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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. 
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 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 
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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. 

 

Rennan de Souza Lemos e Ana Carolina Moliterno Lopes de Oliveira 

Editores - Plêthos 
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UMA PEREGRINAÇÃO-DIPLOMÁTICA RUMO AO REINO DO PRESTE 

JOÃO: O INFANTE PORTUGUÊS NO LIBRO DEL INFANTE D. PEDRO DE 

PORTUGAL 

Douglas Mota Xavier de Lima
*
 

Resumo: O infante D. Pedro realizou uma viagem pela Cristandade (1425-1428), mas 

poucos e dispersos foram os vestígios deixados. No entanto, o Libro del Infante D. 

Pedro de Portugal, narrativa que mistura a viagem real com os mitos orientais – o 

Preste João das Índias, o reino das Amazonas, entre outros –, teve grande repercussão 

entre o século XVI e XIX, contribuindo para a formação da imagem do Infante como 

viajante das ―Sete Partidas‖. Nesta intrigante obra, temos algumas representações de D. 

Pedro: peregrino e cavaleiro andante, sendo a primeira a mais marcante. Como nobre, 

acreditamos que o Infante representa uma função específica dos grandes nobres do 

século XIV e XV, a diplomacia. No desenvolvimento da narrativa, D. Pedro apresenta 

um objetivo muito especial para sua viagem: a busca pelo reino de Preste João; e ao 

alcançar seu objetivo, entrega uma correspondência do rei de Castela e traz consigo uma 

carta do Preste dirigida aos reis ocidentais. Assim, eis as questões deste artigo, analisar 

a representação do Infante como peregrino-embaixador rumo ao reino do Preste João. 

Palavras-chave: Viagens Medievais; Portugal; Infante D. Pedro. 

Abstract: The Infant Prince Peter undertook a trip under Christianity (1425-1428), but 

little and scattered were the remains left. However, the Libro del Infante D. Pedro de 

Portugal, text which blend a real trip with mythological elements from Orient – Prester 

John from the Indies, the kingdom of the Amazons, and others – had a great 

repercussion between the XVI and XIX centuries, contributing for the shaping of the 

image of the traveller of the ―Seven Matches‖. In this intriguing book we have some 

representations of Prince Peter: peregrine and errant knight – the first one the more 

striking. As a noble, we believe that the Infant represent a specific function of the great 

nobles of the XIV and XV centuries: the diplomacy. In the development of the text, 

Prince Peter presents a very special objective to his trip: the search for the Prester 

John‘s reign, and when he reaches his goal, he gives a correspondence  to king of 

Castile and brings with him a letter of the Prester, addressed to the occidental kings. 

Thus, those are the questions that this paper aims to analyze, related to the 

representation of the Infant as a peregrine and ambassador toward the reign of the 

Prester John. 

Keywords: Medieval trips; Portugal; Infant Prince Peter. 

*** 

                                                 
*
 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense sob a 

orientação da Profª Drª Vânia Leite Fróes. Bolsista CNPq e pesquisador do Scriptorium – Laboratório de 

Estudos Medievais e Ibéricos. Contato: dougmotahistoria@yahoo.com.br. 
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Filho de D. João I e D. Filipa de Lencastre, o infante D. Pedro realizou entre 

1425 e 1428 uma importante viagem pela Cristandade. Saindo de Portugal, passou pela 

Inglaterra, Flandres, Império, Veneza, Pádua, Roma, Florença, Aragão e Castela, 

retornando após ter fortalecido e estabelecido alianças externas para a monarquia 

portuguesa. Os estudos acerca da ação política do Infante durante a viagem ainda são 

poucos, faltando obras de fôlego que discutam os aspectos conjecturais do 

deslocamento, rediscutindo, principalmente, a posição social de D. Pedro no momento 

de partida. Acreditamos que tal fato decorre, entre outros motivos, da dispersão das 

fontes sobre a viagem, sendo as mais conhecidas a Carta de Bruges e os documentos da 

Monumenta Henriquina (vol.III). A estes se somam as consequências da Batalha de 

Alfarrobeira para a construção da memória do Infante. 

A partir das sugestões de Francis Rogers (ROGERS, 1961), temos desenvolvido 

há alguns anos pesquisa acerca das viagens de D. Pedro. Definimos tal deslocamento no 

plural para melhor circunscrever e caracterizar a viagem mítica, permeada de elementos 

do maravilhoso cristão, com produção posterior à morte do Infante, e que reflete uma 

política de recuperação de sua memória; e também a viagem político-diplomática, a 

qual constituiu um instrumento da política externa avisina na primeira metade do século 

XV (LIMA, 2009). 

Descrita no Libro del Infante D. Pedro de Portugal (SANTISTEBAN, 1962), a 

história da viagem mítica ganhou popularidade e diversas reimpressões ao longo dos 

séculos seguintes. Acreditamos que entre outras representações, o Infante aparece na 

narrativa como um embaixador em busca do mítico rei cristão do oriente, para quiçá 

alcançar um dos grandes sonhos ocidentais, ou seja, o sonho da unidade entre os 

cristãos. Eis a hipótese que pretendemos desenvolver. 

O LIBRO 

O Libro Del Infante don Pedro de Portugal conheceu diversas impressões entre 

os séculos XVII e XIX, as quais favoreceram para que ao iniciar o século XX, a obra 

caísse em descrédito na historiografia positivista, seja pelas inúmeras modificações 

inseridas no texto original, seja por ser vista como uma fábula alheia à verdade 
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(CORREIA, 2000: 13). Um dos pioneiros no estudo sobre o Libro é Fernández Duro. 

Este, em 1903, estabeleceu uma lista com trinta edições da fonte, confirmando que 

desde meados do século XVI foi incessante a impressão do texto (DURO apud 

SÁNCHEZ-ÉLEZ, 2005: 67). Seguindo as indicações de Duro, surge Francis M. 

Rogers, quiçá o maior especialista sobre a viagem. Autor, especializado na história da 

expansão peninsular, lançou-se em pesquisas sobre a expedição de D. Pedro, e entre o 

final dos anos 50 e o início da década de 60, publicou em Portugal e nos Estados 

Unidos, um conjunto de trabalhos centrados no Libro. Sua principal obra é The Travels 

of the Infante Dom Pedro of Portugal (1961) sem tradução para português, onde o 

mesmo analisa as viagens históricas do Infante pela Europa. Em Lista das Edições do 

Libro del Infante Don Pedro de Portugal (1959), impresso em Lisboa, Rogers elaborou 

uma listagem contendo as 113 publicações da fonte, sendo que 103 são consideradas 

genuínas. Posteriormente a lista elaborada, ampliou-se para 123 edições diferentes da 

fonte. 

O mais antigo exemplar conhecido está guardado na Biblioteca Pública de 

Cleveland (Ohio/EUA), impresso na oficina sevilhana de Cromberger por volta de 

1515, no qual faltam dois fólios iniciais. A mais remota edição portuguesa data de 1602, 

e foi impressa nas oficinas de Antonio Álvares, numa tradução do castelhano atribuível 

a Duarte Nunes de Leão. Assim, de acordo com a datação da fonte, Francis Rogers 

defende que o Libro foi escrito no século XVI, e o escritor na década de 1510 foi 

influenciado por um culto ao infante desenvolvido fora de Portugal em vários centros da 

Europa (ROGERS, 1962: IX). 

Em qualquer caso, este autor, possivelmente andaluz, soube de D. 

Pedro e das duas viagens e estava tão familiarizado com o seu caráter 

cada vez mais estranho e com as aspirações secretas, que se decidiu 

elaborar uma notável narrativa, que misturava a memória da 

peregrinação com a lenda de Preste João (ROGERS, 1962: X). 

Ainda segundo o autor, a fonte foi escrita numa conjuntura conturbada, no 

momento preciso, em que Portugal se preparava para penetrar diplomaticamente na 

Etiópia, refletindo um antigo sonho ocidental, o da aliança entre o Ocidente e as Índias 
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cristãs (ROGERS, 1962: XI). Contudo, outro norte-americano mudou as perspectivas de 

datação da fonte. Cerca de quinze anos após a publicação de The Travels, em um artigo 

publicado na Califórnia – Evidence of a fifteenth-century Libro Del Infante Don Pedro 

de Portugal and its relationship to the Alexander cycle (1976/77) – Harvey Sharrer 

mostrava que em um texto compilado entre 1471 e 1476 (Las bienandanzas e fortunas), 

havia uma longa interpolação da obra de Santisteban (SHARRER, 1976), descoberta 

que invalidava a construção das hipóteses formuladas por Rogers e inseria a fonte no 

século XV, abrindo à curiosidade dos leitores, novas pistas de pesquisa e de reflexão 

(CORREIA, 2000: 16). 

 As ―pistas‖ oferecidas pelo autor norte-americano não produziram, nos demais 

historiadores portugueses da expansão peninsular, ou nos medievalistas especialistas 

dos relatos de viagens, um novo olhar sobre a fonte. Destaca-se, como um dos que 

estudou o tema, Francisco Faria (FARIA, 1964), o qual elaborou uma nova lista das 

edições conhecidas da fonte. O inventário de edições composto por Rogers recebeu com 

isso um importante acréscimo, que aumentou ainda mais a partir de novas pesquisas 

realizadas em fins do século XX, chegando atualmente à aproximadamente 160 

impressões. 

Margarida Sérvulo Correia debruçou-se sobre os elementos da narrativa e a 

datação do Libro, e com isso propôs um recuo ainda maior na datação da fonte. Partindo 

dos indícios levantados por Sharrer, a autora articulou o contexto político ibérico com as 

relações estabelecidas entre as linhagens em busca de legitimidade, chegando à figura 

do descendente de D. Pedro, seu filho o Condestável D. Pedro, e às conseqüências da 

batalha de Alfarrobeira. De acordo com Correia, após a batalha inicia-se a produção de 

um conjunto de textos que visavam ilibar a memória do infante D. Pedro das acusações 

lançadas no processo que levou ao conflito (CORREIA, 2000: 150). A autora percebe 

nessa iniciativa a existência de uma: 

Estratégia política que, mediante formulações literárias diversificadas, 

visará, a partir de então e até a data da morte do condestável D. 

Pedro, filho primogênito do infante, a sua reabilitação política e a 
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legitimação memorial indispensável à honra dos seus descendentes 

(CORREIA, 2000: 151). 

 A autora portuguesa consegue lançar sobre o filho primogênito do Infante o foco 

de sua proposta argumentativa. Para ela, a chave para alcançar-se a origem e os 

objetivos da produção da fonte está no condestável D. Pedro, o qual encomendou obras 

e custeou poetas e cronistas em Castela, visando à reabilitação da memória paterna e à 

construção de um patrimônio simbólico, legitimador dos seus interesses e aspirações 

(CORREIA, 2000: 159). Entre os cronistas que receberam a doação de dez mil 

maravedis encontrar-se-ia Juan de Mena e Martin de Ávila. Este era secretário de latim 

do rei João II e escudeiro do marquês de Santillana, e, segundo a autora, possível 

escritor da obra (CORREIA, 2000: 166). 

Contudo, alguns pesquisadores hispânicos têm-se debruçado sobre a fonte e 

oferecem outras possibilidades de datação da mesma. Apresentar-se-á, brevemente, as 

propostas de Carmen Mejía Ruiz e Maria Sanchez-Élez. A primeira, uma das 

referências nos estudos do Libro, discorda da proposta de Sharrer argumentando que: a 

obra citada em que consta a citação ao Libro (Las bienandanzas e fortunas) é uma 

descrição do mundo com um discurso enciclopédico, e na primeira parte da mesma, 

encontra-se uma descrição da Carta de Preste João como elemento histórico; na 

perspectiva da autora este fato não é um dado significativo para supor a existência de 

um manuscrito do Libro nesse momento. Ruiz conclui em defesa da datação de acordo 

com a edição mais antiga (RUIZ, 1998: 220-221). María Sánchez-Élez parte das 

perspectivas de Ruiz, no entanto retoma a discussão sobre a fonte poder ser incluída no 

século XV, expondo propostas de outros autores que defendem tal teoria. Nestas, tem-se 

a que traz a produção da fonte por volta de 1462, quando ainda vivia o Condestável D. 

Pedro; ―a reforzar esta teoría puede añadirse la mención a una edición en catalán del 

libro, o de parte del libro, que introduce variantes en lo que al contenido se refiere, de 

una probable edición de 1506, que se encontraba (hoy desaparecida) en la Biblioteca 

Colombina‖ (SÁNCHEZ-ÉLEZ, 2005: 76-77). 

Carmen Ruiz ainda propõe uma questão que se relaciona com o sucesso da obra: 

por que o autor não relatou as viagens do infante D. Henrique, o Navegador, 
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personagem que passou para a história como protótipo de viajante incansável? Sua 

resposta remete aos argumentos defendidos por Rogers, para o qual o Infante alcançou 

muito mais prestígio e conhecimento na maioria das cortes européias que seu irmão. A 

autora argumenta ainda que a relação estabelecida entre D. Pedro e o Condestável 

Álvaro de Luna, vinculavam-no a corte de Castela, fazendo com que na primeira parte 

do relato, esta corte seja citada, e que no decorrer de sua viagem o Infante se apresente 

como ―vassalo del rey de León de españa de poniente‖. 

Um relato de viagem mítica, que mescla uma viagem real com uma descrição 

imaginária dos mitos do Oriente, eis o Libro del infante Don Pedro de Portugal. Muitos 

ainda são as imprecisões sobre a narrativa: a autoria do texto; a definição da primeira 

língua em que foi escrito, português ou espanhol; a datação; a inserção da obra no 

gênero da literatura de viagens medievais; a difusão dentro e fora da Península como 

literatura de cordel; se existem outros exemplares que ainda não foram relacionados nos 

inventários publicados. Tais questões ultrapassam os objetivos deste trabalho, mas 

permitem notar as dificuldades no trato com a fonte. 

Nosso objetivo é mais específico e, desta forma, propomos iniciar a análise da 

viagem de D. Pedro descrita por Santistéban, destacando dois eixos que permearão essa 

discussão: D. Pedro como viajante eleito, um embaixador, e os elementos que o 

ratificam como tal, isto é, a chegada ao reino do Preste João e ao Paraíso Terrestre. 

UM VIAJANTE ELEITO 

O reino de Preste João e o Paraíso Terrestre eram normalmente descritos como 

localizados no Oriente. Conforme argumenta Claude Kappler: 

Em todos os casos, o paraíso é um lugar inacessível. (...) Essa 

segregação ora é devida às águas: o paraíso parece então uma ilha; 

ora à terra: (...) é cercado por altas montanhas povoadas por dragões, 

serpentes e outros animais que têm afinidade com o elemento fogo. O 

fogo é um elemento que frequentemente serve de barreira natural ao 

paraíso: este é cercado por altas muralhas de chamas. Finalmente, 

também é inacessível devido à sua posição especialmente elevada: 
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(...) é tão elevado que toca a esfera lunar e a água do dilúvio não 

chega até ele (KAPPLER, 1994: 35). 

Exatamente rumo a tais lugares inacessíveis, porém muito reais para o mundo 

medieval, que D. Pedro parte. Por ser exatamente um humano eleito, eleição esta que irá 

se mostrar ao longo da narrativa, é que D. Pedro conseguirá alcançar o reino de Preste 

João e o Paraíso Terreal. Segundo Santistéban o Infante ―era muy desseoso de ver [el] 

mundo. [e] auiendo ya determinado de partirse para yr a ver las partidas del mundo‖ 

(SANTISTEBAN, 1962: 3). Após formar um séquito de doze companheiros, D. Pedro 

passa por Castela – onde recebe um faraute e doações do rei D. João II –, e chega à 

Veneza, onde se encontra com a rainha de Chipre. Nas palavras do autor: 

e fuemos a hacer reuerencia ala reyna de chipre enla ciudad de 

Nicoxian que estaua muy triste por su marido que lo tenian preso los 

turcos. & dixo. Amigos de que generacion soys & que buscays por 

nuestra prouincia. El faraute garcirramirez dixo. Somos vassalos del 

rey de Leon de espana de poniente: por lo qual viene entre nosotros 

vn su pariente. & alli  dixo la reyna. Pluguiese a nuestro señor que la 

prouincia del rey leon de espana estuuiesse cerca dela señoria del rey 

de chipre porque nos pudiessemos socorrer los vnos a los otros. 

Porque los enemigos dela [santa] fe fuessen menoscabados 

(SANTISTEBAN, 1962: 5-6). 

 A rainha apresenta-se triste e ansiosa para que se construam laços de cooperação 

entre os reinos cristãos contra os inimigos da fé. O Infante ao passar por Chipre tem 

contato com as negativas consequências da expansão árabe, e o relato triste da rainha 

parece comover o herói português que no passado tinha vencido os mouros na conquista 

de Ceuta. A mesma obstinação que levou D. Pedro a sair de Portugal parece confirmar-

se nesse momento. O caminho de sua viagem estava traçado. Para derrotar o inimigo 

mouro, era fundamental unir as principais forças cristãs. Assim D. Pedro parte em 

direção ao longínquo reino de Preste João. 

 Seguindo em busca do reino mítico, D. Pedro se dirige para o grande centro de 

peregrinação da Cristandade, Jerusalém. Antes de chegar a tal cidade, o Infante 

atravessa as terras turcas, onde encontra a cidade de Tróia, e tem que fazer reverência ao 
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―gran turco‖. Nessa descrição, ainda não se tem a indicação de que a viagem 

direcionava-se ao reino do Preste João, pois respondendo Garcirramirez – o faraute 

conhecedor de todas as linguagens do mundo – ao questionamento sobre de onde eram, 

diz: ―– pobres vassallos del rey de leon de espana: & que era nuestra voluntad de saber 

todas as partidas del mundo‖ . Será na passagem pela Babilônia que pela primeira vez a 

menção ao Preste surge. Mais uma vez após ser interrogado, diz: ―– somos pobres 

compañeros vassallos del rey leon de espana y nuestra voluntad de yr a ver el preste 

juan delas índias‖ (SANTISTEBAN, 1962: 7). 

Chegando a Jerusalém, D. Pedro visita o santo sepulcro, o rio Jordão, Nazareth, 

Belém, o castelo de Emaús (SANTISTEBAN, 1962: 11-15), numa espécie de rito de 

purificação. Acreditamos ser Jerusalém o ponto central da viagem de D. Pedro descrita 

por Santistéban. Até chegar à cidade santa, a narrativa desloca o Infante pelos territórios 

cristãos misturando as expedições reais realizadas por D. Pedro com as viagens 

imaginárias (ZIERER, 2004: 124). Ao chegar à cidade e se aproximar da paixão de 

Cristo, D. Pedro passa por uma espécie de rito de passagem, ultrapassa uma fronteira. 

 Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu, o rito de passagem é na verdade um 

rito de instituição. Este pode ser resumido numa fórmula: ―Torne-se o que você é‖ 

(BOURDIEU, 1996: 102), e ainda traz em si um limite arbitrário e oculto; tal limite em 

sua essência separa os que são dignos de passarem pelo rito dos que não o são. Esse ato 

de comunicação faz com que o indivíduo perceba, reconheça e faça reconhecer sua 

identidade social (BOURDIEU, 1996: 98-101). O que propomos com isso é que ao 

passar por Jerusalém, a narrativa toma outro rumo; afasta-se dos caminhos concretos e 

imerge pelos territórios imaginários. 

Para chegar aos objetivos de sua viagem, D. Pedro não podia ser simplesmente 

mais um viajante, ou mesmo mais um viajante nobre; necessitava ser um viajante eleito. 

A passagem transforma o Infante: de viajante profano torna-se um peregrino herói. Eis o 

poder da cidade celeste. Jerusalém na narrativa apresenta-se como um lugar de 

transformação onde o Infante amplia ainda mais a sua singularidade. D. Pedro agora irá 

seguir uma estrada diferente, pois ―as mesmas estradas que se irradiam em torno de 
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Jerusalém, que levam a todas as outras cidades, a todos os lugares ordinários da 

humanidade, são as mesmas que, pisadas pelos mesmos viajantes, podem levar aos 

lugares místicos mais fascinantes‖ (KAPPLER, 1994: 36). Uma espécie de portal abre-

se para nosso viajante na narrativa, seus horizontes modificam-se e o Infante está pronto 

para buscar o reino de Preste João e o Paraíso Terrestre. 

Uma imagem que se repete duas vezes na edição de 1515 traz uma representação 

de tal transformação sofrida pelo Infante na narrativa.
1
 Nessa imagem, têm-se duas 

pessoas, que por seus trajes e objetos que carregam, podem ser definidas como 

peregrinos; um jovem e um ancião, caminhando em direção há um edifício amuralhado 

ao fundo. Provavelmente D. Pedro está representado como o jovem na imagem, sendo 

seu guia, grande conhecedor do mundo, o ancião. Assim, a chegada do Infante em 

Jerusalém, local de peregrinação faz com que ele seja representado como um peregrino 

– aquele que viaja por motivos religiosos e por seu espírito de devoção – (GARCÍA DE 

CORTÁZAR, 1993: 13), elementos que sacralizam de certa forma a viagem. 

Esta prossegue em direção ao Oriente, e cada viagem ao Oriente é um modo de 

aproximar-se do Paraíso (KAPPLER, 1994: 35). A Europa do período medieval 

elaborou diversos horizontes oníricos. Segundo Mollat, o norte e o leste europeu tinham 

certo ―perfume de exotismo‖ ainda em princípios do século XV (MOLLAT, 1990: 79). 

O desconhecimento geográfico do leste europeu, das regiões árticas, da África, do 

hemisfério sul e de tantas outras regiões fazia com que proliferassem diversas lendas 

sobre tais regiões. Dentre estas, temos o Oriente, local especial dos mitos medievais, 

aparecendo como um dos principais horizontes oníricos. As fontes helenístico-latinas e 

de descrições lendárias formaram a mentalidade ocidental sobre o oriente índico. O mito 

indiano sofrerá diversos acréscimos durante a Idade Média, e uma delas será o de Preste 

João, que em 1164 teria enviado uma carta ao imperador bizantino (LE GOFF, 1980: 

269). O Oriente é na Baixa Idade Média um sonho cristão. Esse sonho que está presente 

na narrativa de viagem do Infante D. Pedro. Num contexto marcado pela reorganização 

dos árabes pelos Turco-Otomanos, o sonho cristão espera encontrar nas costas do 

                                                 
1
 Imagem 1, reproduzida ao final do texto. 
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oceano índico, uma cristandade perdida que espera pelos irmãos do ocidente. Será esse 

sonho que gerará Preste João. 

 Muitas provações se apresentam para o decidido Infante em seu caminho. Para 

chegar a seu objetivo o percurso será muito perigoso. Esta é a descrição da sua 

passagem pelas terras do Egito: 

E llegamos ala ciudad de Perona: & fuemos a fazer reuerencia al rey. 

& dixo noi que dixessemos la verdad que si entre nos yua algun rey: o 

príncipe o señor poderoso: & deximos que antes éramos vassalos del 

rey leon de espana: & que nuestra voluntad era de yr a ver el monte 

Sinay. E dixo nos que no deziamos verdad que no podia ser que cada 

vno yua por si. E mando nos echar presos: & tuuo quarenta dias 

presos: & cada dia nos fazia preguntar que dixessemos la verdad: que 

mas nos valdria que padecer muerte (SANTISTEBAN, 1962: 21-23). 

 Libertos da prisão D. Pedro e seus seguidores partem em direção ao Monte 

Sinai, antes passando pelas cidades da ―Arábia & sabba‖. Nelas encontram homens com 

corpo de humano e com a cara de cachorro, e mais uma vez são presos por suspeita de 

haver entre eles algum rei ou filho de rei (SANTISTEBAN, 1962: 30). Esta é a segunda 

vez na narrativa que o Infante é preso, e tal prisão acontece mais uma vez em terras não 

cristãs; mas é interessante notar que as mesmas ocorrem após o objetivo de encontrar o 

Preste João ter sido mencionado, logo parece que tais prisões são uma forma de impedir 

que um rei ou príncipe cristão chegue às terras do Preste e possa estabelecer a tão 

sonhada unidade entre Ocidente e Oriente. 

Uma nova prisão mais perigosa acorrerá ao Infante antes que alcance a terra das 

amazonas. São as terras do Roboan mouro que os prenderá por serem vassalos do rei de 

Leão, o qual afligia o rei de Granada. Após dez semanas serão soltos da prisão, e partem 

da cidade. O percurso prosseguirá pelo território das amazonas, alcançando, 

posteriormente, os povos judeus da tribo de Benjamim na Cananéia, em mais uma nítida 

influência da geografia bíblica sobre as narrativas de viagens. Interessante desse 

encontro é o fato dele ser representado como excêntrico: 
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E desque nos vieron los judios de Cananea: los quales son del tribu de 

Benjamin salieron a nos fuera dela ciudad & dixeron nos que de 

donde eramos & porque andauamos sin licencia por alli: que desque 

el mundo es mundo y el que se llama Jesu de Nazared fue crucificado 

en Hierusalem nunca generacion de poniente fue vista em la nuestra 

prouincia: sino agora vosotros (SANTISTEBAN, 1962: 41-42). 

Finalmente D. Pedro consegue chegar ao reino de Preste João. Eis a descrição 

desse encontro: 

E faziendo la reuerencia don pedro las rodillas hincadas delante del 

preste Juan diole paz: y beso las manos a su muger: & diole paz. y 

esso mesmo a su hijo del preste juan que era emperador dela tierra de 

galdras. Y [despues de fecho esto] saco don pedro las cartas que 

lleuaua del rey de castilla [su tio]. & puso las encima de su cabeça. & 

finco las rodillas delante del preste juan: y el preste inclino se contra 

ellas & tomo las enlas manos & mando al rey del aluin que las leyesse 

y leydas las dichas cartas: mando el preste Juan a don Pedro que se 

assentasse a su mesa entre la muger & su hijo encima de todos los 

reyes que comian a su mesa quatorze reyes (SANTISTEBAN, 1962: 

44). 

Após as devidas reverências, o Infante entra em contato com a dinâmica do 

Reino Perfeito, conhecendo os procedimentos de eleição do Preste João. O desejo de 

partir se faz presente e o Infante pede permissão ao Preste. Este, o adverte, pois os 

povos que habitam os arredores de suas terras são os filhos do anticristo. D. Pedro segue 

viagem e alcança as cercanias do Paraíso Terrestre, vendo os quatro rios descritos no 

Velho Testamento: Tigres, Eufrates, Gion e Fison; sendo impedido de prosseguir pelos 

ditos povos (SANTISTEBAN, 1962: 48-49). 

Encontrar o caminho certo para tal Reino Perfeito coloca D. Pedro como leigo 

escolhido (ZIERER, 2004: 125). Trata-se de um privilégio chegar a tais lugares. D. 

Pedro ao conseguir esse feito, confirma-se como escolhido e como um ilustre viajante. 

Nem mesmo Mandeville – talvez o grande viajante da Idade Média – pôde chegar aos 

arredores do Paraíso Terrestre, e assim, como muitos outros viajantes medievais, só 

ofereceu relatos de ―ouvir dizer‖ (KAPPLER, 1994: 121-122). 
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 Voltando dos arredores do Paraíso Terrestre, D. Pedro retorna à presença do 

Preste para finalmente se despedir. Dessa despedida leva consigo uma Carta do Preste 

aos reis do ocidente, na qual se conta as coisas das Índias. Nesta descreve as suas 

possessões, seus exércitos, os castelos, num relato repleto de elementos do maravilhoso 

medieval (SANTISTEBAN, 1962: 51-55). 

 As últimas palavras dessa singela narrativa nos dizem que o Infante chega a 

Castela. 

UM EMBAIXADOR 

A representação do Infante no texto pauta-se por dois modelos enraizados na 

cultura ocidental: o peregrino e o cavaleiro andante. A alusão ao primeiro se dá nas 

descrições das chegadas aos centros de peregrinação – como Jerusalém e o Monte Sinai 

– sendo reforçada pela imagem agregada ao texto na edição de 1515. Por sua vez, as 

referências à demanda cavaleiresca estão presentes, fazendo com que o Infante se 

encontre consigo mesmo ao longo da narrativa. De fato, não pode ser tomado por 

cavaleiro pelos fatos que são descritos no texto, e sim por ter saído de sua terra com o 

intuito de alcançar o desconhecido, num ato de errância. A imagem de D. Pedro como 

cavaleiro parece ser reforçada, ou até mesmo, consolidada, no século XVI/XVII, como 

se percebe nas capas das edições de 1563, 1622, e 1623.
2
 

De acordo com Garcia de Cortazar, a peregrinação pode ser vista como um 

elemento de uniformização dos peregrinos em vista de seus objetivos de viagem, 

todavia, para a massa dos demais viajantes, propõe que sejam distinguidos em três 

grandes grupos: os viajantes de ida e volta; os viajantes de ida; e os viajantes de todas e 

nenhuma parte (GARCIA DE CORTAZAR, 1993: 18-19). No primeiro grupo 

encontram-se os reis e grandes senhores – os viajantes melhor documentados –, os 

embaixadores e mensageiros, mercadores e pastores, e estudantes. Estes saem de um 

lugar, chegam a outro, cumprem seus objetivos, e regressam ao ponto de partida. 

                                                 
2
 Imagens 2, 3 e 4, respectivamente, reproduzidas ao final do texto. 
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Em vias de concluir este trabalho, ficamos com a proposta acerca do primeiro 

grupo. Os viajantes que podem ser inseridos nela têm objetivos claros ao implementar 

uma viagem, eles vão a algum(s) lugar(s) e retornam ao ponto de partida. No relato 

mítico de suas viagens, D. Pedro é recepcionado nas cidades e reinos de forma 

destacada, refletindo-se nesses fatos a distinção social do mesmo enquanto viajante. 

Antes de ser um peregrino ou cavaleiro andante na narrativa o Infante é um nobre, e por 

esse estatuto social que leva consigo, tem direito a diversos privilégios ao longo da 

narrativa. Tais fatos permitem colocar D. Pedro como uma espécie de embaixador – 

viajante que representava o reino junto a outro – ocidental perante o Reino do Preste 

João. 

A estadia de D. Pedro junto a tal rei é marcada por dois interesses: o de chegar 

às imediações do paraíso terrestre e o de conhecer a estrutura e a administração do 

reino. Relacionado a este segundo intuito, o qual não apresenta características religiosas, 

está a observação da força militar do Preste, a entrega de um carta enviada pelo rei de 

Castela e a aquisição de uma nova carta que o Infante leva consigo ao retornar. Tal 

descrição permite que D. Pedro seja visto como embaixador, visto que leva uma 

mensagem, negocia – possivelmente a aliança entre o Ocidente e o reino oriental – e 

regressa com a resposta.  

CONCLUSÃO 

Concluímos que o Infante apresenta-se na narrativa com uma função 

diplomática, visando estabelecer contatos entre os reinos ibéricos, desde o mítico reino 

de Leão de Espanha, passando, em grande medida, pela presença de Castela no texto, e 

de forma secundária, o reino de Portugal. Eis o desfecho da viagem: D. Pedro alcança o 

reino perfeito levando consigo uma carta endereçada ao poderoso rei cristão das Índias, 

e retorna com outra carta, a qual versa sobre as possibilidades de efetuar-se a tão 

sonhada unidade entre o ocidente e oriente. Por sua posição social, que se reafirma ao 

longo da narrativa, temos que o Infante é antes de tudo um nobre, exercendo uma 

função diplomática na busca do reino de Preste João.  
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Capa da edição de Burgos de 1563. 
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Edição de Salamanca, 1622. 
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Edição de Valladolid, 1623. 
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O SENHOR DA AÇÃO RITUAL: UM ESTUDO DA RELAÇÃO FARAÓ-

OFERENDA DIVINA DURANTE A REFORMA DE AMARNA (1353-1335 A.C) 

Gisela Chapot
*
 

Resumo: O presente trabalho pretende fazer uma análise da função cósmico-social 

desempenhada pelo faraó Akhenaton (1353 - 1335 a.C.), durante a Reforma de Amarna 

no que concerne à realização do culto aos deuses, no qual ele era o responsável pela 

provisão das oferendas, elementos essenciais para a manutenção da ordem, bem como 

para perpetuação da vida no universo. Com base na passagem do ―faraó como um 

sacerdote solar‖ – texto proveniente do Reino Médio que explicitava as funções que o 

governante deveria exercer para que a ordem supracitada não fosse acossada por 

elementos caóticos – legitimou-se, por milênios, a posição privilegiada do rei cujas 

ações rituais visavam repelir a transgressão isefet. Todavia, nossa análise centrou-se em 

um momento bastante particular da história faraônica – a Reforma de Amarna – inserida 

no contexto do Reino Novo (1550 – 1069 a.C.) fase em que o Egito atingiu o ―status‖ de 

um grande Império no Oriente Próximo. Deste modo, com base nos referidos texto e 

período, pretendemos analisar como Akhenaton desempenhou sua incumbência divina 

enquanto propiciava modificações político-religiosas (ênfases ou omissões) as quais 

ocasionaram  certas alterações em elementos que estiveram tradicionalmente muito bem 

estruturados dentro da sociedade egípcia antiga. 

Palavras-chave: Reforma de Amarna; Culto templário; Oferendas divinas. 

Abstract: This text aims to analyze the cosmic and social functions of the pharaoh 

Akhenaten (1353-1335 BC) during the Amarna Period concerning the achievement of 

the cult to the gods, in which he was the responsible for the provision of offerings, 

essential elements for the maintenance of the universe. Based on a Middle Kingdom text 

that explains the functions the king should exercise so the social and cosmic order was 

not harassed by the chaos and which calls the pharaoh "a solar priest", was legitimated 

for a long time the privileged position of the king acting against the transgression isefet. 

However our work is focused in a peculiar moment of the New Kingdom (1550-1069 

BC)  – the so called Amarna Period –, when Egypt became an empire in the ancient 

Near East. In this way, we seek to analyze how Akhenaten played the solar priest 

function, while put into practice political and religious modifications (emphases or 

omissions), which caused some alterations in the traditional elements of the ancient 

Egyptian society. 

Keywords: Amarna Period; Templar Cult; Divine offerings. 
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 O reinado do faraó Akhenaton foi marcado por uma série de mudanças 

significativas que afetaram os âmbitos político, artístico e religioso do antigo Egito e 

que constituíram um dos eventos mais polêmicos da história faraônica: a Reforma de 

Amarna. Este trabalho é fruto da dissertação de mestrado defendida pela autora em 

2007, cujo título: ―O Senhor da Ordenação: um estudo da relação entre o faraó 

Akhenaton e as oferendas divinas e funerárias durante a Reforma de Amarna (1353-

1335 a.C.)‖ contempla, além do culto divino – relacionado à veneração diária das 

divindades –, também o culto aos mortos, este último realizado para que cada defunto, 

individualmente, pudesse desfrutar de uma boa vida além-túmulo. Todavia, na ocasião 

presente, nos restringiremos a uma apreciação da função desempenhada pelo faraó 

Akhenaton, durante a Reforma de Amarna, apenas no que diz respeito à sua relação com 

as oferendas divinas. 

 Assim sendo, antes de entrarmos propriamente no tema supracitado, convém 

fazermos uma breve exposição acerca do referido período para que tenhamos uma idéia 

melhor da atmosfera em que a Reforma de Amarna esteve inserida na fase histórica 

denominada Reino Novo (1550 – 1069 a.C.), segundo a cronologia baixa preferida. 

 O Reino Novo teve início quando o faraó Ahmés I (1550 – 1525 a.C.) reunificou 

o Egito após uma fase de dominação estrangeira, dando o primeiro passo para formação 

da XVIIIª dinastia, uma época de grande centralização monárquica e considerável 

estabilidade interna no país. O período apresentou-se como a fase áurea do Egito, que 

chegou a atingir, pela primeira vez na sua história, o status de um grande Império. 

Regiões de norte a sul do país foram conquistadas, o que provocou um aumento 

considerável da extensão do território egípcio, incluindo a Ásia Menor, Núbia e parte da 

Mesopotâmia. 

 Sob o reinado de Amenhotep III (1391 – 1353 a.C.) este Império Egípcio estava 

devidamente consolidado e o faraó pôde governar no momento considerado pelos 
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egiptólogos como o ―apogeu‖ da XVIII dinastia. Foi neste ambiente relativamente 

―confortável‖ e favorável que Amenhotep IV assumiu o trono do Egito em 1353 a.C.
4
 

 Amenhotep IV foi coroado oficialmente na cidade de Tebas, sob a égide da 

antiga tradição como ―Rei do Alto e Baixo Egito, Neferkheperu-Ra (Perfeitas são as 

transformações de Ra), Uaenra (único filho de Ra), Amenhotep (Amon está contente ou 

satisfeito), divino governante de Heliópolis [do Sul] (Tebas)‖.  

 Em pouco tempo, (menos de duas décadas), tradicionais elementos da antiga 

religião egípcia foram omitidos em nome de uma ―nova ordem‖ estabelecida pelo Disco 

Solar. A religião amarniana oferecia aos seus súditos a adoração ao Aton, fonte única da 

vida, gerador de toda a humanidade, o qual se recriava todos os dias e negava o caos, a 

escuridão, a morte, assim como todo o rico panteão politeísta egípcio. 

 Devemos ressaltar que Amarna apresenta alguns elementos que estão situados 

em linha de continuidade com tendências notáveis ao longo da XVIII dinastia. No 

âmbito político-religioso, observamos a síntese de dois processos altamente favoráveis 

ao poder régio. Na primeira delas, Ciro Cardoso (2001) assinala que os monarcas 

tentavam super exaltar sua natureza não-humana a partir da divinização e culto ainda 

em vida. No caso de Akhenaton, a ênfase na figura real foi tanta que ele próprio tornou-

se um deus, ao menos a versão terrena da divindade, um co-regente passível de receber 

veneração de seus súditos em uma nova religião repleta de lacunas e exageros, quando 

comparada com a tradicional. A segunda tendência é o crescimento da importância do 

deus dinástico, Amon-Ra, substituído em Amarna por Aton. Neste caso, a resposta de 

Akhenaton foi inédita, pois o próprio Aton passou a parecer-se com um rei, com 

paramentos e rituais antes restritos ao faraó. 

 Como será observado, durante a reforma, a figura do faraó alcançou um status 

divino sem precedentes naquela dinastia, deixando claro que o papel do rei em prol da 

ordenação do mundo era mais crucial do que qualquer outra divindade individualmente. 

                                                 
4
 A mudança de nome de Amenhotep IV ―Amon está satisfeito‖ para Akhenaton ―aquele que é útil ao 

disco solar‖ ocorreu ao longo da reforma, indicando a negação ao deus Amon, divindade solenemente 

perseguida em Amarna. 
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 Ao colocar o faraó na Terra, o deus solar Ra, demiurgo criador, o encarregou de 

realizar algumas tarefas que o tornaram o intermediário entre os mundos divino e 

terreno. Em um pequeno trecho, proveniente dos Escritos da Câmara Sagrada, que 

estão no Mundo Inferior ou Livro do Amduat, eis as funções que o faraó deveria 

desempenhar após sua entronização: 

Ra estabeleceu o rei na terra dos vivos, eternamente e para sempre, 

para julgar a humanidade e para satisfazer os deuses, para fazer 

com que aconteça Maat e aniquilar a Transgressão Isefet. Ele dá 

oferendas divinas aos deuses e oferendas aos mortos bem 

aventurados (QUIRKE, 2001: 19). 

 Notamos na passagem acima que, simbolicamente, o faraó estava incumbido de 

garantir a subsistência de deuses e mortos, feita por meio das oferendas. Tal garantia 

estava ligada diretamente à manutenção da vida e da ordem em todas as dimensões do 

universo. 

 A referida ordem, por sua vez, estava atrelada ao conceito deificado de maat. 

Esta personificava as noções de Verdade, Justiça, Harmonia, Ordem e Equilíbrio. 

Segundo Jan Assmann (2001), maat pode ser definida como o próprio princípio de 

coesão social: agia segundo maat aquele que praticava justiça, dizia a verdade, atuava 

pelo bem da coletividade e desempenhava seu papel na cadeia social. 

 Os homens também deveriam respeitá-la ou estariam sujeitos a diversos castigos 

divinos, como o não nascimento do sol, a morte das colheitas, e o mundo, então, 

retornaria às águas primordiais iniciais. Isefet, a transgressão, era exatamente a inversão 

da ordem, a antítese de maat, causava desgraça, confusão e morte no mundo dos vivos. 

 Uma vez criado o mundo organizado (onde o Egito era o núcleo), sua 

continuidade precisava ser garantida, pois o cosmos não era uma criação estática, mas 

um conjunto de acontecimentos cíclicos que estavam inseridos em um processo em 

contínua repetição, cuja manifestação mais notável era o percurso do sol. O mundo 

deveria ser mantido para que o caos – empurrado para fímbria do universo no instante 

da criação – não voltasse a imperar. 
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 Para que tal ciclo, constantemente ameaçado, não fosse perturbado, era 

necessário que todas as forças caóticas fossem derrotadas diariamente pelo faraó. Por 

isso era realizado o culto divino para satisfazer as divindades, sustentar maat e manter o 

equilíbrio universal intacto. 

 O culto diário era constituído por uma série de ritos cotidianos que envolviam a 

estátua do deus nos templos egípcios: despertar, lavar, paramentar, alimentar, adorar 

etc.. As etapas que cercavam o ritual matutino eram praticamente as mesmas em todos 

os templos egípcios. As diferenças poderiam ser notadas apenas no grau de ostentação 

da cerimônia (número de oficiantes, oferendas etc.).  

 Antes de raiar o dia, alguns sacerdotes enchiam vasos e recipientes para as 

libações, enquanto outros se ocupavam nas cozinhas dos templos com o preparo das 

oferendas divinas. Quando o sol despontava no horizonte, o sacerdote responsável pelo 

deus seguia em direção ao santuário. As oferendas já estavam dispostas sobre os altares 

e devidamente purificadas quando a porta do santo dos santos era aberta. Este era o 

local que guardava o tabernáculo da estátua, o abrigo onde esta ficava encerrada até o 

momento do culto. Como apenas o faraó poderia confrontar o deus, o sacerdote deveria 

declarar em voz alta que fora enviado pelo monarca para adorá-lo.  

 Além de fórmulas para acalmar a divindade, o sacerdote ―beijava o chão‖ num 

ato de devoção total. Todo o local era purificado com água e incenso antes do oficiante 

retirar a estátua divina de seu tabernáculo.  

 No momento da abertura do santo dos santos, o recinto estava em total escuridão 

e era necessário que o sacerdote iluminasse o local com uma vela para enxergar a 

estátua do deus e finalmente retirá-la de seu abrigo terreno. O sacerdote, então, a tocava, 

um gesto que passava parte da sua vitalidade para a estátua. Assim como o ba, (um dos 

elementos que compunham a personalidade divina) os demais componentes eram 

reconstituídos na estátua, permitindo que o deus se alimentasse das oferendas. Tal fato é 

importante, pois, caso os deuses não fossem alimentados, não poderiam exercer a 

atividade criadora constante para renovar o universo. Por isso mesmo, a ração divina era 

bastante rica e variada, incluindo carnes, frutas e vários tipos de pão. As refeições eram 
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dispostas em um altar em frente ao tabernáculo ou na sala das oferendas. Também eram 

acompanhadas de longas listas que incluíam a relação de todas as coisas ―boas‖ e 

―puras‖ que satisfaziam as divindades e que deveriam ser recitadas em voz alta para 

funcionar como um substituto em caso de omissão das oferendas verdadeiras. 

 A imagem divina retirada do tabernáculo era colocada sob um montículo de 

areia que aludia à colina primordial. A partir de então, a estátua era tratada como se 

fosse um ser vivo.  Era ofertado incenso para purificação e maat: uma pequena figura da 

deusa era oferecida como símbolo de apoio real à ordem estabelecida pelos deuses. Uma 

vez que maat era o princípio regulador da ordem, da justiça, da verdade e do equilíbrio, 

esperava-se que as divindades a proporcionassem ao mundo em quantidades 

imensuráveis. Para finalizar o ritual matutino, o sacerdote ungia a estátua com óleos e 

lhe apresentava sal e resina. Após a purificação completa do santo dos santos, o deus 

retornava ao tabernáculo, então o sacerdote se retirava apagando as pegadas na areia que 

cobriam o chão.  

 Durante o culto era estabelecido entre o rei e as divindades um processo de 

trocas recíprocas, baseadas no princípio do ut dês “dou para que você possa me dar‖. 

Há uma barganha constante, na qual alimentos, bebidas, roupas e paramentos são 

trocados por estabilidade, prosperidade, ordenação, vitória na guerra e assim por diante.  

Quando o faraó, em nome do Egito, fazia oferendas aos deuses, esperava receber em 

retorno dádivas que somente as divindades poderiam retribuir. 

 Na língua egípcia, a palavra mais utilizada para designar oferenda era hetep e 

este termo transmitia os sentidos de ―pacificar‖, ―acalmar‖, ―satisfazer‖. Ou seja, 

exatamente aquilo que o governante desejava quando apresentava as oferendas às 

divindades. O que pôde ser verificado no sistema de oferendas egípcio era uma 

obrigatoriedade do receptor em devolver a dádiva ofertada, pois, caso não houvesse 

reciprocidade, o mundo entraria em colapso e se esgotaria. Antes de efetuar a doação 

aos deuses, o soberano pronunciava a expressão ―para dar X ao deus Y‖, para que ele 

possa trazer a dádiva da vida.  
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 Como era esperada, a concessão do faraó causava imediatamente uma resposta 

divina. Os deuses, então, tocavam as narinas do soberano com o signo da vida (ankh), 

que o dotava de tudo o que era necessário para o Egito sobreviver e assim toda 

humanidade era agraciada com a benevolência divina. Em suma: as divindades e os 

homens dependiam uns dos outros para seu sustento. 

 Essa visão de mundo dramática, agônica, na qual o sol deveria vencer 

diariamente seus opositores, foi corrente na história faraônica desde o Reino Antigo, e, 

imprescindível para legitimar o status do faraó como um ser divino e humano, 

simultaneamente. Com respaldo na cosmogonia heliopolitana, o monarca confirmava 

sua origem divina, solar e ainda garantia um lugar de destaque no topo da pirâmide 

social egípcia.
5
 

 Contudo, nossa análise, centrou-se em um momento bastante particular da 

história faraônica, a chamada Reforma de Amarna (1353 – 1335 a C.), na qual o faraó 

Akhenaton proporcionou uma reforma que, de certa maneira, abalou as bases nas quais 

a antiga religião egípcia esteve estruturada milenarmente. 

 Pouco se sabe a respeito da liturgia envolvendo Aton. Há uma grande escassez 

de textos e iconografia referentes aos reinados em Tebas e Amarna, sobretudo, inexiste 

uma seqüência completa de atos ritualísticos referentes à adoração diária do deus. Ao 

que tudo indica, o culto sofreu algumas modificações em relação às cerimônias divinas 

dos reinados que precederam o de Akhenaton. A prática tradicional ficou limitada à 

apresentação de oferendas, gesto este que se configurou como a cena mais recorrente 

nos relevos religiosos templários amarnianos. Contudo, as fontes para o estudo do ritual 

diário, antes da reforma de Amarna, são poucas, dificultando uma possível comparação 

mais conclusiva. 

 Os templos de Aton possuíam um amplo pátio a céu aberto para que o deus 

pudesse enviar, ao longo do dia, seus raios vivificantes à humanidade. A necessidade de 

                                                 
5
 Segundo a cosmogonia heliopolitana, o deus criador Atum-Ra surgiu do Nun, águas primordiais, 

emergindo por si próprio dando início à criação diversificada. Após realizar a autofecundação, o 

demiurgo solar cuspiu o deus Shu e expectorou Tefnut. O casal dá origem a outros casais e assim segue a 

criação do universo. A enéada helipolitana deve ser encarada como a família divina do faraó. 
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tornar o Aton visível a todos os fiéis fez com que Amenhotep IV tivesse o cuidado de 

remover qualquer elemento passível de produzir sombra na área de culto ao deus. Se 

comparadas aos tradicionais templos axiais da XVIII dinastia, com seus antigos 

tabernáculos e o sombrio do santo dos santos, Amenhotep IV optou pela claridade e 

visibilidade de um culto muito mais simplificado do disco solar. 

 Nota-se aqui um elemento novo: ao contrário da religião tradicional, na qual a 

estátua do deus desempenhava uma função crucial durante o culto divino – servindo de 

receptáculo para abrigar uma parcela da divindade – em Amarna, as estátuas de culto 

foram solenemente rejeitadas, não eram fabricadas. O Aton só poderia ser representado 

em relevos bidimensionais. Diferentemente do que ocorrera na tradição faraônica, o 

deus de Amenhotep IV não era objeto de especulação teológica que durante centenas de 

anos, respaldado em um rico universo iconográfico, moldou as formas divinas do 

panteão egípcio. No caso de Aton, dizia-se que este não poderia ser confeccionado por 

mãos humanas, não possuía um protótipo, fato que impedia os artesãos de realizar este 

trabalho desempenhado sempre com muita cautela e sigilo dentro dos templos.  

 Um discurso real inscrito em um pilone (coluna) em Karnak comprova esta 

afirmação, no qual Amenhotep IV explicita que Aton é ―aquele que criou a si mesmo‖ 

―ninguém conhece seus mistérios‖, ―nenhum artesão conhece suas formas‖. Assim 

sendo, o faraó já antecipava algumas de suas tendências em relação à exclusividade da 

sua divindade. 

 A presença constante da rainha Nefertíti nos relevos tebanos, segurando um 

sistro – instrumento musical de percussão antigo formado por uma lâmina curvada, 

presa a um cabo e atravessada por varetas móveis, as quais emitiam som quando o 

instrumento era agitado –, é um indício de que havia música na liturgia de Aton. O som 

agudo emitido pelo sistro era utilizado para marcar o ritmo nas cerimônias templárias.  

 O que sem dúvida impressionava no culto ao Aton era o excesso de oferendas 

alimentares colocadas diante do deus em seus vários pátios abertos, com múltiplas 

fileiras, abarrotadas de todas as ―coisas boas e puras‖ que Aton necessitava para 

realizar, cotidianamente, seu papel de demiurgo: diferentes tipos de carne, vegetais, 
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frutas, diversas qualidades de pão, vinho, cerveja, bem como incenso e muitas 

guirlandas e flores.  

 Uma relação de objetos rituais encontrados no templo de Karnak, composta por 

cinco altares, possui entre outras inscrições, as de um vaso usado para libações que 

contém o seguinte texto em sua borda: 

Fazendo uma libação ao Aton, Hor-Aten, quando este se levanta no 

horizonte oriental do céu pelo rei que vive em Maat, 

NEFERKHEPRURA-UAENRA, O Filho de Ra, Akhenaton, de longa 

existência e grande na vitória; (e) ele faz libações em seu lugar no 

Horizonte ocidental do céu (MURNANE, 1995: 100) 

 A passagem acima evidencia que era o rei, e somente ele, quem deveria prezar 

pelo bom funcionamento do sistema de oferendas divinas, visto que o mesmo era o 

motor da máquina universal: sem as oferendas o deus Aton não poderia exercer sua 

atividade criadora e contínua, que mantinha viva todos os seres, animados e inanimados, 

egípcios e estrangeiros, vivos e mortos.  

 O trecho abaixo se refere à primeira proclamação do faraó feito na cidade de 

Amarna, onde Akhenaton aparece como o responsável por prover oferendas ao novo 

deus.
6
 

Uma grande oferenda foi apresentada ao pai, Hor-Aten, consistindo 

em pão, cerveja, gado de chifres curtos e longos, bezerros, vinho, 

frutas e incenso, todo tipo de novas plantas verdes e tudo de bom em 

frente à montanha de Akhetaten (Amarna); [e também a] oferenda de 

uma boa e pura libação em nome da vida, prosperidade e saúde do 

Senhor das Duas Terras, NEFERKHEPRURA-UAENRA. Após isso, 

ele realiza o ritual de Aton, que fica satisfeito com o que é feito por 

ele.  Ele se rejubila e seu coração alegra-se, Akhetaten exulta como se 

ele pairasse sobre [seu] lugar, então ele se satisfaz e eleva sua beleza 

[no seu curso diário]. Sua Pessoa [levanta-se] na presença de seu pai, 

Hor-Aten, como os raios para todo o sempre (MURNANE, 1995: 74). 

                                                 
6
 Akhetaton, nome egípcio da atual cidade de Tell el-Amarna, significa ―Horizonte do Disco Solar‖. 
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 As estelas de fronteira indicam que o faraó retornou à Amarna no ano seguinte 

(ano seis) provavelmente com o intuito de observar de perto a evolução das construções 

templárias em honra ao Aton, bem como de todo o traçado urbano da cidade. Um longo 

decreto real contém um parágrafo onde é clara a ênfase na figura do rei como único 

oficiante por direito no culto divino. No trecho abaixo, é o próprio Akhenaton quem o 

faz.
7
 

Eu mesmo sou aquele que deve fazer as oferendas ao Aton, meu pai, 

na Casa de Aton em Akhetaten. Oferendas não são feitas para ele lá... 

quando eu estou em qualquer (outra) cidade... seu horizonte, a 

montanha de Aton, meu pai, na Casa de Aton em Akhetaten, sendo 

[feliz] diariamente (?) continuamente... festivo para sempre. (...) eu 

[forneci] para o Aton, meu pai, em Akhetaten (MURNANE, 1995: 

79). 

 Ressalta-se, novamente, a exclusividade do rei para com seu pai divino, o Aton. 

O texto insiste na ação individual do monarca: ―eu mesmo sou aquele que deve fazer 

oferendas ao meu pai‖. Assim sendo, ao menos no contexto templário, Akhenaton 

manteve a postura do sacerdote solar, a qual determinava que o faraó fora instalado na 

terra para, entre outras coisas,  satisfazer os deuses, ou seja, no caso de Amarna, 

satisfazer o deus Aton e ele próprio, Akhenaton seu co-regente terreno.  

 A posição de mantenedor das oferendas divinas foi ratificada no ano seguinte 

como indica outra estela de fronteira, esta referente a uma proclamação tardia. Nesta 

inscrição datada do sexto ano de reinado, o faraó Akhenaton aparece junto de sua 

esposa real Nefertiti e de suas duas filhas mais novas, adorando o Aton. Abaixo temos a 

transcrição da estela de fronteira, começando pela titulatura real: 

Ano 6,  quarto mês do inverno, dia 13, O Bom Deus, que está 

satisfeito com Maat, Senhor celestial, Senhor da terra, o grande Aton 

vivo que ilumina as Duas Terras, vivo, meu pai: Ra-Harakhty que se 

rejubila em seu nome de Shu que está no Aton, que dá vida para 

                                                 
7
 Estelas de fronteiras é o nome dado aos monumentos que delimitavam as cercanias da cidade de 

Amarna, capital do Egito durante a reforma do faraó Akhenaton. 
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sempre. O grande Aton vivo que está em seu jubileu, que habita a 

Casa do Aton em Akhetaten. 

O Hórus Vivo: Touro Forte amado de Aton; Duas Senhoras: Grande 

da realeza em Akhetaten; Hórus de Ouro: Aquele que exalta o nome 

do Aton; Rei do Alto e Baixo Egito que vive por Maat, Senhor das 

Duas Terras: Neferkheprura, único de Ra, Filho de Ra, que vive em 

Maat, o Senhor das coroas: Akhenaton, de grande existência, dotado 

de vida eternamente, para sempre. (...) 

Fazendo uma grande oferenda de pão e cerveja, gado pequeno e 

grande, aves, vinho, frutas, incenso e todas as boas ervas, no dia 

fundação de Akhetaten para o Aton vivo, que aceita as preces e ama 

para o bem da vida-estabilidade-saúde do Rei do Alto e Baixo Egito 

que vive em Maat, Senhor das Duas Terras, Neferkheprura, único de 

Ra; Filho de Ra, que vive em Maat, Senhor das Coroas Akhenaton de 

longa existência, dotado de vida eternamente, para sempre 

(MURNANE, 1995: 82-83). 

 Novamente, selecionamos uma das estelas de fronteira que contém, em 

determinada passagem, uma relação de oferendas as quais deveriam ser apresentadas ao 

Aton em Akhetaten.  

 Segue uma resposta dos cortesãos, ou seja, dos súditos de Akhenaton 

enaltecendo a singularidade não apenas do faraó como provedor de oferendas divinas, 

mas também como aquele para quem o Aton brilha diariamente no céu: 

Que seu pai, Hor-Aten, aja como seu pai, cujos nomes são 

(constantemente) invocados, como decretados, e você será rei 

continuamente, permanecendo para sempre nos limites de Aton. Não 

há nenhum rei em [seu tempo que tenha feito algo assim para seu pai 

consistindo em todas [...], todas [...], (e) [...] com todos [...], 

monumento [sob] monumento para o Aton. [Ele tem provido] 

orientação [para] amar você, para que você aja de acordo com tudo 

que ele decretou. Você é o governante que conduz coisas efetivas, 

aquele que conhece os limites da eternidade, enquanto ele é aquele 

que estabelece (coisas) em seu coração em qualquer lugar que ele 

deseje. Ele não se levanta para nenhum outro rei exceto para sua 
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Pessoa: ele não ordenou tudo que ele deu para outro, mas [ele agiu 

para você porque você fez] para ele a Casa do Aton [em] Akhetaten- 

(...) o palácio do Aton, repleto [com] todo [tipo de] provisões 

(MURNANE, 1995: 75-76). 

 Jan Assmann (2001) observou uma alteração importante no que concerne à 

relação deus-rei-humanidade em Amarna: ao contrário do que fora verificado na 

tradição anterior, não era para a humanidade que o Aton diariamente despontava no 

horizonte, mas para o próprio faraó: o deus realizava seu curso para dar vida ao seu 

filho, único que conhecia plenamente seus desígnios. Assim sendo, a humanidade 

dependia do seu governante para lhes conceder o alento necessário para subsistir: 

Akhenaton era o senhor da vida e da morte. 

 Com base no que foi apresentado, observamos que, no que concerne às 

oferendas divinas, o faraó manteve sua qualidade de um ―sacerdote solar‖, satisfazendo 

o deus Aton para que o mundo ordenado fosse então preservado. Todavia, durante a 

reforma amarniana, notamos uma sensível, porém significativa alteração no que tange à 

recepção da benevolência divina. 

 Apenas Akhenaton tinha contato direto com o deus Aton, seu pai celestial, fato 

que necessariamente levava a veneração obrigatória do monarca para que este, diante de 

toda sua bondade, pudesse interceder pela humanidade junto ao âmbito divino. Deste 

modo, a piedade individual, tendência crescente ao longo do Reino Novo, sofreu um 

intenso baque durante a reforma de Amarna, pois as pessoas comuns foram impedidas 

de interagir com suas divindades diretamente. A exclusividade excessiva fazia de Aton 

praticamente objeto de adoração unicamente da família real. Esta passou a ser retratada 

em cenas bastante informais as quais procuravam exaltar a relação entre Akhenaton, 

Nefertiti, e as seis filhas do casal. Nos relevos, as incumbências reais são substituídas 

pela função paternal de Akhenaton. O objetivo dessas imagens era antropomorfizar o 

poder supremo, concebido como uma forma geométrica e abstrata, desprovido de 

qualquer identificação com o panteão tradicional. O Aton era representado de forma 

―fria‖, isto é, como uma esfera luminosa dotada de raios cujas mãos estendiam o 

símbolo da vida às narinas do faraó e da rainha Nefertiti. Este tipo de arte decorativa 
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não se restringiu aos túmulos privados, mas também adornou o ambiente templário 

amarniano, edifícios públicos e até mesmo altares domésticos, os quais enalteciam a 

família real como um conjunto sagrado passível de culto como uma divindade 

tradicional.  

 Os atos da vida cotidiana da família real, especialmente os que envolviam 

Akhenaton e Nefertiti, se tornaram o próprio ritual diário. Junto com Aton, o casal real 

formou uma nova tríade divina, tal como a tríade heliopolitana composta por Atum, Shu 

e Tefnut. A existência de Akhenaton e Nefertiti tornou-se a prova tangível da existência 

divina. 
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A HYBRIS DOS REIS NAS HISTÓRIAS DE HERÓTODO 

Letícia Lopes Damasco
*
 

Resumo: Tratar a hybris nas Histórias de Heródoto significa perceber como as 

mudanças na sociedade helênica do século V causadas pelo crescimento da democracia, 

da filosofia e do teatro alteravam os valores e o pensamento grego. A partir da análise 

dos personagens da realeza, busca-se refletir de que forma a hybris aparece manifestada 

nas Histórias. 

Palavras-chave: hybris; realeza; democracia. 

Abstract: Studying hybris in Histories of Herodotus means realizing how the 

changes in fifth-century Hellenic society, caused by the growth of 

democracy, philosophy and theater, altered Greek values and thought. 

Through the analysis of the royal characters, we try to reflect upon 

how the hybris is manifested in the stories. 

Keywords: hybris; royalty; democracy. 
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 Este artigo visa apresentar algumas observações obtidas no decorrer da 

elaboração de um projeto de mestrado intitulado ‗A Hybris dos reis nas Histórias de 

Heródoto‘.
8
 Esta pesquisa tinha como objetivo demonstrar de que forma a hybris 

aparece manifestada na obra de Heródoto e que tipo de aspectos ela envolve, buscando 

compreender melhor a noção que se tinha dela na Grécia, principalmente a do período 

Clássico.  

 Primeiramente é necessário explicar o que seja a hybris. Sem definir um 

conceito preciso para este termo
9
 pode-se dizer, numa aproximação prévia, que esta 

seria de certa forma uma desmedida, um excesso, por vezes assimilado à soberba, 

arrogância e insolência. Está longe de haver consenso por parte dos estudiosos sobre a 

especificidade da hybris. Cairns (1996) no seu artigo aponta alguns desses 

questionamentos. A hybris pode ser uma motivação interior e fazer parte do caráter da 

pessoa. Uma segunda possibilidade é a da circunstância, ou seja, uma determinada 

situação induz alguém a cometer hybris. Ela pode ser motivada por uma divindade, 

sendo assim sobrenatural. Também pode somente nomear o ato praticado pela pessoa. 

Outro debate discute se ela atinge só a pessoa que a praticou ou se envolveria a outros, 

isto é, uma vítima. Na verdade, é natural que o conceito de hybris tenha um aspecto 

peculiar em diferentes momentos históricos. Além disso, em cada obra, os seus autores 

podem mostrar suas perspectivas, que não são necessariamente as mesmas.  

Antes de mais nada, se faz preciso contornar um pouco o autor e a obra da qual 

se trata. Heródoto ficou conhecido como o ‗Pai da História‘ depois que assim Cícero o 

denominou ao reconhecê-lo como pioneiro deste gênero. Ele nasceu em Halicarnasso na 

Jônia. Por isso o historiador carregava em seu espírito forte influência do pensamento 

jônico filosófico e crítico. Vale ressaltar que o próprio significado do título da sua obra, 

ἱστορίαι (Historíai), em grego significa ―investigações‖ e revela esse traço jônico de 

Heródoto e da obra. Morou também em Atenas depois de ter sido exilado de sua terra. A 

                                                 
8
 Este artigo também já foi apresentado em uma versão simplificada na XII Jornada de Estudos da 

Antiguidade promovida pelo CEIA em 2010. 
9
 A não definição precisa se dá por estar incluído dentro dos objetivos do projeto, discutir a concepção 

desta ideia. Definir o termo seria de certa forma dar uma solução para seu significado, quando é 

justamente isto que se busca nesse estudo. 
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sua obra foi elaborada em um momento de grandes mudanças na sociedade grega, a 

saber, o século V a.C.: período de grandes transformações não só estruturais da 

sociedade (ex. apogeu da democracia) como culturais (ex. apogeu do teatro). 

Diferentemente da tradição, na qual predominavam os mitos como base das produções 

literárias e artísticas, o tema de sua obra é a causa da guerra entre helenos e bárbaros 

(iniciada no século anterior e ainda vivida por sua geração) como o próprio Heródoto 

especifica na frase de apresentação do seu primeiro livro. Além dos relatos, sua 

narrativa é permeada de várias digressões, descrições sobre a geografia de países e sobre 

os costumes dos povos. O prólogo nos fornece dados importantes sobre a obra nos 

dando a conhecer o autor e sua pátria, assim como o objetivo e o tema principal, além 

de indicar o gênero da obra. 

Esta é a demonstração da investigação de Heródoto de Halicarnasso, 

para que nem os acontecimentos dos homens se tornem desvanecidos 

com o tempo e nem os feitos grandes e maravilhosos, realizados não 

só pelos gregos, mas também pelos bárbaros, se tornem sem glória, e 

principalmente por qual razão guerrearam uns contra os outros 

(Prólogo das Histórias. Tradução da autora). 

OS REIS E A HYBRIS 

 A hybris é um conceito que faz parte da cultura helênica. Cada momento 

histórico e também cada autor, visto que nossas fontes principais são as produções 

textuais que até nós chegaram, possui uma ideia particular da hybris. Essa ideia pode 

estar ligada não só ao ambiente cultural do momento, como também à visão do autor 

sobre esse conceito e à função da obra. Supõe-se que ela contenha peculiaridades sobre 

a noção da hybris pelo fato de ela própria em si ser peculiar. Pelo momento em que foi 

elaborada a obra de Heródoto, acredita-se que esta, inevitavelmente, apresente uma 

visão de mundo mais voltada às problemáticas sociais e à condição humana. Os valores 

e o pensamento grego estavam abalados por vários fatores, dentre eles, as guerras, como 

nos atesta Paul Cartledge ao dizer: 

Em muitos casos, as cidades gregas foram forjadas na bigorna da 

guerra, e o desenvolvimento da civilização e da cultura gregas foi 
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crucialmente afetado, tanto positiva quanto negativamente, por 

determinadas guerras, principalmente as persas (490, 480-79) e as do 

Peloponeso (431-404) (CARTLEDGE, 2009: 22). 

As Histórias foram escritas por volta de 440, justamente em meio a esse período 

clássico da Grécia, e durante as reformas de Péricles, na conhecida Idade de Ouro de 

Atenas. Após o fim da guerra, Atenas experimenta um período de grande esplendor 

tanto cultural e artístico quanto político. O teatro floresceu nesta época, Sócrates 

aparece na ágora, e a historiografia é inventada. Em 445 há um breve período de paz 

entre Atenas e Esparta. É neste contexto que se encontra a produção das Histórias. 

Os reis foram escolhidos para análise não só por serem os principais 

personagens e por partir deles toda a ação guerreira, mas também pelo fato de na Grécia 

a figura do rei carregar em si certas imagens e representações. 

A Grécia da época em que são narradas as Histórias já é a das póleis. No 

entanto, a realeza existiu nessa região no período micênico sendo, então, uma forma de 

vida social já conhecida pelos helenos. Isto significa que eles tinham a sua ideia de 

realeza, naturalmente manifestada pelo grego Heródoto. Tanto a mitologia quanto a 

religião da cidade grega clássica encontram suas raízes na época micênica. Jean-Pierre 

Vernant alega que ―na Grécia a lembrança de uma função religiosa da realeza se 

perpetuou até no quadro da cidade e que sobreviveu, sob uma forma de mito, a 

lembrança do Rei Divino, mágico, senhor do tempo, distribuidor da fertilidade‖ 

(VERNANT, 2004: 30). 

Vernant (1999; 2004; 2006) mostra que o rei micênico além de ser responsável 

pelo aspecto político, administrativo, econômico e militar, o é também no âmbito da 

vida religiosa. Essa função do rei fundamenta-se em uma ideia mitológica de que há 

parentesco entre Zeus e os reis. Se eles praticam a justiça, todo o território que depende 

deles ganha prosperidade. O rei não é um simples indivíduo e, por isso, quando ele não 

respeita os direitos e seus próprios limites, causa uma desordem no organismo social e 

todo o seu povo sofre com os efeitos da sua desmedida. O rei também representa um 

tipo de sociedade, a monárquica, que se contrapõe à democracia. Ver-se-á que o governo 
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de um só, seja a monarquia ou a tirania, é considerado por muitos como uma forma 

injusta. A sociedade justa e esperada é aquela que provenha da democracia, assim como 

é em Atenas no contexto histórico da obra de Heródoto. 

O primeiro passo dessa pesquisa foi fazer um levantamento do termo hybris nas 

Histórias em todos os casos
10

 do singular e do plural. Pois se o historiador usa algumas 

vezes a palavra hybris, o faz porque tem seu entendimento do termo. No anexo 

encontra-se um quadro com os dados desse levantamento.  

 Em seguida foi feita uma análise de algumas passagens da obra de Heródoto em 

que aparece o termo hybris para assim se traçar uma ideia geral, ainda não extensiva, 

que o autor faz dela.  

Cairns (1996) discute aspectos que podem estar ligados a hybris ou que são 

necessários para que seja uma hybris, como: intenção, índole do hybristés,
11

 atos 

concretos, injustiça, insulto verbal, desonra, prazer próprio, vítima, entre outros. Ele 

também levanta a questão de se o vocábulo pode ser usado para nomear tanto uma ação 

quanto um caráter. Será analisada a hybris em tais passagens, com a intenção de 

examinar as especificidades de uma e outra situação e de observar tais aspectos. 

1) Os citas dominaram a Ásia durante vinte e oito anos, e todo o 

território asiático foi devastado por causa de sua hybris e negligência 

(Livro I, 106 A). 

 2) Esse homem não prestou serviço algum aos Persas, mas lhes fez 

grandes males; ele matou dois dos nossos homens – Mitrobates e seu 

filho – e mata meus mensageiros mandados para chamá-lo de volta, 

demonstrando uma hybris intolerável. Antes que ele faça maiores 

males aos persas devemos contê-lo mantando-o (Livro III, 127 B). 

3) (...) uma quadriga de bronze, ainda exposta atualmente logo à 

esquerda de quem entra nos propileus da acrópole; ela traz a seguinte 

inscrição: 'Domando nas guerreiras lides os soldados da Boiotia e os 

de Cálcis, contiveram-lhes os filhos dos atenienses a hybris com 

                                                 
10

 A saber; nominativo, vocativo, acusativo, genitivo e dativo. 
11

 Hybristés é aquele que incorre em hybris. 
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grilhões férreos nas trevas de uma prisão, e com o dízimo dos 

despojos de guerra dedicam essas éguas à divina Palas'. Assim 

cresceu o poder dos atenienses. Não se evidencia num caso isolado, e 

sim na maioria dos casos, que a igualdade é uma instituição 

excelente; governados por tiranos, os atenienses não eram superiores 

na guerra a qualquer dos povos seus vizinhos, mas libertos dos tiranos 

eles assumiram de longe o primeiro lugar. Isso prova que, na 

servidão, eles se conduziam propositalmente como covardes, 

pensando que serviam a um senhor; livres, porém, cada um agia com 

todas as suas forças para cumprir a missão em seu próprio benefício 

(Livro V, 77-78 C). 

4) Quando cessou o tumulto, passados cinco dias, os persas rebelados 

contra os magos se reuniram em conselho para tratar da situação em 

geral, e pronunciaram discursos considerados incríveis por alguns 

helenos, mas eles foram realmente pronunciados. Otanes pleitou a 

entrega do governo ao povo persa, dizendo o seguinte: em minha 

opinião o governo não deve caber a um único homem; isso nem é 

agradável nem é bom. Vistes a que extremos chegou a hybris de 

Cambises, e suportastes também a hybris do mago. Como seria 

possível haver equilíbrio no governo de um homem só, se nele o 

governante pode fazer o que lhe apraz e não tem de prestar contas de 

seus atos? Dê-se tal autoridade ao melhor de todos os homens e ele 

será levado por ela a abandonar o seu modo geral de pensar. O desejo 

de fruir dos bens presentes gera a hybris, e a natureza fez os homens 

invejosos desde a sua origem. (...) Um tirano, todavia, tendo tudo o 

que quer deveria desconhecer a inveja, mas está em sua natureza fazer 

o contrário em relação aos seus concidadãos: (...) Ele é o mais 

inconsequente de todos os homens; (...) Mas ainda vou dizer o maior 

de seus defeitos: ele subverte os costumes ancestrais, violenta as 

mulheres e condena as pessoas à morte sem mandar julgá-las. O 

governo do povo, ao contrário, traz primeiro consigo o mais belo de 

todos os nomes: igualdade perante a lei, e em segundo lugar, 

nenhuma das injustiças cometidas por um governante único é 

cometida nele. Todas as funções são atribuídas através de sorteio, e 

seus detentores são responsáveis pelos atos praticados no exercício 

das mesmas, e todas as decisões são submetidas à assembléia popular. 

Exponho, portanto, a minha opinião, propondo que acabemos com o 
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governo de um único homem e elevemos o povo ao poder, pois tudo 

está na maioria (Livro III, 80 D). 

No trecho A, o termo hybris não é um ato concreto. Colocado em coordenação, 

no mesmo nível sintático do termo ―negligência‖, o vocábulo hybris parece qualificar de 

modo negativo a dominação cita, que por sua vez trouxe prejuízo a outros. Nesta 

situação, a hybris pode ser um impulso que motiva a dominação ou ainda a intensidade 

ou modo da dominação. No trecho B percebe-se que a hybris é algo que não enxerga os 

limites, é associada a uma cegueira. Ela atinge a outros que nada têm a ver. Neste caso, 

a hybris é como se fosse um motor que movesse cada vez mais uma pessoa a ir em 

frente sem observar os limites e nem ninguém em volta, sem parar por si. É preciso que 

alguém que não a pessoa tomada pela hybris a faça parar e forçosamente. Como se 

percebe no trecho A, a hybris não foi contida, por isso devastou toda uma região. 

 No trecho C percebe-se novamente que é necessário que alguém de modo 

forçoso (com grilhões) contenha a hybris. Na observação de que a instituição igualitária 

dos atenienses, e, portanto, justa, é uma instituição excelente e livre, e que isso os 

auxiliou a se tornarem superiores no combate, mostra como a monarquia se enfraquece 

por conta da hybris. Esse seria um fator que os prejudicaria na guerra, adiantando ou 

incitando os leitores a deduzir o que fez com que os persas perdessem. Neste momento a 

hybris estava com aqueles que não possuíam uma sociedade igualitária, ou seja, 

democrática. 

 No último trecho fica bem claro a relação democracia/justiça/equilíbrio e 

monarquia/injustiça/hybris.  Primeiramente, ao argumentar que o governo não deve 

ficar com um só homem, Otanes mostra o problema da hybris que abarca esses 

monarcas. Depois de Cambises, ele aponta a hybris do mago quando ele estava no 

poder, mostrando como isso pode ser comum na monarquia. Ao contrário, no governo 

do povo as injustiças não acontecem nele. A frase de Otanes sugere claramente isso: 

―Dê-se tal autoridade ao melhor de todos os homens e ele será levado por ela a 

abandonar o seu modo normal de pensar.‖ A consequência da hybris é um completo 

descontrole dos atos, levando ao extremo da violência. Diz Otanes sobre o tirano: ―ele 

subverte os costumes ancestrais, violenta as mulheres e condena as pessoas à morte sem 
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mandar julgá-las‖, ou seja, esse governante não respeita os costumes, nem a justiça e 

menos ainda os mais fracos. Já no governo do povo, a igualdade não dá espaço para que 

ocorram as injustiças presentes na monarquia. 

 Esta breve análise mostra que a hybris encontra-se presente nas sociedades 

governadas por um único homem, mas não há espaço para ela na democracia. Ela é 

injusta, porém, sempre punida. Os monarcas persas que de uma forma ou de outra 

incorreram em hybris levaram seu império à derrota. São os gregos que vencem a 

guerra.  

Observou-se nesses trechos que a hybris é circunstancial, ou melhor, ela não faz 

parte do caráter do indivíduo, mas qualquer um pode estar suscetível a ela se estiver 

numa posição que justamente propicie a isso, ou seja, o poder. Então, os reis por 

estarem com esta autoridade, cujo poder lhes pertence acabam por serem mais 

suscetíveis a incorrer em hybris. O argumento de Otanes, já apontado acima, a respeito 

de mesmo o melhor homem mudar estando com poder, sugere claramente isso. Tal 

conceito discutido não é motivado por uma divindade, ao contrário, faz parte da 

natureza humana. Otanes ainda diz: ―O desejo de fruir dos bens presentes gera a hybris, 

e a natureza fez os homens invejosos desde a sua origem.‖ Essa frase reforça a ideia da 

circunstancialidade da hybris, não fazendo parte nem do caráter de um homem e nem 

sendo motivada por uma divindade, mas algo que qualquer um pode cometer quando 

favorável, visto que faz parte da natureza humana querer sempre mais. Isto mostra que o 

pensamento de Heródoto se foca mais na responsabilidade humana, o que coaduna com 

a época em que a obra é produzida. O discurso de Otanes pode ser visto inclusive como 

um aviso, mas mesmo assim os persas escolhem a monarquia, e o seu castigo não tarda 

a vir com a perda da guerra. 

É possível afirmar, até onde o início dessa pesquisa nos propiciou, que, nas 

Histórias, a hybris seria uma motivação interior que tende a crescer cada vez mais que 

se cede a ela e manifestando ações de tal tipo. Tal motivação não é rompida por aquele 

que nela incorre, mas por outro e por meio de uma ação violenta e forçada. Ainda assim, 

não impede que seja ao mesmo tempo circunstancial, pois há mais chances de cometer 
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um ato desmedido aquele que está numa situação propícia – no caso dessa obra, os reis, 

pois eles carregam todo poder sozinho. A pessoa tomada pela hybris não para nem com 

―advertências‖. Alguns exemplos desses ―avisos‖ seriam o discurso de Sólon a Creso 

(L.1), o discurso de Otanes aos persas (L.III) e o aviso de Artabanos a Xerxes (L.VII). A 

hybris quando se refere a ato, necessariamente atinge outras pessoas, isto é, faz vítimas. 

A presença da hybris dos reis nas Histórias de Heródoto seria uma forma de 

demonstrar que o poder pode corromper uma pessoa levando-a para uma ambição 

extrema e por isso a uma hybris infinda. A hybris por parte dos reis ocasiona uma 

punição não só a eles, mas para todo o seu povo, sendo por isso o governo monárquico 

parte de uma sociedade injusta, onde muitos se prejudicam por causa de um único 

homem. Será essa sociedade que no fim perderá a guerra dando a vitória aos gregos que 

representam nesse momento a sociedade justa, isto é, a democrática. Por trás disso, 

pode-se dizer que na sua obra, o historiador parece demonstrar uma preferência pelo 

governo democrático apresentando-o como um modelo de sociedade justa, ao mesmo 

tempo em que apresenta o governo monárquico como o suscetível de incorrer em hybris 

por meio dos reis. Esta posição é bem coerente de uma pessoa, no caso Heródoto, que 

havia sido exilado de sua pátria em decorrência da tirania e que, por outro lado, 

encontrou espaço como cidadão na democracia ateniense. 
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URBANISMO E CIDADE NO ANTIGO EGITO:                                             

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 
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*
 

Resumo: A maioria das antigas cidades egípcias foi construída em áreas próximas ao vale do 

Nilo, com materiais frágeis como os tijolos de adobe e fibras vegetais. Os dados que temos 

relativos a elas são escassos, e geralmente são provenientes de assentamentos atípicos, 

construídos em áreas desérticas por ordem real. Os egípcios deram às suas cidades diversas 

designações, as quais dependiam, sobretudo, da função dada à localidade, e não de dados 

estatísticos, como o tamanho de sua população ou sua densidade populacional. Desta maneira, a 

cidade egípcia deve ser pensada como uma instituição diferente das cidades atuais e mesmo 

daquelas dos períodos Helenístico e Romano. Neste artigo, debateremos o conceito de cidade, 

expresso pelos antigos egípcios por meio de denominações linguísticas, da função e da 

localização da mesma em relação ao Nilo, bem como mostraremos, por meio de exemplos, para 

que tipos de assentamento cada denominação linguística era utilizada. Para tanto, utilizaremos 

noções básicas sobre a escrita egípcia antiga, bem como a bibliografia secundária produzida 

sobre o assunto, baseada principalmente em dados arqueológicos levantados em escavações 

nessas localidades. 

Palavras-chave: Egito Antigo; Cidades; Urbanismo. 

Abstract: The most ancient Egyptian cities were built in areas close to the Nile Valley, with 

fragile materials such as adobe bricks and plant fiber. The data we have relating to them are 

scarce, and generally come from atypical settlements, built in desert areas by royal order. The 

Egyptians gave several names to their towns, which depended mainly on the function give of the 

location, not statistics, like the size of its population or population density. Thus, the Egyptian 

city must be thought of as an institution different from the current cities and even those of the 

Hellenistic and Roman periods. In this article we will discuss the concept of the city, expressed 

by the ancient Egyptians through linguistic descriptions, function and location of same in 

relation to the Nile, and show, through example, what kind of settlement each linguistic term 

was used. For so much, the basics of ancient Egyptian writing, as well as secondary literature 

produced on the subject, based mainly on data collected in archaeological excavations in these 

locations. 

Keywords: Ancient Egypt; Cities; Urbanism. 
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INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre a cidade no Egito antigo foram, durante muito tempo, 

negligenciados pelos pesquisadores dessa cultura. Segundo o egiptólogo Manfred 

Bietak (1979: 97) há dois fatores principais que explicam essa negligência: a atividade 

dos primeiros arqueólogos, que se preocuparam especialmente em escavar objetos de 

valor estético para as exposições dos museus, e a localização dos vestígios das antigas 

cidades egípcias, que tem como principais obstáculos algumas condições geográficas e 

geológicas específicas do vale do Nilo. 

Outra dificuldade deriva de que, no antigo Egito, enquanto os templos e 

monumentos destinados à eternidade eram erigidos com materiais estáveis como a 

pedra, as cidades e vilas tinham suas casas construídas com materiais frágeis e 

perecíveis, como os tijolos de adobe e fibras vegetais (MUMFORD, 2008: 95). Esse 

fato prejudicou a conservação dos assentamentos urbanos, pois as moradias eram feitas 

para durar apenas o tempo de vida de seus proprietários, e assim que ruíam, em um 

espaço disputado, novas construções se sobrepunham às antigas, tal como ainda ocorre 

nos dias atuais. Isso é facilmente demonstrado pela Arqueologia por meio de estudos 

estratigráficos em áreas de assentamentos urbanos em diferentes contextos. 

Alguns centros urbanos, porém, foram construídos no deserto, o que propiciou a 

sua preservação e, consequentemente, sua utilização como fonte para os arqueólogos 

que se preocupam com o problema da cidade no Egito antigo
12

. Segundo Margaret 

Bakos e Adriana Barrios (1999: 71), para os egípcios, construir cidades no deserto 

significava impor ordem a um espaço caótico. Isto está relacionado ao fato do deserto 

estar associado a Seth e ao caos, enquanto as terras férteis das margens do Nilo estavam 

associadas a Maat e à ordem. Dentre os casos raros, podemos contar as ―cidades de 

pirâmides‖ dos Reinos Antigo (c. 2575-2134 a.C.)
13

 e Médio (c. 2040-1640 a.C.), dentre 

as quais destaca-se aquela construída por ordem do faraó Senusret II, chamada de 

Kahun por William Matthew Flinders Petrie. Já para o Reino Novo (c. 1550-1070 a.C.), 

                                                 
12

 Destacam-se neste campo, atualmente, Manfred Bietak, responsável pelas escavações em Tell el-Dab‘a 

– Qantir, no delta, e Barry J. Kemp, que chefia os trabalhos arqueológicos na cidade de Amarna, no vale 

do Nilo. 
13

 As datas seguem a cronologia proposta por BAINES, J. & MÁLEK, J., 1996. 
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temos a capital efêmera do reinado de Akhenaton, Akhetaton (a atual Tell el-Amarna), e 

a vila que abrigava os construtores das tumbas reais no Vale dos Reis, conhecida no 

presente como Deir el-Medina. Tais assentamentos, embora sejam atípicos em se 

tratando de cidades e vilas no Egito antigo, são geralmente utilizados como modelo para 

os estudos sobre o cotidiano, e podem fornecer pistas importantes sobre como era a vida 

da população urbana em seus respectivos períodos. 

Nosso objetivo neste artigo é apresentar algumas das características que 

diferenciam a cidade egípcia de outras cidades antigas, por meio das especificidades 

inerentes à escrita e ao espaço egípcio. Abordaremos o conceito de cidade para os 

antigos egípcios, por meio das diferentes denominações, da função e da localização 

dada a seus assentamentos urbanos, bem como teceremos algumas considerações sobre 

o urbano e o rural no Egito antigo. Para tal, partiremos de algumas noções básicas sobre 

a escrita egípcia antiga e da análise de bibliografia secundária produzida sobre o tema, 

baseada, principalmente, em dados arqueológicos levantados em escavações nessas 

localidades. 

CIDADE E URBANISMO 

Antes de falarmos sobre urbanismo e cidade precisamos entender como os 

antigos egípcios interpretavam esses termos. Nossa sociedade tem um conceito próprio 

para o que é uma cidade, e este varia conforme características inerentes a cada cultura. 

Segundo o arqueólogo Bruce Trigger (2003: 120) as cidades podem ser definidas como 

comunidades de não-agricultores, com um mínimo de 5000 habitantes ou uma 

densidade populacional de pelo menos 386 habitantes por quilômetro quadrado. Já para 

Charles Redman (1978: 216), cidade é o centro físico que manifesta as características da 

condição urbana. Dentre estas, estão uma população grande e densa; complexidade e 

interdependência; existência de organizações formais e impessoais; muitas atividades 

não-agrícolas; e uma diversidade de serviços centrais, tanto para seus habitantes, quanto 

para aqueles das pequenas comunidades da área do entorno. 

O arqueólogo Vere Gordon Childe, em obra de 1950, estabeleceu algumas 

características para as cidades. Ele usou tais características para delinear e reconhecer as 
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primeiras formas de urbanismo, e mostrou como elas funcionavam e se inter-

relacionavam. Charles Redman (1978: 218) reagrupou essas características em 

primárias e secundárias, e estabeleceu critérios para a sua classificação. Para ele, 

enquanto as características primárias relacionam-se à demografia, economia, e 

mudanças organizacionais que foram aspectos essenciais para as primeiras sociedades 

urbanas, as secundárias documentam que certas características primárias existiram. 

Segundo Redman (1978: 218), são características primárias das cidades: 

1. Tamanho e densidade das cidades: o grande crescimento de 

uma população organizada acarreta um nível crescente de integração 

social. 

2. Especialização em tempo integral do trabalho: 

especialização da produção dos trabalhadores e sistemas de 

distribuição e troca institucionalizados. 

3. Concentração do excedente: há meios sociais para a coleta e 

o gerenciamento do excedente produzido por camponeses e artesãos. 

4. Sociedade estruturada em classes: uma classe privilegiada 

organiza e dirige a sociedade. 

5. Organização do Estado: há uma organização política bem 

estruturada com membros baseados em residências (o reino como 

base). 

 As características secundárias reagrupadas por Redman são: 

6. Trabalhos públicos para a construção de monumentos: há 

empresas coletivas na forma de templos, palácios, estoques, e 

sistemas de irrigação. 

7. Comércio de longa distância: especialização e troca 

expandem a cidade e desenvolvem o comércio. 

8. Trabalhos de arte monumentais e padronizados: grande 

desenvolvimento de formas de arte dando expressão à identificação 

simbólica e ao agraciamento estético. 
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9. Escrita: a arte da escrita facilita os processos de organização 

e gerenciamento. 

10. Aritmética, geometria e astronomia: iniciam-se as ciências 

exatas e de previsão. (REDMAN, 1978: 218) 

Por civilização, ou urbanismo, devemos entender, conforme aponta Charles 

Redman, um complexo sistema social, com grande diferenciação interna, organizado em 

linhas de estratificação social e com a elite administrativa controlando as maiores 

instituições organizacionais (1978: 229). Para este autor, a variável mais importante 

para medir o desenvolvimento do urbanismo é o crescimento relativo da formalização 

da complexidade interna, que surge como uma evidência da emergência da sociedade 

estratificada. 

Bietak aponta determinadas características da cidade antiga, que podem ser 

usadas como hipóteses de trabalho para a discussão da cidade no Egito antigo (1979: 

103). Segundo o egiptólogo, estas devem ser comparadas com as características das 

cidades atuais, para termos uma ampla visão da cidade na antiguidade. Tais 

características são: 

1. Maiores concentrações populacionais para povoados de 

mesmo tamanho, bem como definições modernas baseadas no 

número de habitantes e no tamanho não são aplicáveis para a 

antiguidade. 

2. Forma compacta dos assentamentos (ver item 9). 

3. Diferenciação interna dos padrões de assentamentos: 

religioso, administrativo, industrial, e variedade de tipos de moradias 

representando diferentes classes de pessoas. 

4. Centros de um distrito em administração, comércio, 

jurisdição, e tráfego. 

5. Não é uma comunidade de agricultores, contudo uma parte 

de sua população pode ser formada por agricultores. A diferença entre 

cidade e vila é a função especial da cidade, oposta ao background 

agrícola da vila. 



 
 

52 

Plêthos, Vol. 1, 2011 

6. Concentração de indústrias, artes, bens e estoques. 

7. Divisão do trabalho, das profissões, e da hierarquia social. 

8. Uma cidade pode ser um centro religioso. No Egito antigo, 

elas geralmente possuem instalações de culto. 

9. Algumas vezes, em alguns lugares, a cidade foi um centro de 

refúgio e defesa. É devido a essa característica que o muro que cerca 

a cidade se torna de importância fundamental para as cidades 

egípcias. (BIETAK, 1979: 103) 

Tendo caracterizado o que é uma cidade, podemos passar agora para a definição 

de urbanismo. Este termo implica características que distinguem uma cidade e outras 

formas de assentamento. Uma definição importante para o entendimento do urbanismo é 

a de centro urbano. Segundo Toby Wilkinson (1999), centro urbano é um lugar central, 

geográfica e culturalmente, que exerce controle político regional, com uma população 

relativamente grande e densa, uma complexa divisão do trabalho, e uma estratificação 

social interna. Já urbanismo é a concentração de população em assentamentos maiores 

que aqueles de sua origem. Ou seja, o fenômeno do urbanismo prevê a transferência da 

população de centros menores, como as vilas, para centros maiores, como as cidades. 

 Há vários fatores que concorreram para estimular o crescimento da urbanização 

na Antiguidade. Dentre eles, está a existência de excedentes agrícolas para alimentar 

uma grande população, ou ainda para a troca por bens com outras cidades e mesmo com 

outros países. Esse fator está diretamente relacionado a características como a 

centralização organizacional, a divisão e supervisão do trabalho, e a concentração de 

pessoas e de bens, resultando na formação do Estado (BIETAK, 1979: 106). 

A constituição do Estado foi um processo complexo, e foi influenciada por 

diversos fatores. Além dos já descritos, podemos citar os mecanismos de guerra e as 

pressões econômicas e populacionais, bem como a intensificação do comércio: um 

maior número de trocas exigia uma sociedade organizada. Redman (1978: 326-328) 

destaca algumas transformações que ocorreram durante este processo, e que levaram à 
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formação de centros urbanos: duas resultaram em núcleos controlados pela elite 

religiosa, e a última levou a um Estado secular. 

A primeira transformação foi uma mudança nas estratégias de subsistência, e 

que teve ramificações abrangentes. A ela está relacionada a produção de excedentes, 

que possibilitou o aumento populacional e as trocas comerciais. A segunda foi o 

crescimento da especialização da produção e a riqueza diferencial baseada na 

propriedade da terra. Childe sugere que a especialização do trabalho começou com 

especialistas itinerantes, que se fixaram posteriormente em núcleos urbanos (REDMAN, 

1978: 223). Assim, essa transformação teria levado à estruturação social baseada no 

parentesco e na amizade. Por último, a transferência do poder administrativo dos 

templos para o Estado, em função do crescimento do militarismo, levou à criação do 

Estado civil. 

A tendência de centralização do Estado egípcio inicial e a economia 

redistributiva, que mantinha os projetos do Estado, foram influências importantes para o 

início do urbanismo no vale do Nilo (WILKINSON, 1999: 326). Esse processo 

aconteceu em paralelo à formação do Estado e à formação de núcleos de assentamento 

em várias áreas do Alto Egito. Nessa região, as cidades se desenvolveram, no Período 

Pré-Dinástico (antes de 3000 a.C.), em encostas isoladas ou em elevações abandonadas, 

ou nas margens do deserto. A localização desses centros, hoje, é difícil, mas as 

escavações realizadas mostram que se destacaram nesse período os assentamentos de 

Hieracômpolis e Naqada, no sul do Egito. No Delta, havia centros importantes no 

mesmo período, como Buto e Mendes. Saís e Bubastis ganharam importância após a 

unificação. Já no Médio Egito as condições geológicas tornam difícil esse tipo de 

levantamento, e não há referências a cidades nesse período; contudo, obviamente, não 

podemos descartar a sua existência. 

Muitos desses primeiros assentamentos urbanos eram protegidos por um grande 

muro de tijolos, o que definia e restringia a área de habitação. Sugere-se que estas 

primeiras cidades tenham servido para a guarda de suprimentos, como locais para 

santuários, ou como um centro administrativo (WILKINSON, 1999: 327). 
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Nos últimos trinta ou quarenta anos, o interesse por conhecer aspectos ligados à 

sociedade egípcia ordinária (ou não régia) levou a uma mudança na Arqueologia 

egípcia, que passou a se preocupar mais com a escavação de sítios urbanos. Dentre os 

resultados obtidos, está um maior entendimento dos processos de estabelecimento e 

expansão dos centros urbanos egípcios, assunto que será discutido a seguir. 

A CIDADE EGÍPCIA 

 Muitos detalhes gerais sobre uma sociedade só podem ser conhecidos se 

tivermos um íntimo conhecimento sobre suas cidades e as descobertas associadas a elas. 

Para esse fim, o estudo das cidades por meio da Arqueologia é essencial. Esse estudo, 

segundo Bietak (1979: 133), deve estar ancorado em dois objetivos essenciais, que são 

os objetivos da Arqueologia Urbana: 

1. Estudar o lay-out dos assentamentos, e as relações entre as 

áreas de culto, os bairros residenciais, a arquitetura das casas em 

diferentes zonas, o tamanho da população e suas condições de vida. 

Também é preciso entender a relação entre as cidades e os cemitérios, 

em inter-relações cronológicas. 

2. Estudar a posição geográfica dos assentamentos para 

identificar rotas de tráfego, áreas com recursos econômicos, e suas 

relações com outras cidades. 

O Egito antigo e a cidade egípcia apresentam-se como um caso interessante para 

a Arqueologia Urbana. Segundo Toby Wilkinson (1999: 324), houve uma diferenciação 

entre o desenvolvimento das cidades no Alto e no Baixo Egito, em função 

principalmente de diferenças regionais ligadas ao desenvolvimento do urbanismo. 

Devido às transformações sócio-econômicas e ao processo de formação do Estado, este 

se desenvolveu primeiro no Alto Egito (Hieracômpolis e Naqada). O crescimento das 

cidades nessa região no final do Pré-Dinástico foi influenciado por razões defensivas e 

foi facilitado pelo controle central da população pelas autoridades. 

 Bietak afirma que alguns egiptólogos que investigaram as características da 

cidade no Egito antigo por meio de dados filológicos chegaram à conclusão de que a 
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antiga civilização egípcia só passou a possuir cidades e uma vida urbana em nosso 

conceito e pelos nossos termos a partir do Reino Novo (1979: 100). Estudiosos 

pioneiros em certos campos, como J. A. Wilson (apud GOELET, 1999: 65), 

consideravam o Egito como uma ―civilização sem cidades‖, conforme já a definira Max 

Weber (1988: 109). A Arqueologia, contudo, traz provas em contrário. Em primeiro 

lugar, devemos olhar para os assentamentos egípcios não apenas pelo seu tamanho, mas 

também pela sua função. E devemos levar em consideração que as possibilidades de 

locais para os novos assentamentos eram exíguas, já que as terras disponíveis eram 

inundadas anualmente pela cheia do Nilo. 

Para Aztler (apud BIETAK, 1979: 99), o Egito não tinha cidades, ou não existia 

o ―problema da cidade‖ e da distinção dos assentamentos baseada no tamanho até o 

Reino Antigo. As distinções apareceram em conseqüência da estrutura administrativa 

imposta durante esse período. Os assentamentos não eram poderosos por si só, eram 

apenas instrumentos de poder. 

A cidade egípcia, assim, apresenta algumas particularidades (BIETAK, 1979: 

98). Para compreendê-las, é preciso que nos dispamos das nossas idéias pré-concebidas 

sobre o que é uma cidade, e quais são suas características. Para os egípcios, dados 

estatísticos como tamanho da população e densidade populacional eram irrelevantes. 

Desse modo, devemos pensar a cidade egípcia como uma instituição diferente das atuais 

cidades e mesmo daquelas do período helenístico e romano. 

 Partindo desse pressuposto, uma pergunta que se impõe ao estudarmos os 

assentamentos egípcios, segundo Bietak (1979: 98), é: de que forma os egípcios 

distinguiam entre os diferentes tipos de assentamentos (cidades, vilas, e outros)? Para 

obtermos uma resposta, é preciso conhecer as designações dos antigos egípcios para 

cidades e outros assentamentos. Assim, se a distinção não é dada pelo tamanho, ela 

pode ser conhecida a partir da escrita hieroglífica. 
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A CIDADE POR MEIO DA LÍNGUA 

 Uma investigação arqueológica que tenha como objetivo localizar o urbanismo 

no Egito antigo e identificar as características das cidades egípcias precisa começar com 

comparações com as nossas visões tradicionais a respeito da vida urbana. Para Bietak 

(1979: 102), o arqueólogo deve, portanto, usar os termos do vocabulário de sua língua 

materna, e não aqueles da civilização que estuda. 

Uma das formas de tentar entender como os egípcios pensavam a cidade, 

contudo, é justamente a partir de seu vocabulário. Os antigos egípcios possuíam pelo 

menos três palavras distintas para designar os diversos tipos de assentamentos urbanos 

existentes nas Duas Terras. Não há um grau de hierarquia entre os termos, entretanto, 

pelo menos não antes do Reino Antigo. Segundo Goelet (1999: 74), os dois termos mais 

comuns em egípcio para designar os assentamentos urbanos eram niwt (em egípcio, 



) e dmi (em egípcio, 
  


 ). Já Bietak acrescenta a eles o termo Hwt (em egípcio, 



 ) como uma instalação que tem um fim urbano (BIETAK, 1979: 99). Para um 

melhor entendimento dos termos e de seu uso, passaremos agora a uma discussão sobre 

o significado dos mesmos. Nesse estudo, porém, deve-se levar em consideração que os 

significados das palavras são variáveis no tempo e no espaço. 

O signo Hwt (em egípcio  ) representa uma instalação retangular, cercada por 

um muro. No canto inferior direito, uma porta de entrada é visível. Segundo Bietak, 

lembra os fortes funerários que serviram de modelo para os palácios reais dos períodos 

Pré-Dinástico e Dinástico Primitivo (c. 2920-2575 a.C.). Dessa forma, este signo é 

usado em listas de domínios funerários, mas apenas para as fundações reais. Os 

domínios privados sempre aparecem com o signo niwt. 

Segundo Aztler (citado por BIETAK, 1979: 99), os Hwwt eram centros de 

administração real espalhados por todo o país, talvez originados nos locais que 

abrigavam o rei durante suas viagens para exercer sua soberania e coletar impostos. 

Durante o Reino Antigo, os Hwwt foram centros econômicos e administrativos das Duas 
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Terras. Os assentamentos normais, com o ideograma niwt, eram controlados pelos 

Hwwt, e não estavam isentos do pagamento de taxas. 

Não havia distinções aparentes, entretanto, estabelecidas segundo o tamanho dos 

assentamentos, determinando se eles eram cidades, vilas ou simples instalações. A 

designação niwt como uma categoria cobria diversos tipos de assentamentos, incluindo 

os Hwwt como um tipo especial. 

Segundo Goelet (1999: 75), existe uma ligação entre os termos niwt e Hwt. 

Quando os dois aparecem juntos em documentos administrativos, significam ―estado‖ 

ou ―fundação‖. Para ele, os termos Hwt e pr são utilizados frequentemente em nomes de 

lugares, mas como elementos formativos, e não, como determinativos. 

 O signo niwt (em egípcio  ) representa um assentamento com formato 

circular, cercado por um muro, tendo internamente um esquema extremamente 

simplificado de um cruzamento de ruas. Segundo alguns egiptólogos, está relacionado 

às primeiras cidades egípcias, que tinham o formato circular. Este signo é utilizado 

como determinativo em nomes de cidades. Não ocorre, porém, em nomes de localidades 

estrangeiras, nas quais aparece o hieróglifo 


 como determinativo. A única exceção 

são as cidades-templo nos territórios núbios colonizados durante o Reino Novo. 

A utilização do termo niwt normalmente está associada a uma importante 

divindade local, o que raramente acontece com dmi. Por exemplo, Tebas (wAset, em 

egípcio) é designada como ―Tebas, a cidade de Amon‖ (GOELET, 1999: 79). O termo 

niwt também pode estar associado a um templo local, e assim, a um assentamento de 

grande antiguidade. Isso porque, no Egito antigo, os templos dedicados aos deuses eram 

sempre reconstruídos no mesmo local. Na sua essência, porém, esse uso é simplesmente 

uma extensão da associação da palavra niwt com as capitais dos nomos. Do ponto de 

vista individual, a identificação com a cidade ou com o nomo é muito comum, conforme 

pode ser observado em inscrições autobiográficas, que identificam o autor ao seu local 

de origem. As expressões ―minha cidade‖, niwt.i (em egípcio, 

 ), e ―meu nomo‖, 
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spAt.i (em egípcio,  

  ) são as duas identificações geográficas mais 

comuns nessas inscrições. 

Frequentemente se assume que a diferença entre niwt e dmi está no tamanho do 

assentamento. Essa afirmação, porém, não é verdadeira, pois muitas niwwt adquiriram 

sua distinção não por causa de seu tamanho, mas devido à importância de seu templo 

local. 

 Goelet (1999: 77) afirma que o termo ainda pode significar ―a capital‖ ou ―a 

cidade da residência real‖. Esta utilização se desenvolveu a partir da íntima associação 

entre as ―cidades de pirâmide‖ e as residências reais durante os reinos Antigo e Médio. 

A partir do Reino Antigo, todos os assentamentos designados por niwt estavam sob o 

controle daqueles assinalados como Hwt. Isso se deve à organização estatal presente 

neste período. Na mesma época, a cidade da residência real não era fixa. O 

aparecimento do signo niwt como determinativo para cidade durante o Reino Médio 

pode estar ligado ao estabelecimento de um local fixo para a residência real. 

O último tipo de assentamento egípcio explicado detalhadamente pelos autores é 

aquele denominado pela palavra dmi (em egípcio 
  


 ). Esta palavra é formada 

por um conjunto de hieróglifos que tem como determinativo o sinal correspondente a 

―terras irrigadas‖ (canais), ou aquele correspondente a ―margens do rio‖ (torrão de 

areia). Segundo Margaret Bakos (2001: 21), o sinal determinativo de dmi, um canal de 

irrigação (


), relaciona-se com a abertura de canais de cultivo e sugere uma 

aglomeração mais espontânea e anárquica. Pelo contrário, niwt nunca aparece com esses 

determinativos. Dessa forma, devido à ortografia peculiar, do ponto de vista egípcio dmi 

é mais um tipo de assentamento. 

Ao mesmo tempo, a palavra é derivada do verbo dmi (em egípcio 
   ), 

que significa ―tocar, atingir‖. Semanticamente, um dmi seria um local que é tocado ou 

atingido, e essa determinação é muito importante quando temos uma sociedade como a 

egípcia, na qual um dos principais meios de transporte são os barcos. Dessa maneira, há 
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uma ligação entre dmi com as palavras ―cais‖ ou ―porto‖, que seriam uma tradução mais 

correta para dmi do que ―cidade‖. Em função dessa ligação, dmi pode corresponder a 

um porto, ou a um local específico: na cidade, onde é praticado o comércio, ou no 

templo, onde o faraó faz os seus pronunciamentos (GOELET, 1999: 78). Outra palavra 

utilizada para porto, fosse ele no rio ou na costa, era mryt (em egípcio, 

  


 ), 

que também possui como sinal determinativo um canal de irrigação (BREWER, 

REDFORD & REDFORD, [1994]: 10). 

 Tendo claro que dmi primeiramente significa ―porto‖ ou ―cais‖ e apenas 

secundariamente ―cidade‖, essa informação mostra algumas consequências para nossa 

visão sobre o urbanismo egípcio, bem como sobre a economia egípcia. A ligação de dmi 

com o porto é, então, muito importante para a economia redistributiva egípcia. 

O dmi também está relacionado com a fundação das cidades, que se 

desenvolveram em torno dos grandes templos. É, ainda, o local ideal para os mercados 

informais. Dessa forma, o templo, e não a cidade, funcionaria como princípio 

organizacional do urbanismo egípcio. O termo pode também ser traduzido como ―vila‖, 

como na designação dada pelos moradores de Deir el-Medina ao assentamento: PA-dmi, 

ou, ―a vila‖. 

Em alguns casos, dmi também pode significar ―cidade‖ ou ―assentamento‖. Este 

uso é especialmente comum em conexão com cidades estrangeiras, que são 

frequentemente designadas como dmi, embora algumas vezes elas se localizem no 

interior dos territórios, longe do rio ou do mar. Goelet pondera que dmi também pode 

ser a cidade murada ou fortificada. Ele cita como exemplo uma lista de dmiw feita por 

Dominique Valbelle, onde aparecem diversas dessas cidades (GOELET, 1979: 86). 

Brewer, Redford e Redford ([1994]: 10) assumem, no entanto, que as fortificações, 

quando atingiam o tamanho aproximado de cidades, eram designadas como inbw (em 

egípcio,    ), que literalmente significa ―muros‖.  

Assim como existia a ligação hierárquica entre Hwt e niwt, a partir do Reino 

Antigo as dmiw aparecem sob o controle de niwwt. A designação já citada para Tebas, 
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que é chamada niwt wAst nt imn Hnwt n dmi nb, ―Uaset (Tebas), a Cidade de Amon, 

senhora de todo dmi‖ é particularmente interessante, pois expressa a princípio essa 

hierarquia entre niwt e dmi citada por Goelet, enquanto ao mesmo tempo indica que dmi 

representa o primeiro componente ―urbano‖ do ―campo‖. 

 Nos textos egípcios, no entanto, o contraste entre campo e cidade não é comum. 

Quando acontece essa diferenciação, o campo corresponde ao vale do Nilo, e o valor 

das propriedades é determinado em função da facilidade que se tem no terreno para o 

acesso à água. Maiores considerações sobre a interrelação entre o rural e o urbano serão 

tecidas em momento mais propício. 

Em listas de cidades, dmi aparece ao lado de niwt e wAHyt (em egípcio, 

   ), termo que é geralmente traduzido como vila. Isso indicaria que o 

tamanho não é o diferencial quando falamos sobre cidades egípcias, mas que a função 

também é importante para essa diferenciação. Para os egípcios, as distinções entre 

assentamentos surgem depois do Reino Antigo. A designação niwt pode ser comparada 

à ―metrópole‖, dmi à cidade, e wAHyt à vila. Essas designações, no entanto, não são 

usadas regularmente, e não apresentam nenhuma diferenciação obrigatória relativa ao 

tamanho. 

OS TIPOS DE CIDADES NO EGITO ANTIGO: FUNÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

 Conforme podemos observar em documentos administrativos egípcios, o 

tamanho de um assentamento não era essencial para a sua classificação, mas sim a sua 

função e sua importância como centro urbano. Os egípcios também não utilizavam, 

como critério classificatório, a população de uma cidade em números. A principal 

maneira usada para classificar uma localidade era de acordo com a sua proximidade 

com o Nilo, e de sua relação com o rio. 

 Segundo Trigger (2003: 131), o Egito deve ser visto como um estado territorial, 

diferente das cidades-estado existentes na Mesopotâmia e na Grécia. Dentro dessa 

perspectiva, o autor pontua algumas características dos assentamentos urbanos em 

estados territoriais: pequena população, e hierarquia organizada em níveis locais, 
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distritais, provinciais e nacionais. Esses centros eram dispersos e, normalmente, as 

cidades eram cercadas por muros, o que garantia a sua segurança. 

 Existia uma regra que derivava da função dos assentamentos no urbanismo 

egípcio. Segundo esta norma, a distância entre centros urbanos provinciais deveria ser 

regular: as cidades deveriam estar distantes 40 km, ou um dia de navegação pelo Nilo. 

Essa regulamentação mostra quão importante era o rio para os antigos egípcios, que 

costumavam utilizá-lo como a principal via de transporte do país. 

 Do ponto de vista geográfico, há muitas situações individuais diferentes para as 

funções e potencialidades dos povoados no Egito antigo. Há locais onde as condições 

geográficas são melhores para o desenvolvimento de centros de comércio ou mercados; 

outros possuem importância estratégica para a segurança ou a defesa; e outros 

controlam o tráfego de pessoas e bens entre o Egito e os países estrangeiros. A 

localização dos assentamentos urbanos frequentemente foi importante para a economia 

a para as características dos mesmos. 

 Manfred Bietak (1979: 104) classifica os tipos de cidades existentes no Egito 

antigo, e as diferencia em razão da origem do assentamento e da constituição física do 

local onde a população se instalou. Quanto à origem, as cidades podem ter se 

desenvolvido naturalmente, ou ―organicamente‖, geralmente surgindo como centros 

tradicionais de culto; ou podem ter sido planejadas e construídas artificialmente como, 

por exemplo, os casos de Amarna, Per-Ramsés, Itjitauí e possivelmente também Mênfis, 

originalmente. 

Quanto ao local de instalação, ou localização, a cidades podem ser: cidades-

gezira, quando foram construídas em elevações pleistocênicas, e permaneciam fora do 

efeito da cheias anuais do Nilo; cidades-banco, quando foram construídas em bancos de 

sedimentos depositados pelo Nilo, geralmente na margem do rio; cidades reconstruídas, 

que foram construídas sobre depósitos de materiais formados pelo acúmulo de resíduos 

de construções mais antigas; povoados às margens do deserto, que se desenvolviam 

durante a cheia no primeiro terraço do deserto quando o rio estava próximo; e, por 
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último, as cidades especiais, construídas com a finalidade de abrigar determinadas 

categorias profissionais, como as ―cidades de pirâmide‖. 

 Outras classificações são feitas tendo em vista a função dominante da cidade. De 

acordo com essa ordenação, as cidades poderiam ser: residência da corte; capital do 

Egito, ou de um nomo, ou de um distrito; centros tradicionais ou religiosos (cidades-

templo); cidades de fronteira, quando eram centros ofensivos ou defensivos; cidades-

porto, quando funcionavam como portos de comércio ou bases navais; centros de 

comércio nas junções de hidrovias e rodovias; centros industriais, especializados na 

produção de cerâmica, têxteis, objetos em metal, entre outros. Deve-se levar em 

consideração que as cidades geralmente combinavam muitas dessas funções, e que em 

alguns casos a especialização foi tardia. 

 As cidades-templo são um tipo especial de cidade e, no Egito antigo, possuíam 

características peculiares. De acordo com Bietak (1979: 131), as cidades-templo: 

1. Eram os povoados mais concentrados. 

2. Eram baseadas em assentamentos mais ou menos compactos 

que ficavam ao redor do templo. 

3. Tinham diferenciação interna de padrões, com bairros 

religiosos, administrativos, industriais, e de moradias comuns. 

4. Eram centros de administração, comércio, e transporte. 

5. Não eram comunidades agrícolas. 

6. Havia divisão do trabalho e diferentes profissões. 

7. Havia hierarquia social. 

8. Eram centros religiosos. 

9. Serviram como centros de refúgio e defesa, como fica claro 

no caso de Medinet Habu. 
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 Deve-se observar, contudo, que nem todas as cidades surgiram como centros 

religiosos, e que afirmá-lo é inconsistente com os dados arqueológicos (TRIGGER, 

2003: 121). Vejamos um exemplo: entre março e abril de 1976, Barry Kemp (1977a) 

realizou estudos aprofundados no sítio de Abydos, e os resultados publicados mostraram 

como a cidade se desenvolveu. 

 Abydos não era uma cidade importante administrativamente, nem ficava 

próxima ao Nilo. No entanto, era conhecida nacionalmente como centro popular de 

culto ao deus Osíris. Segundo a mitologia, com o assassinato de Osíris pelo irmão Seth, 

seu corpo foi partido em 14 partes que foram espalhadas pelo Egito, sendo a cabeça 

jogada em Abydos. Com a posterior recomposição do corpo pela deusa Ísis e o 

embalsamamento feito por Anúbis, Osíris foi recomposto, reviveu e após a geração de 

Hórus foi inumado na cidade. Abydos então se tornou uma importante cidade-necrópole 

e centro de peregrinação. 

 Embora o mito tivesse incentivado a ocupação do local no período histórico, os 

dados obtidos nas escavações por Kemp demonstraram que o sítio já era ocupado antes 

do período dinástico, sendo usado principalmente como cemitério da fase Naqada I, e 

que os primeiros vestígios de habitação são do final de Naqada II. Durante o Reino 

Antigo surgiu o primeiro muro cercando a cidade e o templo, dedicado a Khenti-

Imentyu, que precedeu Osíris como deus principal da localidade. Durante o Reino 

Médio constituiu-se a chamada via processional, num local conhecido como ―terraço do 

grande deus‖ por meio de textos presentes em estelas funerárias ali encontradas 

(SIMPSON, 1974). A cidade teve seu crescimento acelerado durante este período 

devido ao aumento das atividades religiosas. A construção de capelas e cenotáfios, o 

comércio de objetos de culto, as peregrinações e, principalmente, a construção de 

templos eram pontos fortes para a manutenção da economia da cidade. 

No Reino Novo, a cidade viveu a sua fase de maior prosperidade, pois foram 

construídos os templos dedicados a Osíris por Séti I e Ramsés II, bem como houve a 

restauração do Osireion – que era tomado como o túmulo de Osíris –, que auxiliou para 

o crescimento da cidade como centro religioso. Por fim, no Período Tardio, um grande 
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muro de tijolos foi construído para cercar toda a área, incluindo os templos, e a cidade 

antiga foi reocupada. 

 O crescimento da cidade de Abydos, que surgiu naturalmente com um centro 

urbano, fortalecendo-se devido às atividades religiosas, mostra como se dava o 

desenvolvimento desse tipo de assentamento no Egito antigo. A situação, porém, é 

diferente daquela que ocorre com as cidades planejadas. 

 Ao longo da história egípcia, a influência do Estado fez surgir algumas cidades 

planejadas. Estas eram construídas por ordem direta do soberano e tinham finalidades 

específicas, como abrigar os trabalhadores responsáveis pela construção das tumbas 

reais, ou os sacerdotes responsáveis pelo culto funerário de um faraó. Este é o caso das 

―cidades de pirâmide‖ edificadas durante os Reinos Antigo e Médio, da vila de Deir el-

Medina e da vila de trabalhadores de Tell el-Amarna, construídas no Reino Novo. 

 A ―cidade de pirâmide‖, segundo Bietak (1979: 104), é um tipo especial de 

cidade planejada. Não é, obviamente, um centro de comércio ou tráfego, e tem tamanho 

e população limitados, pelo fato de ter um crescimento controlado. O autor afirma que a 

―cidade de pirâmide‖ não era originalmente uma cidade stricto sensu, mas possuía 

características, como a estratificação social e o desenvolvimento de atividades de 

subsistência, que a categorizavam como tal. Sua localização dependia do local escolhido 

pelo faraó para a construção de sua pirâmide, que era constantemente supervisionada 

pelo monarca, o que tornava a cidade, também, a residência periódica do rei.  

Essas cidades foram importantes, ainda, para o desenvolvimento da urbanização 

no Egito antigo (BIETAK, 1979: 130). Após a morte do rei que havia ordenado a 

construção, elas continuavam a existir, mesmo sob o governo de outro soberano ou, 

ainda, voltavam a ser ocupadas séculos depois. Em função de sua atribuição no culto do 

faraó morto, eram isentas de impostos e taxas, o que pode ser verificado por meio da 

criação, por Pepi II, de um decreto que ao mesmo tempo em que a isentava dos 

impostos, destinava à cidade um funcionário administrativo. Esses assentamentos 

também recebiam trabalhadores que eram remanejados de outras cidades, e isso foi 

importante para o processo inicial de urbanização no Egito antigo. Este 
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desenvolvimento é conhecido por meio de fontes administrativas e funerárias, e pela 

existência de plantas que especificam o número de locais que receberiam esses novos 

habitantes. 

 Um dado que merece ser destacado sobre as ―cidades de pirâmide‖ é que, em 

função de sua proximidade com a necrópole, os materiais provenientes das escavações 

realizadas nesses sítios pertencem tanto ao mundo dos vivos quanto ao mundo dos 

mortos. Assim, é possível explicar algumas semelhanças existentes entre a casa e a 

tumba por meio destes vestígios. O principal exemplo para assegurar essa afirmação é o 

material proveniente da necrópole de Gizé, edificada no Reino Antigo, e na qual as 

condições sociais eram marcadas também por meio da construção das tumbas. Nesse 

local, a pirâmide do faraó merecia um lugar de destaque. No seu entorno ficavam 

pequenas pirâmides para as rainhas e mastabas para a família real. Ao redor destas 

estavam as mastabas dos funcionários, cuja proximidade com a pirâmide se dava em 

função do cargo ocupado pelo proprietário do túmulo. 

 Existem semelhanças entre a ―cidade de pirâmide de Gizé‖ e a cidade de Lahun 

(chamada Kahun por W. M. Flinders Petrie), que foi edificada durante o Reino Médio 

por ordem de Senusret II. As duas foram construídas com a mesma função – abrigar 

trabalhadores envolvidos com os trabalhos na pirâmide e no culto ao rei morto – e eram 

divididas internamente por um muro de tijolos. O muro interno mostra a existência de 

uma estratificação social, que era marcada pela diferenciação dos padrões de residência. 

Em Kahun, por exemplo, enquanto as casas de trabalhadores, localizadas a oeste do 

muro interno, possuíam somente quatro ou cinco cômodos, aquelas dos nobres tinham 

em média setenta ambientes. 

O desenvolvimento das cidades planejadas se dava de maneira organizada, 

acontecendo na maioria das vezes intramuros, diferentemente do que acontecia com as 

cidades surgidas naturalmente. Um caso a parte é a cidade de Tell el-Amarna, que, 

apesar de inicialmente planejada, teve um crescimento orgânico, se desenvolvendo de 

forma natural mesmo sem sair do espaço a ela pré-determinado. 
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AS INTERAÇÕES ENTRE O “RURAL” E O “URBANO” NO EGITO ANTIGO 

 O fundamento de toda divisão social do trabalho é a separação entre cidade e 

campo. No antigo Egito, no entanto, o rural estava forçosamente ligado ao urbano. As 

cidades, assim como as áreas de plantio, disputavam o espaço existente nas margens do 

Nilo, e parte da população urbana executava trabalhos diretamente relacionados ao 

campo. O funcionamento econômico-social das cidades dependia desta interação, já que 

os suprimentos e insumos necessários para a sobrevivência dos assentamentos eram 

fornecidos unilateralmente pelo campo e por atividades que hoje são consideradas 

―primárias‖, como, por exemplo, a pesca (CARDOSO, 1996: 72). 

 É interessante observar que, apesar da vocação agrícola do Egito, existem 

poucas representações iconográficas de aldeias, ou de assentamentos criados 

essencialmente com um fim rural. Quando a atividade agrícola é representada, os 

camponeses são mostrados apenas como mão-de-obra ou como contribuintes do fisco, e 

nunca como as pessoas que executam um dos ofícios mais importantes para a 

manutenção do Estado egípcio.  Sua ocupação é uma das mais criticadas pelo pai que 

encaminha o seu filho para a escola dos escribas, na Sátira das Profissões
14

. 

 Durante o Reino Novo, a terra cultivável no Egito era dividida em ―terra baixa‖, 

xrw (em egípcio, 




 


), que representava a parte do solo que nunca deixava 

de receber a inundação, e ―terra alta‖, nxb (em egípcio, 



 


 ), ou o terreno que 

era normalmente produtivo, mas que poderia ficar a seco em anos de cheia insuficiente. 

Havia ainda uma terceira categoria, constituída por ilhas que o rio formava 

ocasionalmente ao baixarem as águas, e que funcionavam como ―terras baixas‖. Eram 

chamadas de ―ilhas‖, iww (em egípcio, 


 


), e pertenciam, por definição, ao faraó 

(CARDOSO, 1987: 70). 

                                                 
14

 A Sátira das Profissões é uma composição literária na qual um pai que está levando seu filho para a 

escola de escribas discorre sobre quatorze ofícios, dentre os quais o de camponês. O pai sempre mostra as 

dificuldades e pontos negativos dos ofícios, e enaltece a profissão de escriba, segundo ele a única sem 

chefe, e na qual o filho deverá ingressar.  
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 Os espaços urbano e rural, no entanto, não eram assim tão claramente 

diferenciáveis. A localidade de Per-Ramsés, por exemplo, que foi construída no Delta 

como residência real dos faraós raméssidas, tinha em seu interior áreas que podiam ser 

definidas como rurais. No século XIII a.C., um escriba fez uma descrição de Per-

Ramsés, na qual ele fala dos suprimentos que a cidade recebia dos campos à sua volta e 

por meio de barcos carregados que lá aportavam. O escriba fica mais impressionado, no 

entanto, com a presença, dentro da cidade, de bosques de tamareiras, plantações de 

melões, e tanques e canais com peixes e aves, que harmonizavam com a paisagem 

urbana (CARDOSO, 1996: 72). 

 Como fazer então para caracterizar como ―urbano‖ um assentamento egípcio? 

Conforme exposto anteriormente, uma aglomeração só pode ser considerada urbana se 

pelo menos uma parte de sua população não se dedicar às atividades agrícolas. Sabemos 

que isto é verdadeiro para um grande número de cidades egípcias, inclusive para a já 

citada Per-Ramsés que, como residência real e capital do Egito, deveria ter pessoas 

treinadas nos mais diversos ofícios. Para exemplificar melhor esta interação entre rural e 

urbano nas cidades egípcias, partiremos agora para a análise de três assentamentos 

urbanos, sendo um do Reino Médio e dois do Reino Novo. 

 Nosso primeiro exemplo é Lahun, uma cidade planejada localizada no Fayum, 

que foi construída para abrigar artesãos e sacerdotes a serviço de Senusret II, conforme 

já comentado. Dentre os artefatos encontrados por Petrie em suas duas temporadas de 

escavações arqueológicas, constam enxadas de madeiras, que foram localizadas em 

conjunto com foices e enxós. Dada a função do assentamento, é possível dizer que, além 

de artesãos e sacerdotes, habitavam na cidade pessoas que tinham como ofício principal 

as atividades agrícolas. Instrumentos de trabalho pertencentes a praticantes de outros 

ofícios também foram encontrados, dentre os quais formões, malhos, e agulhas para 

teares. A porcentagem da população que se dedicava ao campo, no entanto, não pode 

ser levantada devido à escassez de fontes neste sentido. 

 O segundo exemplo é Gurob, outra cidade localizada no Fayum que foi escavada 

por Petrie. Nesta localidade havia um harém real, que era visitado pelo faraó durante 
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suas viagens pelo Egito. Os achados arqueológicos comprovam que, assim como 

acontecia em Kahun, é possível que uma grande parte da população da cidade estivesse 

voltada à produção de alimentos, à pesca e ao pastoreio (CARDOSO, 1996: 73). As 

mulheres do harém, no entanto, exerciam a tecelagem, e até mesmo treinavam escravas 

asiáticas para este ofício. Um grande número de rolos de fios que eram utilizados para 

esta atividade foi encontrado também em algumas casas, o que comprova que a 

atividade era desenvolvida também fora do harém. Assim como no primeiro caso, não é 

possível levantar a quantidade de pessoas que se dedicavam às atividades ―primárias‖, 

devido à falta de informações neste sentido. 

 Nosso terceiro exemplo é a parte Oeste da cidade de Tebas, que tinha uma 

ligação estreita entre o urbano e o rural. Em um levantamento realizado durante a XX 

Dinastia, havia na cidade 182 construções, sendo 179 casas e três templos. Dos chefes 

de família ou de equipes que habitavam nestas edificações, 179 declararam, em um 

censo, a sua ocupação principal. Destes, 47, ou o equivalente a 26,3%, declararam que 

estavam envolvidos com as atividades ditas ―primárias‖ (agricultura, pecuária e pesca) 

(CARDOSO, 1996: 78). Ou seja, aproximadamente um quarto da população urbana 

declarou realizar atividades rurais, uma porcentagem que pode ser considerada 

significativa. 

 Por meio destes exemplos, então, fica claro que existia uma grande proximidade 

entre o espaço urbano e o espaço rural no Egito antigo. Quando não dividiam o mesmo 

espaço, o urbano era dependente do rural, pois do último dependiam as remessas de 

suprimentos e insumos necessários para o desenvolvimento da população. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A cidade é a base mais sólida para o estudo de uma sociedade. Sua construção, 

seja ela iniciada de forma natural ou planejada, denota a maneira como os homens que a 

habitaram lidavam com a natureza, e como a modificavam. Essa afirmativa é válida 

para todas as sociedades, em diferentes tempos históricos, o que torna possível entender 

uma comunidade a partir de suas habitações e da forma de suas construções. Assim, 

antes de estudar uma cidade, é necessário perceber que esta possui certas 
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particularidades, que são inerentes à cultura que a edificou. Uma delas diz respeito à 

área do entorno. Por exemplo, é preciso conhecer sua proximidade com a necrópole e 

com outros centros maiores ou menores, e qual é a sua relação com esses espaços. Essas 

informações são de grande valia, no caso do Egito antigo, para determinar a função do 

assentamento e sua importância como tal. 

As dimensões de uma localidade também serão determinantes para a escolha do 

método de análise a ser empregado para uma comunidade específica. Redman afirma 

que a diferença entre investigar sociedades maiores e mais complexas e sociedades 

menores, ou de ―vilas‖, está apenas no tamanho da unidade a ser investigada. Ele cita 

Robert Redford, que sugere que a unidade maior deve ser entendida a partir da menor 

(REDMAN, 1978: 238). Isso porque, ao estudar comunidades menores, pode-se assumir 

a questão da uniformidade. Ou seja, assume-se que todas as famílias teriam a mesma 

atividade, e a base da economia seriam as households, ou unidades domésticas. 

 Alguns problemas, no entanto, se apresentam para o estudo das cidades antigas. 

Um deles, e talvez o principal, é saber quantos estágios de ocupação teve aquele sítio 

urbano, e por quanto tempo ele foi ocupado. Para cidades como Tell el-Amarna, no 

Médio Egito, que tiveram uma ocupação breve, esse problema está automaticamente 

ausente (KEMP, 1977b: 125). Outro problema é a falta de um layout imposto para as 

casas e para sua distribuição, quando as cidades surgiram organicamente. Um padrão é 

conhecido apenas para as cidades planejadas, e não para aquelas que surgiram 

naturalmente. Novamente Amarna se mostra como um exemplo à parte, pois, apesar de 

planejada, possui áreas que se desenvolveram organicamente (KEMP, 1977b: 126). Há 

ainda o problema da documentação. Sociedades como a egípcia não podem ser 

completamente reconstituídas ou reconstruídas, pois há lacunas na documentação que 

não podem ser preenchidas simplesmente com dados de épocas anteriores ou posteriores 

àquela que se estuda. 

 Por último, resta-nos falar sobre os problemas que surgem quando analisamos os 

relatórios de escavações realizadas no Egito, especialmente no século XIX e início do 

XX, quando a importância dada à localização exata de um objeto em um sítio 
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arqueológico era pequena. Ao analisarmos um assentamento urbano, especialmente por 

meio dos vestígios arquitetônicos e arqueológicos, dados sobre os locais onde os objetos 

foram encontrados quando de sua escavação nos ajudam a entender a maneira como as 

pessoas viviam, bem como nos dão pistas sobre a atividade do proprietário da unidade 

residencial analisada.  A ausência desses dados dificulta a pesquisa, mas não a 

impossibilita. Outras informações podem ser obtidas, por exemplo, quando estudamos 

as mudanças nos padrões de assentamento ao longo do tempo, o que pode ser medido 

por meio dos tipos de resíduos encontrados em montes de lixo em diferentes estratos 

arqueológicos (DIXON, 1972). 

 O público e o privado, então, podem ser diferenciados pelo estudo da cidade. 

Suas estruturas, o modo de distribuição das residências, e os artefatos e biofatos 

presentes nos ambientes podem nos auxiliar para melhor entendermos o modo de vida 

da população, seja em um assentamento de grande porte, ou em um de menores 

proporções. 
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O SANTUÁRIO DE DEMÉTER E CORE EM ACROCORINTO:                           

UM LUGAR ANTROPOLÓGICO* 

Mariana Figueiredo Virgolino
**

 

Resumo: O artigo visa a analisar as ligações entre o santuário de Deméter e Core, 

localizado em Corinto, e a vida cotidiana dos agricultores e das mulheres que habitavam 

a cidade durante os séculos VII e VI a.C. Buscamos compreender a importância deste 

local destinado a um culto de caráter agrícola para a pólis coríntia, que, naquele 

momento, estava sofrendo mudanças econômicas e sociais relevantes, tais como a 

urbanização e a expansão de suas relações comerciais. Desejamos demonstrar que as 

práticas ali realizadas ultrapassavam a dimensão religiosa, manifestando-se também na 

esfera política. 

Palavras-chave: Corinto, Santuário, Deméter, Core, Mulheres 

Abstract: The article intends to analyze the connections between the sanctuary of 

Demeter and Kore situated in Corinth and the daily life of the farmers and women that 

inhabited the city during the VII century BC. Our aim is to comprehend the importance 

of this site destined to an agrarian cult for the Corinthian polis, which in that moment 

was living relevant economic and social changes. We desire to demonstrate that the 

practices that took place there surpassed the religious dimension, manifesting 

themselves in the political environment as well. 

Keywords: Corinth, Sanctuary, Demeter, Kore, Women 
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O antropólogo Marc Augé pensa na categoria de lugar com um olhar voltado 

para o trabalho etnográfico. O espaço, para ele, exprime a identidade da comunidade: a 

origem daqueles que a compõem pode ser diversa, mas o lugar os faz unidos. A 

constituição dos lugares e a organização do espaço fazem parte das práticas tanto 

individuais quanto coletivas de uma sociedade: pensar a questão espacial é também 

pensar e relacionar os problemas das identidades individuais e coletivas (AUGÉ, 2010: 

50-51).  

A noção de lugar antropológico é específica: não basta a comunidade ter a 

ciência de que aquele local é significativo para ela, é também preciso que os outros que 

estão ―de fora‖ entendam seu significado. Nesses lugares, a memória está se atualizando 

constantemente, de forma que os indivíduos não lhe atribuem significado somente por 

ela, pelo passado, mas sim pelas práticas do momento presente. 

Assim temos, segundo Augé, a definição de lugar antropológico:  

Reservamos o termo lugar antropológico àquela construção concreta 

e simbólica do espaço que não poderia dar conta, somente por ela, das 

vicissitudes e contradições da vida social, mas à qual se referem todos 

aqueles a quem ela designa um lugar, por mais humilde e modesto 

que seja. (...) o lugar antropológico é, simultaneamente princípio de 

sentido para aqueles que o habitam e princípio de inteligibilidade para 

quem o observa.‖ (AUGÉ, 2010: 51). 

 São três as suas características: é identitário, pois a maneira com a qual os 

indivíduos e o grupo comunitário se ligam ao espaço faz com que assumam ou não 

certos atributos e características; é relacional, pois a vivência do espaço estabelece 

relações individuais ou coletivas e, por fim, é histórico, uma vez que o lugar está sendo 

vivenciado e nele as pessoas estão fazendo história (AUGÉ, 2010: 54).  

 Entendemos que o santuário dedicado à Deméter e à Core em Corinto se 

caracteriza, no contexto dos séculos VII e VI a.C, como um local que é identitário, 

histórico e relacional, sendo necessário o estudo de seu espaço e das práticas ali 

realizadas para compreendermos mais profundamente como ocorria a vida cotidiana dos 

agricultores e principalmente das mulheres dessa pólis. 
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CORINTO DURANTE OS SÉCULOS VII E VI a.C. 

Pausânias dedica o segundo livro da Periégesis Helládos (Descrição da Grécia) à 

descrição da geografia, hábitos e costumes da pólis dos coríntios. Segundo o viajante, o 

nome Corinto deriva de um filho de Zeus. Eumelus, um dos membros da família dos 

Baquíades, teria relatado que Épira, filha do deus Oceano, habitara a região, tendo 

Marathon, filho de Epopeus e descendente do deus Hélio, fugido para lá. Há, ainda, o 

mito da disputa entre Hélio e Posêidon pelo controle de Corinto, o que teria ocasionado 

o domínio do primeiro sobre a parte alta da cidade (Acrocorinto) e do último sobre o 

Istmo e suas partes adjacentes (PAUSANIAS, II.1.1).Vemos, portanto, a ligação dos 

Baquíades ao culto de Hélio e a fundamentação de sua posição social privilegiada pela 

religião. Tal génos governou Corinto entre os séculos VIII e VII a.C.
15

 

 J.G. O´Neill afirma que os Baquíades eram aristocratas cuja riqueza se baseava 

na terra, repudiando as trocas comerciais (O´NEILL, 1930: 119), o que nos parece 

bastante exagerado, uma vez que tais atividades são fundamentais para o abastecimento 

da pólis. Ocorre que, como seu poder se dava pela propriedade agrária, a economia se 

fixava na produção agrícola, especialmente da oliveira e do trigo, como as demais póleis 

gregas. De fato, Estrabão afirma que os Baquíades ―colheram o fruto do comércio‖ 

(STRABON, VIII, 6, 2), no que foram seguidos pelos Cipsélidas. No século VIII a.C.,  

tem início o processo de colonização grego, e Corinto funda as póleis de Siracusa (na 

Sicília) e Corcira (no mar Jônico). Tais expansões são possíveis graças à existência de 

um poder centralizado que financiou o processo associada à posição geográfica 

privilegiada do Istmo, bem como pelo progresso das técnicas de navegação.
16

 Durante 

esse período, a economia coríntia começa a  transformar-se, passando de uma 

comunidade calcada na exploração rural para uma cujo fundamento econômico se 

encontra no artesanato, na navegação e no comércio.  

                                                 
15

 De acordo com Maria Théophilopoulou, a cronologia do período baquíade começa no início do século 

VIII e termina por volta de 600 a.C., quando ocorre a ascensão dos Cipsélidas. Cf. 

THÉOPHILOPOULOU, 1983: 35. 
16

Tucídides menciona que Corinto foi a pólis na qual se construíram as primeiras trirremes – triéres em 

grego, embarcações  que possuíam três níveis, o que permitiu o maior uso de remadores em um menor 

espaço, garantindo a velocidade da navegação. 
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Para sustentar seu poder, os Baquíades apoiaram-se amplamente na religião. 

Essa família promoveu a urbanização de Corinto, e esse processo é permeado pela 

construção de santuários (POLIGNAC, 1996: 37-38), o que influencia na confecção da 

identidade comunitária através da celebração de ritos e adoração de deuses e heróis que 

refletem a realidade econômica e social do grupo. Acreditamos que os santuários eram 

cruciais para o entendimento da espacialidade da cidade e para a promoção da 

integração da comunidade cívica em gênese. Assim, no contexto vivenciado por Corinto 

no Período Arcaico, é imperativo para a afirmação do poder do génos dos Baquíades a 

construção de templos e santuários que reflitam os seus ideais para a pólis dos coríntios 

e sua ocupação do território. Percebemos que nesse período há a promoção dos cultos a 

Hélios na acrópole, Deméter e Core em Acrocorinto e o de Apolo na colina de Apolo. 

Todos eles estão ligados à arché - poder- dos Baquíades (LIMA, 2008: 47). Trata-se de 

cultos solares, promotores da fertilidade e da agricultura, relacionados com a chóra, ao 

espaço rural. Quando da ascensão da tirania dos Cipsélidas, o culto a Hélio perderá a 

primazia para aqueles de caráter urbano, especialmente o de Afrodite, ligado ao ideal de 

xenía – hospitalidade, representando a ascensão de um novo grupo social, os 

comerciantes.
17

 

A RELIGIÃO CÍVICA 

A religião helênica era uma ―religião da tradição‖. Segui-la era parte do ―ser 

grego‖. As narrativas mitológicas são aprendidas ainda na infância, o que contribui para 

a forma como os gregos imaginavam o divino. Não se participava dos cultos por 

motivos puramente pessoais, mas se exercia nesses o papel que lhe fora atribuído pela 

pólis, podendo esse ser de magistrado, cidadão, parte integrante de uma família, fratria 

ou dêmos, consagrando a ordem coletiva e os segmentos que a construíam (VERNANT, 

2006: 7-8).  

 Crer nos deuses também significava estabelecer relações com os mesmos, ter 

com eles uma prática ―política‖, ou seja, incluir-se e incluí-los na comunidade. Ser 

cidadão implica tanto a participação nos festivais e nos templos quanto nos tribunais e 

                                                 
17

 Ver nota 15. 
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assembleias (SISSA; DETIENNE, 1990: 181). Assim, acreditar nos deuses faz parte da 

cidadania helênica, o seu contrário significa excluir-se do grupo social. A impiedade é 

vista como um delito público, não honrar o panteão é lesivo à pólis e à própria pessoa. 

Lembremos de Sócrates que, de acordo com as informações que chegaram até nós de 

seu julgamento, foi condenado por não prestar culto aos deuses de Atenas. 

 As mulheres exerciam seu papel cívico-religioso na cidade e entravam em 

contato com os deuses por meio dos rituais que lhes eram incumbidos pela coletividade, 

entre os quais aqueles em honra à Deméter e à Core. A presença das duas deusas na 

pólis dos coríntios durante o período arcaico, como já mencionamos, se coaduna com a 

valorização dada pela tirania dos Baquíades aos cultos de caráter solar e agrários, de 

forma a promover a fertilidade tanto dos campos quanto das pessoas.  

As festas se apresentam como uma das melhores formas de visualizar as esposas 

como parte ativa na sociedade. Ao participarem delas, agiam em público e em prol da 

comunidade. Os festivais constituíam um dos canais de participação cívica das esposas, 

proporcionando um convívio mais íntimo entre elas e permitindo a formação de redes 

sociais informais (LESSA, 2004: 125-127).  

É possível afirmar que as festas em honra à Deméter ocorriam em todo o mundo 

grego, e como o culto a deusa, as origens dessas são bastante antigas, e possuíam elos 

com a vida das mulheres e dos agricultores. A importância das festas à deusa está em 

seu caráter agrário. Os cereais eram a base da economia do Mediterrâneo, e seu 

armazenamento não se dava de forma prática, tal como ocorria com o vinho ou o azeite. 

Assim, para os helenos, o cultivo e a estocagem do trigo e outros gêneros influenciavam 

diretamente sua vida. A perda destes produtos poderia acarretar carestia e fome (COLE, 

2000: 136).  
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AS TESMOFÓRIAS 

As Tesmofórias são, em suma, uma festa de origem agrária que será acolhida 

pelo espaço urbano, sendo a forma do culto a Deméter mais comum no mundo grego.
18

 

Por ser restrito às mulheres bem-nascidas e casadas, isto é, às esposas dos cidadãos, não 

há um consenso sobre os detalhes que a permeavam. Aos homens cabia custear as 

despesas da festa, sendo-lhes interditos a participação e o conhecimento sobre o modo 

como os rituais eram executados. O fato de as praticantes deverem guardar segredo 

sobre os ritos também impediu que uma descrição mais pormenorizada fosse conhecida. 

Seu objetivo era promover a fertilidade, não apenas a agrícola, mas também a humana. 

As informações que temos sobre o que ocorria durante a celebração do festival 

chegaram até nós pela obra de Luciano de Samósata, que descreveu algumas festas 

religiosas gregas durante o governo de Marco Aurélio em Roma. 

Quanto à sua celebração, o calendário era variável, ocorrendo em diferentes 

datas, dependendo da pólis. Em Atenas, ocorria durante o mês Pyanépsion – 

aproximadamente outubro, no nosso calendário – próxima à chegada do inverno. Em 

Delos, era celebrada no mês Metageitnion, durante o verão. Em Taso, a festa era 

celebrada durante o Hecatombaion, o primeiro mês do ano, que corresponde a 

julho/agosto do calendário gregoriano. Na maioria das póleis onde era celebrada, a festa 

durava três dias, sendo que nos dias anteriores havia alguma preparação, tal como a 

abstenção de sexo, mas na Sicília, por exemplo, sua duração era de dez dias (COLE, 

2000: 135). 

                                                 
18

 No que tange às Tesmofórias, encontramos nos textos da Antiguidade algumas referências (Pausânias, 

Plutarco, Diógenes Laércio, Ateneu de Naucratis, Estrabão, Heródoto, entre outros) a essa forma de culto, 

especialmente ao modo como ele era celebrado em Atenas no Período Clássico. Sabemos, contudo, que o 

festival ocorria em póleis como Esparta, Abdera, Mileto, Tebas, Halimo, Éfeso, Driméa (na Fócida), 

Agrigento, Siracusa, Eritreia (na Eubeia), Tasos, Delos, Trezena, Mégara, Hermione, Mitilene, na Sicília 

e outras cidades da Magna Grécia, bem como em Corinto, objeto deste estudo. Sobre sua origem, 

Heródoto afirma que foi trazida do Egito pelas Danaides, as filhas de Dânao, sendo celebrada pelas 

mulheres pelásgias. Caiu em desuso após a invasão dória, sendo preservada pelos habitantes da Arcádia 

(HERODOTE, II.II, 171). O nome do festival pode ser referência a um dos epítetos de Deméter – 

thesmophóros- ao qual já nos referimos antes e, segundo Diodoro Sículo, comemora o estabelecimento 

das leis e da regularização da vida civilizada, o que era associado ao fato de Deméter ter ensinado a 

humanidade a plantar e a colher (DIODORUS SICULUS. VIII, 5, 5, 2).  
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Infelizmente, há pouca informação sobre o culto à Deméter em Corinto nas 

fontes escritas da Antiguidade, o que nos faz concentrarmo-nos no material 

proporcionado pela Arqueologia, bem como nas descrições da festa conforme eram 

celebradas em outras póleis. Nas escavações das salas de banquete, realizadas no 

santuário de Deméter e Core em Corinto, foram encontrados vestígios de trigo, cevada, 

lentilhas, ervilhas e outras vagens, uvas, romãs, figos, restos de leitões tanto assados 

quanto crus, bem como espinhas de pequenos peixes e ouriços, o que intrigou os 

arqueólogos, para quem os figos, romãs e uvas sugerem que era celebrado no santuário 

um festival, que ocorria no fim do verão, próximo à chegada do inverno (BOOKIDIS, 

2003: 225). Acreditamos que esse festival possa ser o das Tesmofórias coríntias, que ali 

seriam realizadas, visto a comparação com as datas em que essa festividade ocorria em 

outras póleis. 

No primeiro dia do festival, ánodos (ascensão), ocorria a procissão rumo ao 

local de realização da festividade. Durante os três dias de festa, as mulheres 

permanecem acampadas em abrigos dentro do espaço aberto do thesmophoríon. Durante 

o segundo dia da festividade, nesteía, as mulheres jejuavam para lembrar a tristeza de 

Deméter durante a ausência de Core. O terceiro e último dia era denominado 

Kalligéneia, que significa ―a deusa do belo nascimento‖. Eram realizados sacrifícios e 

um grande banquete para as mulheres, pondo fim ao jejum do segundo dia. 

  Fábio Lessa, seguindo Marcel Detienne e R. Parker, afirma que esse dia tinha 

por interesse o nascimento de crianças saudáveis (LESSA, 2004: 199). A mensagem do 

festival estaria, portanto, endereçada às mulheres – gynaîka – respeitáveis que deveriam 

cumprir sua função de gerar filhos, futuros cidadãos, devendo ser ―contidas e puras‖. A 

participação nas Tesmofórias, portanto, não simbolizava um rompimento completo com 

o ideário feminino da reclusão, recato e procriação, mas permitia às mulheres maior 

conscientização de sua importância para a sobrevivência e reprodução da sociedade. A 

religião era um elemento que permitia às mulheres participação ativa na vida pública. 

Acreditamos que em Corinto os rituais fossem muito parecidos com os praticados em 

Atenas durante a celebração das Tesmofórias, e que, na ocasião, as mulheres coríntias 
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reforçavam seu papel de cidadãs, também responsáveis para a manutenção da 

continuidade da pólis. 

O SANTUÁRIO DE DEMÉTER E CORE NA ÁSTY DE CORINTO 

Uma das características mais marcantes dos santuários é sua configuração como 

local de comunicação entre os homens e os deuses, o que ocorre por mediação, que são 

os sacrifícios, libações, festas, oferendas e consultas oraculares. Assim, como são 

lugares de ligação entre os homens e os deuses, podemos dizer que os santuários são 

também locais de comunicação entre as pessoas da comunidade. Ao participarem das 

festas, da comensalidade, ao fazerem ofertas aos deuses, os indivíduos reforçavam não 

somente os laços religiosos, mas também os sociais. Pessoas dos mais diversos estratos 

sociais se encontravam nos templos, convivendo por alguns momentos, trocando 

experiências e travando novos contatos. Eram também lugares onde as pessoas se 

informavam, pois neles havia toda a sorte de inscrições, desde a contabilidade do 

templo a leis religiosas e mesmo as leis comuns. Portanto, eram também locais 

políticos, uma vez que os textos legislativos eram gravados na parte exterior dos 

edifícios, em seus muros, estando à disposição de todos (COULET, 1996: 64-65). 

 A escolha dos sítios para a construção dos santuários era também influenciada 

pela organização social da comunidade, a função da divindade e as demandas dos rituais 

a ela associados (COLE, 2000: 135). No que concerne aos santuários e templos 

dedicados à Deméter, os locais escolhidos para sua construção geralmente envolvem 

interesses agrícolas. Os ritos associados à deusa geralmente requisitavam que o lugar 

apresentasse características da esfera rural, bem como de isolamento. Mesmo quando 

construídos dentro dos muros da cidade, a aparência de sua área de entorno era 

bucólica.
19

 Do santuário a Deméter e Core em Acrocorinto era possível visualizar a 

ágora e seus edifícios ao longe. Contudo, o prédio em si está em um sítio 

consideravelmente distante do centro e provavelmente dava vista à chóra da cidade 

(COLE, 2000: 150). 

                                                 
19

 Susan Cole identifica três padrões para a localização dos santuários onde aconteciam o culto a Deméter: 

eles poderiam situar-se dentro dos muros da cidade, fora desses ou nos limites do território políade 

(COLE, 2000: 143). 
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O santuário dedicado à Deméter e Core em Corinto foi descoberto numa das 

escarpas de Acrocorinto (a acrópole da cidade, onde se situavam os principais templos) 

graças às descrições presentes na obra de Pausânias pela American School of Classical 

Studies At Athens, estando dentro dos muros da cidade, o que se coaduna com as 

características dos edifícios erigidos em honra à deusa durante o Período Arcaico, pois 

as escavações recentes demonstram que nas cidades mais antigas da Grécia os 

santuários a Deméter se encontravam dentro da parte murada da pólis (COLE, 2000: 

142).  

Segundo os dados arqueológicos ali coletados, teve nos séculos VI a IV a.C seu 

período de esplendor, com o maior volume de atividades. O sítio parece ter sido, 

durante o Período Micênico (século XIII a.C.), uma fazenda, mas as evidências do 

início de atividade religiosa no local (dois depósitos votivos que foram encontrados 

repletos de figuras femininas em terracota) datam do início do século VII a.C. Com o 

passar dos anos, foram construídos mais prédios, fossas sacrificiais e uma área teatral 

cortada em pedra (BOOKIDIS; STROUD, 1987b: 10-11).  

Acreditamos que tais ampliações na área construída do santuário demonstram a 

popularidade do culto a Deméter e Core em Corinto, tanto no período da aristocracia 

baquíade quanto nos anos posteriores, quando a cidade se caracterizou pelo exercício da 

atividade comercial. Mesmo com a ampliação do comércio e o favorecimento do culto 

de Afrodite, Deméter e Core continuaram gozando de grande apelo junto às mulheres 

coríntias, o que significa, a nosso ver, que os cultos agrários continuaram com uma 

considerável importância em Corinto, embora aqueles ligados à esfera urbana 

possuíssem uma evidência bem mais ampla.  

As parcas informações que temos sobre a presença de Deméter e Core na pólis 

coríntia são de trechos das obras de Diodoro Sículo, Plutarco e Pausânias. O primeiro 

menciona as duas deusas, ao relatar a expedição de Timoleon, que partiu de Corinto em 

direção à Sicília, em 345-344 a.C. Segundo Diodoro, as sacerdotisas do santuário de 

Deméter e Core tiveram um sonho no qual as duas deusas diziam que iriam com 

Timoleon em sua expedição para a Sicília. Durante a sua jornada até a ilha, seu guia foi 
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uma tocha que flamejava pelo céu. Timoleon dedicou sua melhor nau a elas e a nomeou 

―A nau sagrada de Deméter e Core (DIODORUS SICULUS, 16, 66, 5). Plutarco conta a 

mesma história, mas em sua versão a nau é consagrada às deusas antes da viagem à ilha 

italiana (PLUTARQUE, IV, 7. I). Apesar de essas duas passagens não fazerem nenhuma 

referência às atividades do santuário, informam-nos que, pelo menos durante o século 

IV a.C., as deusas eram servidas por sacerdotisas (BOOKIDIS; STROUD, 1987b: 2). 

Algumas estátuas em terracota representando sacerdotisas foram achadas no templo e 

datam dessa época. Imaginamos que desde o Período Arcaico o culto a Deméter e Core 

tenha sido executado por mulheres. De fato, analisando as figuras e estátuas em 

terracota que foram achadas no templo, nenhuma representa sacerdotes do sexo 

masculino.  A presença da tocha, objeto associado às duas divindades, acreditam os 

arqueólogos, também sugere que no santuário eram executados ritos noturnos e 

relacionados com os Mistérios (BOOKIDIS; STROUD, 1987b: 2).   

No que tange ao século VII a.C., as escavações revelaram que o centro de culto 

do santuário naquela época se encontrava na base da escarpa rochosa da montanha, em 

um terraço situado acima das salas de banquete. Neste local foram encontrados uma 

grande concentração de oferendas votivas, cinzas e ossos de porcos e leitões e, ainda, 

um porco em terracota, provavelmente oferecido por alguém sem condições materiais 

para arcar com o sacrifício de um animal verdadeiro (BOOKIDIS; STROUD, 1987b: 

18). 

Durante o Período Arcaico, o santuário consistia em um terraço inferior (Lower 

Terrace) e um terraço médio (Middle Terrace). Outras ampliações na arquitetura do 

templo foram feitas durante os períodos Clássico, Helenístico e Romano, como a 

construção de um terceiro terraço. Apesar de as primeiras oferendas votivas encontradas 

no santuário remontarem ao século VIII a.C., as ruínas do terraço inferior foram 

construídas em um período posterior, e somente poucos artefatos podem ser datados 

dessa época. Durante o século VI a.C., ocorriam nesse espaço banquetes após os rituais. 

Todavia, não foi possível localizar onde eles aconteciam no século anterior. Nesse 

período, houve muitas ampliações no santuário, sendo construídos mais quinze 

ambientes para a prática do banquete (BOOKIDIS; STROUD, 1987a, 18). 
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Os arqueólogos creem que o terraço inferior tenha sido construído durante a 

primeira metade do século VI a.C., sendo que os primeiros objetos votivos ali 

encontrados datam do século VIII a.C. (taças, tigelas, pratos). Os itens encontrados 

nestas salas de banquete do terraço inferior estão incompletos e fragmentados. Isso pode 

significar que, durante o início do Período Arcaico, os ritos eram executados ao ar livre, 

tal como nas epopeias homéricas, em que, após os sacrifícios, se comia ao redor do 

altar. Mas, a partir do VI século a.C., a ampliação do terraço inferior, reservado então 

para as salas de banquete, demonstram, pela regularidade da construção, que se tratava 

de um culto organizado. De fato, as reminiscências das paredes demonstram que as 

salas do terraço inferior foram erguidas rapidamente, do que podemos inferir que assim 

ocorreu devido à prática dos banquetes naquele local já estar bem estabelecida.  

Quanto ao terraço médio, sua estrutura difere muito daquela do terraço inferior, 

tanto no uso do edifício quanto em achados arqueológicos. No segundo, predominavam 

os objetos para a refeição comunal, enquanto no primeiro foram encontrados objetos 

votivos em grande número. Apesar de sua construção datar do Período Arcaico, no local 

foram encontrados objetos dos Períodos Micênico, Geométrico e Protogeométrico. São 

eles fíbulas, um anel e fragmentos de cerâmica. É pelos achados desse terraço que 

sabemos que o santuário começou a ser erigido e estava em pleno funcionamento no 

princípio do século VII a.C, pois há bandejas e telhas em terracota, bem como vestígios 

de um edifício anterior, datando talvez do início do século VII a.C (BOOKIDIS; 

STROUD, 1987a: 53-54). Ainda foram encontrados dois depósitos de cerâmica votiva 

remontando ao VII século. Assim, apesar das ruínas do edifício do terraço médio serem 

do VI século, há testemunhos de que naquele local, durante o século VII a.C., havia uma 

outra construção que era reconhecidamente utilizada como templo religioso. Os 

sacrifícios eram realizados em uma pequena plataforma de pedra presente no jardim 

central desse terraço (BOOKIDIS; STROUD, 1987a: 63). 

Através dos achados, procuramos informações que nos permitam compreender 

como ocorriam as práticas sociais naquele local. Três aspectos dos objetos votivos se 

destacam: o tamanho modesto, sua origem local e a quantidade numerosa. Entre os mais 

abundantes, têm-se vasos em miniatura, entre eles kálathoi, hydríai, kraterískoi e 
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bandejas com cereais). Geralmente, os santuários à deusa se localizavam perto de fontes 

ou rios, mas o de Acrocorinto não possuía recursos hídricos naturais próximos, talvez 

esse também seja um dos motivos pelos quais tantas hydríai eram ofertadas 

(BOOKIDIS; STROUD, 1987a: 63).  

Entre as oferendas votivas, ainda se encontram figuras femininas de pequeno 

tamanho carregando tochas e usando pólos -espécie de chapéu achatado usado em 

rituais, porcos em argila e bonecas do mesmo material, bem como líkna – peneiras para 

grãos-, com representações de pães, bolos e frutas, também em terracota. Tabletes de 

chumbo contendo maldições endereçadas a mulheres foram achados enterrados no solo 

do santuário, o que reforça a ligação de Deméter e Perséfone com o mundo dos mortos. 

Nancy Bookidis, arqueóloga responsável pela escavação do templo, acredita que, uma 

vez que a maioria dos artefatos foi manufaturada nas oficinas coríntias, os festivais e os 

mistérios de Deméter e Perséfone em Acrocorinto possuíam um apelo local, 

especialmente entre as camadas menos abastadas da (BOOKIDIS; STROUD, 1987b: 

16).  

Também foram encontrados objetos em metal, joias e espelhos, que deviam 

pertencer ao tesouro do santuário. Susan G. Cole afirma que, ao compararmos o culto a 

Deméter entre as diferentes póleis, não apresenta ele grandes variações. A grande 

quantidade de objetos modestos encontrados nos santuários a Deméter indicam que os 

ritos eram praticados pelas mulheres locais, não estando reservados a pequenos grupos e 

famílias que detinham direitos exclusivos, como acontecia com os sacerdotes e 

sacerdotisas em Elêusis (COLE, 2000: 132). Isso corrobora a afirmação de Bookidis 

sobre o apelo que o culto a Deméter tinha junto às mulheres coríntias e a nossa tese de 

que se tratava de ritos populares, que auxiliavam a construir a identidade cidadã de suas 

celebrantes. A arqueóloga acredita que no santuário eram celebrados, ainda, fora as 

festividades comuns a Deméter, os Mistérios, ajudando assim a acalmar a ansiedade 

sobre a vida e o post mortem para os iniciados, tal como ocorria em Elêusis 

((BOOKIDIS; STROUD, 1987b: 8). 
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Durante a celebração das Tesmofórias, as mulheres rompem com o 

comportamento desejado pela pólis, abstendo-se da companhia de suas famílias de 

modo a promover sua fertilidade. Os mistérios eleusinos proporcionam a seus iniciados 

(que podem ser escravos ou cidadãos, desde que falem grego e não tenham cometido 

homicídio) um sentimento de maior proximidade com o divino,  a certeza de uma vida 

melhor tanto nesta quanto em outra vida. Isócrates, em seu Panegírico, fala dos 

presentes que Deméter oferece à humanidade: os frutos da terra e seus ritos sagrados, 

que inspiram aos iniciados esperanças quanto ao fim da vida e à eternidade 

(ISOCRATE, Discours., IV, XXVIII) .  

Lembremos as características do lugar antropológico tal como foram descritas 

por Marc Augé: é identitário, é relacional e histórico. Recordemos ainda que nele se 

constrói e se propaga a identidade social. Defendemos que o santuário dedicado a 

Deméter e Core em Corinto era, no contexto do Período Arcaico, um lugar 

antropológico porque permitia às mulheres, especialmente as menos abastadas, 

colaborarem para a prosperidade da cidade, em um período em que ela se estava 

estabelecendo como comunidade cívica. Aquele local já tinha sua importância religiosa 

reconhecida desde o Período Micênico, o que percebemos pela presença de fragmentos 

de cerâmica e joias, que acreditamos serem objetos votivos. 

Apesar da ênfase nos cultos urbanos após o génos dos Cipsélidas ter ascendido 

ao poder, vemos que os cultos agrários não perderam de todo a sua importância: o 

santuário sofreu ampliações durante o VI século, o número de oferendas encontradas ali 

é volumoso. Dioniso era outra divindade importante para o santuário em questão e para 

a pólis dos coríntios, bem como Hélio, o que demonstra a importância dos cultos 

ligados ao campo. Eles eram vistos como cruciais para a manutenção da vida humana, 

pois despertar a ira desses deuses poderia trazer carestia. E no que tange a garantir a 

continuação da cidade, seja gerando filhos cidadãos, seja realizando os ritos necessários 

para agradar aos deuses responsáveis pela fertilidade, o santuário a Deméter e Core em 

Acrocorinto e as mulheres coríntias cumpriam parte dessa função. 
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CONCLUSÃO 

 Apesar de vários autores atestarem a perda de importância dos cultos solares e 

agrícolas em Corinto após a ascensão da tirania cipsélida no século VI a.C, vemos que 

as camadas menos abastadas da população ainda participavam ativamente dos rituais a 

eles ligados. Por meio da análise do santuário a Deméter e Core em Acrocorinto e dos 

objetos ali encontrados, vemos o grande apelo que o culto agrícola tinha junto das 

mulheres coríntias  e dos camponeses, mesmo após o século VII a.C., o que é 

corroborado pelas expansões nos edifícios que formavam o complexo do santuário, bem 

como o aumento do volume de oferendas votivas ali depositadas. 

Tentamos demonstrar uma das maneiras pelas quais mulheres se faziam 

presentes no espaço público e eram importantes para a manutenção da vida cívica. São 

de sua responsabilidade a geração de filhos para a perpetuidade da cidade, a 

administração da casa, o zelo pelos cultos e rituais a elas restritos. No santuário em 

honra a Deméter e Core, elas faziam preces e pediam a ajuda das deusas para que 

pudessem bem desempenhar suas tarefas. Mas ainda, como nos informam os tabletes 

com maldições ali encontrados, não se tratava de dóceis esposas submissas às vontades 

de seus maridos. Naquele local, elas ainda manifestavam suas vontades pessoais, 

travavam contato com outras mulheres e, por que não, com outros homens, 

especialmente agricultores, que também adoravam as deusas e reavivavam as tradições 

agrícolas de Corinto pela celebração de ritos e festas. Acreditamos que aquele espaço 

era, para as mulheres coríntias e para os camponeses, um lugar antropológico, 

importante para si mesmas e para o restante da cidade. 
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O DISCURSO ECLESIÁSTICO VISIGODO ACERCA DA ORTODOXIA: UMA 

ANÁLISE DO IV CONCÍLIO DE TOLEDO 

Nathalia Agostinho Xavier (UFRJ) 

Resumo: Durante a organização e fortalecimento da Igreja no reino visigodo, notamos 

um esforço de homogeneização, litúrgica e dogmática, que objetivava a formulação de 

uma ortodoxia a ser proclamada. Em contraposição, rejeitavam-se crenças que não 

institucionalizadas eram relegadas ao campo da heresia ou do ―paganismo‖. A nosso 

ver, a delimitação entre a religião e a superstição se deu de acordo com definições 

generalizantes produzidas pelo discurso eclesiástico, o qual legitimava suas regras por 

intermédio da descrição e exclusão de certas práticas e valores. Desta forma, um 

conceito não poderia existir sem o outro, uma vez que este processo foi parte intrínseca 

da produção da ortodoxia católica. Tendo como referência o IV Concílio de Toledo, 

selecionamos e comentamos cânones que exemplifiquem nosso olhar teórico e ressaltem 

o vínculo entre a perspectiva clerical e as relações de poder.     

Palavras-chave: Discurso eclesiástico; Reino Visigodo; IV Concílio de Toledo. 

Abstract: During the organization e strengthening of the Church in the Visigoth 

kingdom, we have come to notice an effort to homogenize the liturgy and dogmas, 

intending to the formulation of an orthodoxy to be proclaimed. In contraposition, non 

institutionalized believes were relegated to the field of heresy and ―paganism‖. In our 

opinion, the delimitation between religion and superstition occurred through the 

generalizing definition produced by the ecclesiastic discourse, which legitimated its 

rules by the description and the exclusion of certain practices and values. That way, one 

concept couldn‘t exist without the other, once know that this process was a vital part of 

the production of the catholic orthodoxy. Basing on the IV Council of Toledo, we select 

and commented canons that exemplified our affirmative, highlighting our theory and the 

entail between the clerical perspective and the relations of power.   

Keywords: Ecclesiastical discourse; Visigoth kingdom; IV Council of Toledo. 
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CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

O fortalecimento da Igreja
20

 visigótica no sétimo século está relacionado ao 

contexto político do reino, no que tange às relações de poder observadas por meio da 

corroboração ideológica de um quadro social rigidamente hierarquizado. A 

configuração deste quadro e os elementos de sua manutenção podem ser evidenciados 

nos cânones toledanos.  

De acordo com esta assertiva, percebemos no IV Concílio de Toledo
21

 a 

constante reafirmação da posição monárquica, no, então, reinado de Sisenando, como 

também uma união entre os interesses laicos e episcopais, pertinente aos laços 

partilhados entre a aristocracia detentora de terras e o episcopado. A reunião assinada 

por setenta e três bispos e presidida por Isidoro de Sevilha, ocorreu em 633 e apresentou 

setenta e cinco cânones. Em suas linhas, encontram-se, dentre outras, questões 

associadas à conduta religiosa, à hierarquia e moralização clerical, bem como a um 

esforço de uniformização litúrgica e dogmática. Por intermédio do que poderíamos 

chamar de ―comum acordo‖ entre as elites, corroboram-se normas de cunho jurídico 

estipuladas por um discurso que representa as demandas de grupos social e 

economicamente hegemônicos. Trata-se de uma imposição valorativa e cultural que se 

imiscui à fala católica,
22

 recorrente nos processos de estabelecimento dos reinos 

germânicos cristãos.
23

  

Não obstante, sem planejar uma análise intrincada das relações sociais, mas sim 

ressaltar o caráter político das medidas disciplinares eclesiásticas, entendemos que não 

                                                 
20

 O termo ―Igreja‖ apresenta-se aqui como uma instituição que ainda se encontra em processo de 

organização nos reinos germânicos, não devendo ser entendida como única ou homogênea, a despeito do 

discurso episcopal ―universalista‖.   
21

 Destacamos as atas do referido Concílio por considerá-lo inserido num momento de relativa incipiência 

do processo de organização e fortalecimento da Igreja no reino, ao menos no que tange à perspectiva de 

formulação e corroboração ortodoxa.  
22

O termo ―católico‖ refere-se a uma perspectiva universalista e, portanto, utilizamo-lo com o intuito de 

fazer referência ao esforço institucional empregado pelas sedes episcopais do reino, no sentido de 

estabelecer normas e compreensões generalizantes para a comunhão de fiéis.      
23

Cabe ressaltar que para além das convergências, são encontradas divergências entre os reinos no 

decorrer de tal processo, por conta de diversos aspectos como as diferentes trajetórias históricas e 

religiosas. No entanto, como sem nenhum intuito comparativo, nos limitamos apenas a considerá-las em 

nota. 
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há como destacá-lo sem considerar os vínculos de dominação e hierarquização, ou os 

meios de legitimação/manutenção de poder.  

 Por este prisma, observamos o processo de concepção ortodoxa, destacando os 

cânones que se correlacionavam com as práticas cotidianas, comumente denominadas 

pagãs ou supersticiosas, ou àquelas que explicitavam um esforço homogeneizante e 

afirmativo da ―evidente verdad de la fe católica‖ (VIVES, 1963: 187). Mais do que 

apenas apontar a recorrência de tais ―temáticas‖, buscamos problematizá-las e 

compreender em que medida estas ações vinculavam-se a uma tentativa de sistematizar 

a ortodoxia e, em contrapartida, definir a heterodoxia. Portanto, referimo-nos às atas do 

IV Concílio de Toledo com o objetivo de ressaltar a presença desta construção e, 

principalmente, a ligação entre o permitido e o proscrito nas normas conciliares. 

REFLEXÕES ACERCA DA CONSTRUÇÃO ORTODOXA 

Ao apontar para o processo de formulação da ortodoxia no seio da Igreja 

visigótica, faz-se necessário esclarecer, afinal, a forma como utilizamos tal termo. A 

priori, cabe ressaltar que não entendemos a ortodoxia como conceito ilustrativo de um 

conjunto de normas e perspectivas que se encerra em algum momento, como num 

emaranhado pré-estabelecido e inexorável. Em oposição, abrangemos sua concepção 

como algo que permanece em constante processo de configuração, variando de acordo 

com o discurso que a promove e, por conseguinte, de acordo com as demandas daqueles 

que o promovem tal proposição. Assim sendo, depende-se de uma série de debates, 

estabelecidos entre membros do episcopado, os quais se apresentam de acordo com os 

interesses e momento histórico específicos. Deste modo, sem o intuito de nos prolongar 

em questões envolvendo sua definição, buscamos a maneira com a qual este conceito se 

vincula à proibição ou regulação de práticas religiosas. 

A partir da compreensão da Igreja como instituição que, ainda em fase de 

consolidação, tenciona estabelecer uma convergência ritualística e interpretativa da fé, 

percebemos que a delimitação do que não está de acordo com a sua doutrina, é paralela 

à demarcação do que é interdito. Por esta via, em contrapartida à defesa de um discurso 

ortodoxo, apresenta-se um conjunto de ações e pensamentos opostos denominados 
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heterodoxos. Desta maneira, categorias como a superstição e a heresia são criadas para 

definir as crenças, sistemáticas ou não, que fazem frente aos interesses da instituição 

eclesiástica. 

Importa-nos observar as implicações de um discurso que, exposto sem réplicas, 

resume sob termos generalizantes uma realidade que pode apresentar uma maior 

variedade de aspectos e características (SANZ SERRANO, 2003: 39-96). A simples 

oposição entre dois ―blocos ideológicos‖ – paganismo e cristianismo – corrobora tanto 

esta noção redutora das manifestações religiosas autóctones, quanto uma perspectiva 

universalista do cristianismo. Ou seja, a dificuldade em trabalhar com os cânones 

relativos aos costumes ―gentis‖ surge com a constatação de que estes são descritos pela 

formulação episcopal, parcial e depreciativa. 

De fato, não apenas a classificação de certos comportamentos e conhecimentos 

fica a cargo de um pequeno número de agentes, mas a hierarquização destes também. 

Portanto, importa-nos a nuance social inerente às resoluções das elites presentes na 

reunião, uma vez que observamos o cunho ideológico de seu discurso. Ideológico, pois 

se refere a um grupo e, consequentemente, denota a presença de ―valores e estímulos 

fundamentais compartilhados igualmente pelos formuladores destas obras‖ (SILVA, 

2004: 4), refletindo seus interesses.  

Entretanto, esta contextualização não pressupõe uma caracterização homogênea 

de tais grupos, nem uma leitura de seus intuitos em tons conspiratórios. A participação 

destas personagens na ―organização‖ do reino, no que se refere aos pontos materiais 

e/ou religiosos, relaciona-se a redes de associação em demasia complexas para que 

apontemos um todo ideológico claramente sistematizado e inflexível a este ponto. No 

entanto, a despeito desta afirmativa, reconhecemos a existência de um projeto de 

legitimação de poder. Assim sendo, ao posicionarmos a ideologia ao lado de um 

segmento social, devemos destacar sua função na manutenção das relações de 

dominação (EAGLETON, 1997: 19). A união entre os interesses do monarca, da 

aristocracia terra-tenente e do episcopado nas atas do IV Concílio de Toledo é lida nas 
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regras e prescrições. Por conseguinte, as determinações destes são apregoadas com o 

intuito universalista que as naturaliza e procura tornar inevitável sua aceitação.    

 A partir destas noções e escolhas teóricas, destacaremos alguns de seus pontos 

de acordo com a correspondência entre estes e a afirmação ortodoxa, tendo em vista a 

perspectiva de que esta construção, como processo histórico, relaciona-se 

intrinsecamente com o aparecimento de determinadas convicções ou práticas litúrgicas 

que não fossem sancionadas. Primeiramente, considerar-se-ão as normas que se referem 

à uniformização da fé, dos dogmas e dos ritos, assim como a organização das reuniões 

conciliares. Em seguida, avaliar-se-á a tênue linha divisória entre a superstição e a 

religião por meio dos cânones que se vinculam às crenças não institucionalizadas.
24

          

O ESFORÇO DE UNIFORMIZAÇÃO LITÚRGICA E DOGMÁTICA 

 Em nossa análise, ressaltamos nas normas canônicas preocupações relativas a 

regulamentações que, a nosso ver, mais procuraram remediar que evitar manifestações 

ou condutas. Deste modo, podemos perceber a presença de uma diversidade litúrgica 

por meio da constante necessidade de reafirmar dogmas e ordenar a prática clerical. A 

demanda por um intento homogeneizante é pertinente à formação de uma ortodoxia. 

Trata-se de princípios promovidos por uma instituição que, em processo de 

fortalecimento e consolidação, ainda não possuía um conjunto de normas as quais 

representassem qualquer unidade.  

Tendo em vista estas afirmações, tal esforço é observado em diversos cânones 

do IV Concílio de Toledo,
25

 os quais destacamos de acordo com subtítulos que 

objetivam unicamente organizar os comentários acerca destas medidas.    

 

                                                 
24

 No Concílio encontram-se pontos relativos, dentre outros, aos judeus, à hierarquia clerical e a questões 

de conduta moral. No entanto, selecionamos apenas os cânones que, a nosso ver, são pertinentes à 

problemática levantada neste trabalho, ou seja, à formulação ortodoxa. Desta forma, destacamos todos e 

apenas aqueles que tratassem da organização litúrgica, de decisões que pudessem variar entre províncias 

ou à uniformização dos dogmas, bem como aqueles relacionados à categoria superstição, seja no uso do 

próprio termo, ou da palavra ―gentil‖. Ao total, foram ressaltados dezoito dos setenta e cinco cânones.  
25

 Quando não ressaltada a numeração dos cânones referidos no corpo do texto, esta aparecerá entre 

parêntese. Ex.: (c.1), (c.2).  
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A UNIDADE DA FÉ E DOS OFÍCIOS 

 Neste concílio fez-se presente a expressa necessidade de unificar a 

administração dos sacramentos com o intento de evitar que o ―error cismático, y la 

variedade de iglesias se convierta em escándalo para muchos‖ (VIVES, 1963: 188). O 

primeiro cânone, de título ―De la evidente verdad de la fe catolica‖ (VIVES, 1963: 187), 

denota a preocupação comentada acima. Compõe-se pela ratificação da doutrina 

cristológica nicena, defendendo a consubstancialidade e a divindade de três distintas 

pessoas, bem como o posicionamento acerca da geração e não criação de Cristo.
26

 A 

assertiva associa-se ao distanciamento do arianismo, heresia combatida desde a 

conversão do monarca Recaredo em 587, no momento em que o catolicismo torna-se 

religião oficial. Isto porque vertentes como a neoariana determinavam que ―Deus sendo, 

por natureza, não-gerado, não pode gerar, mas apenas criar‖ (MAGALHÃES, 2009: 

97).  

De forma semelhante às superstições, a heresia constitui uma categoria de 

formulação exclusiva ao corpo clerical, a qual se identifica à ortodoxia também 

produzida por tal grupo, sendo esta última legitimada por meio das reuniões conciliares, 

em detrimento de quaisquer interpretações, crenças ou condutas que fossem refutadas 

em contrapartida.  

Concomitantemente, a ritualística dos ofícios eclesiásticos é considerada com o 

intento de manter coesa a instituição guiada por estas determinações (c.2). Recomenda-

se a coerência entre os serviços, desta vez de acordo com as práticas no reino e, por 

conseguinte, garantindo uma noção de identidade aos costumes visigodos. Esta decisão 

confirma, de acordo com as palavras da mesma norma, o que ―os antiguos cánones 

decretaron: que cada província guarde unas mismas costumbres em los cánones y 

mistérios sagrados‖ (VIVES, 1963:188).     

                                                 
26

 A diferença entre o significado dos termos é sutil. O fato de não haver sido criado (factum) parece 

indicar a posição elevada de Jesus em relação a todos os seres feitos por Deus. De acordo com o 

dicionário por nós utilizado, o termo indica ―algo que foi feito‖ (something done). Portanto, não teria sido 

feito ou criado, porém sim gerado (genitum), pois assim far-se-ia maior referência aos laços filiais entre 

Pai e Filho, destacando também o fato de apenas o primeiro ser eterno.    
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Tais metas uniformizadoras são apenas possíveis se discutidas por um número 

de bispos que garantem sua validade, assegurando-as em concílios de tal modo que a 

estes encontros deliberativos e sua regulamentação/organização são dedicados dois 

cânones. O terceiro refere-se, dentre outras, à importância das reuniões gerais, ocorridas 

com a participação de todas as sedes episcopais do reino, e sua frequência. Demarca 

assim, a função destas e recomenda o espaço de um ano entre cada uma, levando em 

conta as dificuldades em preparar um evento de tal porte. Para os assuntos que não 

estivessem ligados a ―cuestiones de fe o de outra, comum a la Iglesia‖ (VIVES, 963: 

189), são convocados concílios provinciais, presididos pelos respectivos metropolitas. 

Igualmente, a maneira com a qual a reunião é celebrada também é ponderada. Os 

aspectos tratados são diversos: desde o momento do dia à disposição dos clérigos, de 

maneira a diferenciar bispos, diáconos e presbíteros (c.4).  

Certamente, os sacramentos constituiriam ponto pertinente aos interesses de uma 

reunião geral e, deste modo, no IV Concílio de Toledo debate-se a escolha entre a 

simples e a trina imersão no batismo (c.6). Já presente no reino suevo durante o século 

anterior,
27

 a questão se coloca de forma teológica e alude à necessidade de diferenciar o 

catolicismo da heresia, pois a simples imersão havia sido uma alternativa em relação à 

tripla ariana. Sem aceitar uma e condenar a outra, o cânone ressalta a coerência das duas 

em relação à doutrina nicena. A primeira prática constituiria uma forma de respeitar a 

consubstancialidade da Trindade, e a segunda representaria a distinção entre as três 

pessoas. No entanto, para garantir a ―unidade da fé‖ por meio de uma decisão que 

visasse a adotar uma única atitude perante o sacramento, opta-se pela simples imersão.   

Assim sendo, observamos que a preocupação em alcançar uma via única que 

garantisse a institucionalização da Igreja no reino vincula-se diretamente à deliberação 

episcopal, produtora de normas e valores os quais são ―externados‖ como princípios 

irrefutáveis. Dependendo desta coesão de interesses e opiniões, unificadas para serem 

regulamentadas nas atas, expõe-se a ortodoxia. Este é seu processo de formação e a 

partir da autoridade da fala religiosa é conferida alta importância a tais resoluções. Em 

                                                 
27

 Referimo-nos ao documento De Trina Mersione, o qual constitui uma carta enviada por Martinho de 

Braga a um bispo de nome Bonifácio.   
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que medida estas alcançavam o corpo clerical como um todo, é difícil afirmar. Todavia, 

percebemos a dificuldade do intento em meio às próprias regras canônicas. A vigésima 

quinta procura admoestar os bispos que não se instruem pela Bíblia ou pelas decisões 

conciliares, terminando por cair em ―erro‖ acerca da fé e dos ofícios. Tal preocupação 

surge com a necessidade de um episcopado capaz de tomar a frente nas disposições que 

garantissem o fortalecimento da Igreja por meio da afirmação ortodoxa. Por esta via, 

determinava-se também que o ritual fosse passado aos presbíteros rurais para que 

administrem os ofícios de acordo com as leis eclesiásticas (c.26) e, não 

coincidentemente, desde o décimo quarto ao décimo oitavo cânone,
28

 encontramos 

deliberações sobre os detalhes da liturgia da missa.   

DETERMINAÇÕES ACERCA DA PÁSCOA 

Por conta de sua mobilidade, a festividade da Páscoa constituía ponto 

particularmente delicado na tentativa de uniformização ritual eclesiástica. Sua definição 

dependia de interpretações astronômicas, as quais poderiam variar, uma vez que a 

prática da observação do céu se apresentou sob diferentes concepções e de acordo com 

as mais diversas variantes (MCCLUSKEY, 1998: 10). Desta forma, a possibilidade de 

criar-se uma incongruência entre as datas determinadas para os festejos em um mesmo 

reino era considerável, levando o quinto cânone a expor uma medida de ―centralização‖ 

dos debates acerca do posicionamento temporal da festa nas mãos dos bispos 

metropolitanos. Por meio de uma consulta mútua entre pares, estes definiriam uma só 

data e a proclamariam para os demais que, por sua vez, responsabilizar-se-iam por suas 

respectivas províncias.  

Assim como a datação, a celebração dos ofícios no decorrer da Páscoa são 

também pontos deliberados. Ao se voltarem para a ausência dos serviços na sexta-feira 

da Paixão (c.7), ou para os pormenores das práticas de bendição das velas na vigília 

pascoal (c.9), demonstravam a busca por uma uniformização das comemorações. As 

                                                 
28

 Optamos por não comentar separadamente cada um dos cânones, mas aqui destacamos seus títulos, 

respectivamente: ―Que em todas las misas se cante el himna de los tres niños‖, ―Que se diga, al fin de los 

salmos, Gloria y Honor a Dios‖, Cuándo deba rezarze el gloria al fin de los responsorios‖, ―Que en todas 

partes se reciba el libro Del Apocalipsis‖ e ―Que los sacerdotes depués de haber dado la bendición al 

pueblo deben comulgar‖.       
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decisões estavam geralmente acompanhadas por uma explicação valorativa a qual lhes 

imputava uma lógica, apresentada para lhes dar significação. No caso do nono cânone, 

por exemplo, a bendição dos objetos citados é relacionada ao recebimento do ―misterio 

de la sagrada ressurección de Cristo‖ (VIVES, 1963: 194).  

AS FESTIVIDADES E O COTIDIANO: MANIFESTAÇÕES NÃO 

INSTITUCIONALIZADAS  

 As calendas de janeiro    

Também relacionada à comemoração da Páscoa, a décima primeira norma 

canônica volta-se para a prática de cantar aleluias no decorrer do período da quaresma. 

O costume, apontado como recorrente entre os bispos do reino, é refutado por não 

condizer com a tristeza que tais dias representariam (VIVES, 1963: 195). Da mesma 

forma, o jejum e a abstinência de certos alimentos estão incluídos nesta perspectiva e 

também são relembrados no oitavo cânone (VIVES, 1963: 193). 

Todavia, interessa-nos destacar que o mesmo canto é proibido nas calendas de 

janeiro, consideradas impróprias, uma vez que estavam associadas aos ―costumbres de 

los gentiles‖ (VIVES, 1963: 195). Tratava-se de festividades associadas ao culto de 

Janus, frequentemente rechaçadas pelo discurso eclesiástico, nas quais ocasionalmente 

ocorriam danças mascaradas e banquetes, tal como descreve Giordano Oronzo: 

El día de año nuevo implicaba ceremonias especiales em honor de 

Jano, que era el dios epónimo de la fiesta misma; por eso, para los 

cristianos, participar em las calendas de enero no significaba sólo 

uma ocasión de abandonarse a los excesos y inmoralidades 

características de aquellos días, sino también persistir en el antiguo 

paganismo conservando sus prácticas idolátricas (ORONZO, 1983: 

98). 

A norma permite-nos visualizar a perpetuação da tradição romana de celebração 

da passagem de ano, bem como sua mutação/adaptação em decorrência dos processos 

históricos de contato com as crenças e ritos cristãos. Ou seja, sem serem incorporadas 

pela ortodoxia, as comemorações apresentam elementos sincréticos que tornam mais 
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tênue a linha entre o católico e o heterodoxo, sendo mais facilmente condenadas e 

fiscalizadas na medida em que se manifestam no âmbito público. No entanto, pelo 

mesmo motivo, fazem parte de uma tradição cultural de difícil erradicação. 

 A adivinhação 

As Kalendae Ianuariae são também refutadas na medida em que nelas eram 

comuns os presságios ou práticas de adivinhação, emblemáticos no que tange às 

expectativas em relação ao ano seguinte. Manifestações deste tipo são o mote do 

vigésimo nono cânone, sendo, entretanto, refutadas em suas expressões mais cotidianas, 

não relacionadas diretamente a esta ou qualquer festividade. Largamente comentada 

pela historiografia (ORONZO, 1983: 97-112; SCHMITT, 1991: 47-96; SANZ 

SERRANO, 1989: 365-389; VERDON, 2009: 61-78), a adivinhação não 

necessariamente se vinculava a uma religião ou crença sistematizada, consistindo mais 

em uma prática isolada de relação com a natureza, habitual para alguns, e associada à 

amenização das vicissitudes diárias. Usualmente pautava-se na utilização de objetos ou 

na interpretação de certos fenômenos com o intuito de desvendar os acontecimentos que 

pertenciam ao futuro ou estavam ocultos no presente.     

A norma propõe uma admoestação àqueles que procuram a magos ou áugures, 

classificando suas ações como ―sacrílegas‖. Direcionada exclusivamente ao clero, 

declara que todo presbítero, diácono ou bispo que se consulte com ―magos, hechiceros, 

adivinos, agoreros, sortílogos, o a los que professan artes ocultas‖ (VIVES, 1963: 203) 

seja condenado à penitência perpétua, a ser cumprida em regime de clausura monacal. 

Cabe ressaltar que tal variedade de nomes utilizados para ilustrar as diferentes fórmulas 

adivinhatórias é pertinente ao que escreve Isidoro de Sevilha (Etym.: VIII – IX), 

denotando, portanto, que a busca por uma compilação classificatória, em união à regra 

canônica, era fruto de uma efetiva preocupação das elites em eliminar estas ações. De 

fato, a autora Rosa Sanz Serrano (1989: 365-389) afirma que a quantidade de fontes 

eclesiásticas que tratam deste tema, assim como a intensidade que carregam, significam 

serem estas as manifestações pagãs mais combatidas. Isto porque não necessariamente 

desacreditada, a adivinhação aparecia vinculada à magia e era tida como um mal 
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coletivo. Em grande parte, tornava-se um problema ao ser considerada causa de 

instabilidade no reino ou representativa de qualquer perigo ao próprio monarca. Neste 

sentido, encontramos com maior clareza a junção dos interesses religiosos e políticos, 

respectivos às demandas de grupos aristocráticos nos quais estavam inseridos os 

detentores de terras laicos e o episcopado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da leitura do IV Concílio de Toledo, bem como dos pontos abordados 

pela historiografia, somos capazes de observar as questões políticas e sociais das 

decisões tomadas no decorrer desta reunião. Mais que definir o alcance destas 

deliberações entre as populações do reino, nossa pretensão é a de analisar os 

instrumentos de construção de uma ortodoxia e a maneira com a qual a legalidade e a 

interdição se relacionam como obras do discurso eclesiástico.  

Observamos a presença de determinações que, agregadas a certas concepções de 

cunho normativo e moralizante, eram apregoadas com intuitos universalistas. Portanto, 

transformavam-se em princípios, uma vez que eram proclamadas de maneira a se 

tornarem entendidas como únicas e verdadeiras.  

A importância delegada aos concílios no que tange à definição e à organização 

dos ritos, sacramentos e festividades, ou mesmo à formulação de preceitos, está 

vinculada à concomitante criação de categorias destinadas a ilustrar tudo o que não 

fosse incorporado pela Igreja. De fato, constituiu-se um processo de institucionalização 

religiosa que ora adequou tradições locais e debates teológicos, ora os excluiu. Coube 

ao episcopado determinar a linha divisória entre a religião e a superstição e, assim 

como afirma Baschet, tratou-se, ―sobretudo, de deslocamentos da fronteira entre o lícito 

e o proibido, que a Igreja não cessa de reposicionar ao sabor de seu poderio.‖ 

(BASCHET, 2006: 236).   

Com efeito, a ortodoxia foi fruto de debates entre as sedes episcopais, os quais 

demonstraram por sua intensidade, o fortalecimento da instituição eclesiástica no reino, 
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associada à estabilização das relações de poder entre os membros do episcopado e a 

aristocracia laica.  
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AS HERESIAS NOS SERMÕES DE CESÁRIO DE ARLES: PREGAÇÃO E 

AFIRMAÇÃO EPISCOPAL NO SÉCULO VI 

Paulo Duarte Silva
*
 

Resumo: Diversas heresias perpassaram o cenário eclesiástico ocidental no decorrer dos 

séculos IV e VI, em meio às transformações políticas e sociais ocasionadas pela 

―Revolução Constantiniana‖ e, posteriormente, pela formação dos reinos germânicos. 

Neste ambiente, embora sujeitos a eventuais percalços e reviravoltas, os bispos se 

afirmaram como as principais lideranças urbanas. Neste ínterim, a par das convulsões 

provocadas em cada comunidade cristã, uma vez debeladas as heresias continuaram a 

ser divulgadas e refutadas nos escritos patrísticos. Os bispos fortaleciam sua autoridade 

simbólica ao denunciar os erros dos heréticos e, por vezes, associá-los a grupos 

concorrentes em suas respectivas regiões, fossem estes divergentes em assuntos 

dogmáticos, litúrgicos e disciplinares ou não. Neste artigo, examinamos os trechos dos 

sermões de Cesário, bispo de Arles (502-542), alusivos aos heréticos que marcaram o 

Ocidente na Primeira Idade Média: especificamente, aos maniqueístas e os arianistas. 

Com isso, investigamos a caracterização dos heréticos a partir de um tipo de documento 

de reconhecida interação entre a autoridade eclesiástica e os fiéis-ouvintes, à luz dos 

conceitos fornecidos pela teoria de Pierre Bourdieu, usando os escritos de um notório 

pregador do período. 

Palavras-chave: Heresias; Sermões; Poder Episcopal. 

Abstract: Many heresies have marked the western ecclesiastical scenario through the 

fourth and sixth centuries, in the midst of the social and political changes caused by the 

‗Constantinian Revolution‘ and thereafter by the formation of the Germanic kingdoms. 

In this context, although subjected to eventual disturbances and overturns, the bishops 

have affirmed themselves as the major urban leaders. In this process, despite the 

convulsive effects provoked on their respective Christian communities, once ceased the 

heresies continued to be divulgated and criticized in the patristic writings. The bishops 

enhanced their authority by denouncing the errors of the heretics and often by 

associating them to the concurring groups on their respective sees and regions, whether 

they were diverging on disciplinary, liturgical and dogmatic subjects or not. In this 

article we investigate parts of the sermons of Caesarius, bishop of Arles (502-542), 

related to the heresies that seized the West in the Early Middle Ages, mostly the 

Manichean and the Arian. Therefore, we study the characterization of the heretics by 

using a type of source of acknowledged interaction between the ecclesiastical authority 

and the laymen-audience, in the light of the theory of Pierre Bourdieu, using the 

writings of a notorious preacher of the period. 

Keywords: Heresies; Sermons; Episcopal Power. 
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INTRODUÇÃO: FORTALECIMENTO EPISCOPAL E A DISSEMINAÇÃO DE 

HERESIAS  

O período entre os séculos IV e VI correspondeu a sensíveis transformações na 

pars occidentalis romana. Atendo-nos às mudanças ocorridas na estrutura eclesiástica e 

às suas imbricações com as lideranças políticas e administrativas imperiais, notamos o 

fortalecimento da autoridade local dos bispos, fruto da crescente ingerência episcopal 

nos assuntos urbanos, bem como das benesses promovidas por Constantino e a maior 

parte de seus sucessores nos séculos IV e V. 

Os historiadores comumente se referem à aproximação entre as lideranças 

episcopais e imperiais como ―Revolução Constantiniana‖ (FONTÁN, 1990: 107-150; 

cf. VEYNE, 2010: 11-31). Se até inícios do século IV é possível inferir uma tímida 

ampliação das atribuições episcopais junto às suas respectivas comunidades cristãs,
29

 a 

partir de então este processo se afirma efetivamente. Mesmo com a desarticulação do 

império ocidental e a formação dos reinos germânicos, tal tendência se manteve, e 

alguns bispos vieram a ampliar suas funções com o apoio das cortes germânicas.  

Embora rejeitemos o triunfalismo das narrativas eclesiásticas que abordam esse 

momento – boa parte delas produzidas ex post facto (BROWN, 1999: 54-64) – parece 

inegável que o amparo imperial iniciado por Constantino tenha aberto caminho para 

surgimento de efetivos governos bispais nas cidades. Adquirindo benefícios e 

privilégios e ampliando outros que já possuíam,
30

 os bispos assumiram o controle das 

principais questões jurídicas, diplomáticas e assistenciais, além de controlar 

                                                 
29

 Termo de origem grega, epískopos designava a princípio os responsáveis pela supervisão e provisão 

material das respectivas comunidades cristãs: sua função meramente administrativa era relegada frente à 

influência de anciãos, professores e profetas, que detinham atribuições pastorais e espirituais. A partir do 

exame de fontes paleocristãs posteriores ao século I, a historiadora Claudia Rapp examina o surgimento 

dos monoepiscopados ou bispados com atribuições litúrgicas e pastorais, bem como o advento da 

cerimônia de eleição e consagração episcopal realizada com o apoio de outros bispos, além da 

presidência bispal das cerimônias de penitência pública. Estes aspectos, somados à organização de um 

efetivo cursus público episcopal remunerado – favorecido pela regulamentação de doações –, indicariam 

a crescente influência dos bispos em suas respectivas comunidades (RAPP, 2005: 25-32). 
30

 Favorecidos pela associação do cursus episcopal às classes senatoriais e curiais; pela assunção dos 

ofícios públicos municipais; pela ampliação das isenções e doações; pela aproximação entre bispos e as 

cortes imperiais – e, posteriormente, germânicas –; e, por fim, pelo benefício do foro eclesiástico e do 

asilo concedido aos bispos e demais cristãos. (RAPP, 2005: 208-234). 
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eventualmente a cunhagem de moedas e de assumir funções militares (VAN DAM, 

1992: 21-22, 59-65, 119-140; GARCIA MORENO, 2006: 46-49).  

Neste ínterim, diversas heresias pulularam no Ocidente. Segundo Bonner 

(BONNER, 2002: 63-79), este crescente movimento herético remete às dificuldades em 

conciliar as diversas e distintas práticas litúrgicas das muitas comunidades com as 

demandas por uniformização e regulamentação decorrentes da articulação de interesses 

entre o episcopado e o Império. O movimento de heresias seria, portanto, um dos 

reversos da moeda do amparo imperial dado às lideranças urbanas episcopais. 

Ao contrário das discussões cristológicas que marcaram o cenário eclesiástico no 

Oriente no mesmo período, as dissensões religiosas ocorridas nas províncias ocidentais 

possuíam caráter marcadamente disciplinar e ascético: além do arianismo
31

 e o 

maniqueísmo
32

 – vindos do Oriente –, as principais controvérsias foram o cisma
33

 

donatista e a heresia priscilianista.
34

 

Embora o arianismo e o maniqueísmo tivessem impacto menos decisivo do que o 

cisma de Donato e a heresia de Prisciliano, ainda assim tiveram importância para o 

episcopado ocidental. No caso do arianismo, este se tornou particularmente 

                                                 
31

 Sobre as origens e os principais debates da polêmica arianista, bem como suas reviravoltas políticas e 

eclesiásticas no decorrer do século IV, responsáveis em larga medida pela construção das primeiras 

noções ortodoxas – a partir da convocação do concílio de Nicéia por Constantino em 325 –, cf.: 

(MAGALHÃES, 2009: 87-101).  
32

 A polêmica maniqueísta corresponde ao culminar dos movimentos gnósticos que assolaram as 

comunidades paleocristãs. Ocorridas especialmente no Oriente, encontraram nesta região terreno fértil por 

associarem a religião cristã aos mistérios, tendo no maniqueísmo sua maior expressão. Os seguidores de 

Mani foram duramente reprimidos pelo Estado imperial e fortemente censurados pelos autores patrísticos, 

seja por sua associação com cultos secretos, seja por sua origem supostamente persa e pela influência do 

zoroastrismo em suas concepções (BROWN, 1999: 61-62; BONNER, 2002: 63). 
33

 Seguimos a sugestão sociológica de Gerard Bonner quanto à definição dos termos cisma e heresia, 

muito embora o próprio reconheça que esta definição não é inapelável. ―Deste modo, enquanto cismáticos 

deixam a Igreja, heréticos são eventualmente expulsos desta‖ (BONNER, 2002: 65, tradução nossa).  
34

 O cisma donatista marcou as dioceses africanas nas primeiras décadas do séc. IV. Nesta dissensão, 

traços da resistência dos antigos rivais dos romanos – os puni, mencionados nas Guerras Púnicas – se 

somaram ao ressentimento de grupos de clérigos e fiéis ultrajados com a aproximação com o Estado 

imperial iniciada por Constantino, após a feroz repressão aos cristãos promovidas por Diocleciano. O 

donatismo teve considerável força na região, dado que permaneceriam ativos ao menos até o episcopado 

de Agostinho em Hipona (391-430), a par da repressão sofrida junto ao Estado imperial (FRANGIOTTI, 

1995: 61-74). Movimento herético condenado pelo episcopado niceno desde o concílio de Toledo (c. 

400), o priscilianismo se caracterizou pela defesa do exercício clerical ‗carismático‘, pelo ocultismo e o 

ascetismo sexual e alimentar. Após a condenação à pena capital de seus líderes determinada pela sentença 

imperial em 395, o movimento foi debelado – salvo na região da Galiza, onde perdurou por mais tempo. 
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problemático para os bispos ocidentais quando do assentamento e consequente 

formação dos reinos germânicos, uma vez que os grupos recém-chegados optaram em 

sua maioria pela confissão de Ário. 

Por sua vez, a controvérsia maniqueísta contribuiu para a elaboração de um 

aparato repressor pelas autoridades imperiais e para a construção de estereótipos 

depreciativos: as características imputadas aos maniqueístas nos escritos patrísticos se 

relacionavam à ‗associação ao mal, aos bandidos e demônios‘, ao ‗comportamento 

moral deplorável‘, à ‗aparência física moribunda‘ e às ‗assembleias secretas com ritos 

fúnebres‘ (ESCRIBANO PANO, 1990: 151-153; VAN DAM, 1992: 81-82). 

Uma vez destacados os processos de fortalecimento episcopal e de expansão de 

movimentos de dissensão ocorridos entre o episcopado latino, voltamo-nos para os 

escritos de Cesário de Arles (502-542), destacado pregador da Primeira Idade Média, 

não sem antes explicitar nossas opções teóricas e metodológicas. 

CESÁRIO DE ARLES (502-542): ATUAÇÃO EPISCOPAL E PREGAÇÃO  

Em muitos aspectos a trajetória eclesiástica de Cesário se assemelha a de outros 

bispos de meados do século anterior, como Honorato e Hilário – ambos bispos de Arles 

– e de Fausto de Riez. Deste modo, seu episcopado consagrou a figura do monge-bispo 

que marcou o sul da Gália na Primeira Idade Média (MARKUS, 1997: 198-210).  

Neste sentido, foi de fundamental importância a estadia no mosteiro de Lérins,
35

 

destacado centro intelectual e ascético da Provença no período: acredita-se que, durante 

sua estadia no monastério (c. 488-499), Cesário tenha formado a maior parte das 

referências exegéticas e disciplinares, que marcariam profundamente sua posterior 

atuação episcopal (DELAGE, 1971: 45-46, cf. KLINGSHIRN, 2004: 75-82). 

                                                 
35

 Fundado em 400-410 por Honorato, posteriormente bispo de Arles (?427-429), o monastério de Lérins 

abrigou, em meados do século V, representantes da facção eclesiástica lerinense, tais como Hilário de 

Arles, Fausto de Riez, Salviano de Marselha e Cassiano. Além da motivação religiosa, expressa na busca 

pelo isolamento, pelo ideal ascético e pela formação de referências literárias, pastorais e doutrinais, o 

círculo lerinense atuou no sentido de preservar e ampliar as dioceses sob controle de bispos oriundos do 

mosteiro em todo o sul da Gália (MATHISEN, 1989; LEYSER, 2002: 188-206)  
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Cesário deslocou-se para Arles e, depois de alguns anos atuando em ofícios 

religiosos seculares, foi alçado ao bispado (c. 502-503). Neste processo, tanto a 

indicação prévia feita por seu antecessor – e aparentado – bispo Aécio (VC, I. 10) 

quanto o apoio de parte da aristocracia local (VC, I. 7-8) foram indispensáveis.   

A primeira década de seu longo bispado (502-542) foi particularmente 

problemática.
36

 As desavenças com parte dos clérigos locais e com os soberanos 

germânicos só foram de fato superadas com a ocupação da região por forças ostrogodas 

(508-536). Nesse contexto, além de contar com o apoio dos soberanos germânicos (VC, 

I. 37-8, 43) o bispo se tornou o principal representante da diocese de Roma na região, o 

que lhe conferiu amplos benefícios e legitimidade ao seu episcopado.
37

 

Inserido nas tramas germânicas que ambicionavam o controle da Provença e no 

complexo mosaico de dioceses que aspiravam alçar à proeminência eclesiástica na 

região, Cesário liderou um intenso esforço de disciplinamento clerical e laico e, em 

especial, de uniformização litúrgica e ampliação da ação predical entre os eclesiásticos.  

Atendo-nos em sua atuação litúrgico-pastoral, destacamos que um amplo escopo 

de fontes nos informa sobre seu empenho pela regulação e ampliação dos ofícios 

litúrgicos dispostos aos cristãos das cidades, sob liderança episcopal (VC, I. 11; CA, c. 

14, 15, 30, 37, 43, 44, 47);
38

 sua atenção às festas do calendário litúrgico (VC, I. 55; 

                                                 
36

 A indicação prévia de Aécio provocou o ressentimento dos eclesiásticos alijados da eleição episcopal 

(VC, I. 11-14). Além disso, Cesário despertava suspeita junto aos soberanos visigodos, seja por sua 

cidade de origem (Cabillonum, VC, I. 1) estar sob domínio burgúndio ou por suas filiações aristocráticas. 

Muito embora tenha então presidido o concílio de Agde (506), sob o amparo dos visigodos (SILVA, 

2009,62-68), tais suspeitas eram agravadas pela localização estratégica de Arles no imbricado ponto de 

convergência entre os grupos germânicos (KLINGSHIRN, 2004: 82-5, 93-94). 
37

 Contrariando a rivalidade precedente entre os lerinenses e a diocese romana, Cesário afiançou o amparo 

dos bispos de Roma que, por sua vez, fortaleciam sua posição de autoridade simbólica e de fonte de 

referência disciplinar ou litúrgica (CV, c. 3, 4, 5). Assim, além de legitimar a maioria das solicitações 

requisitadas em epistolas de Cesário, a diocese de Roma concedeu ao bispo arlesiano a honraria do 

pallium e das túnicas dalmáticas (Ep. 7b, 11, VC, I. 42), além do título de vigário para toda a Gália (Ep. 

8b, 1,3) (KLINGSHIRN, 2004: 130-131, 137-145, 244-260; SILVA, 2009: 73-75). 
38

 Especialmente associados ao batismo, à eucaristia e às cerimônias de penitência pública. 
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CA, c. 12, 13, 18, 21; s. 196-212); e sua tentativa de prover as paróquias rurais e demais 

dioceses com material predical adequado (VC, I. 55, 59; CA, c. 21; CV, c. 1, 2; s. 1).
39

 

A principal fonte de Cesário que nos interessa são os sermões (FERREIRO, 1992: 

5-6; KLINGSHIRN, 2004: 9-15). Certos de que devemos ponderar sobre a lacuna 

existente entre o desempenho oral e gestual na pregação e a produção escrita 

materializada no sermão, definimos os sermões ou homílias como ―dimensão textual de 

um discurso catequético ou admoestatório constituído a partir de um tema ou tópico não 

necessariamente sustentado pelas sagradas escrituras‖ (HALL apud MUESSIG, 2002: 

77, tradução nossa).
40

  

No caso dos sermões de Cesário, vale destacar que foram produzidos ao longo de 

todo o seu bispado. Além disso, acredita-se que estes sermões tiveram sua disseminação 

facilitada pela importância da diocese de Arles nos assuntos eclesiásticos da Provença, 

pelos benefícios concedidos pelos bispos de Roma e, em especial, pelo esforço do bispo 

arlesiano em omitir nomes e locais específicos, facilitando sua divulgação em outras 

regiões (DELAGE, 1971: 65, 67-68; KLINGSHIRN, 2004: 9-15).
41

  

Lembramos também que nossa análise se pauta nos conceitos advindos da teoria 

praxiológica de Pierre Bourdieu, notadamente nos conceitos de habitus, campo e poder 

simbólico. Por habitus entende-se o sistema norteador e orientador de percepção, 

apreciação e ação dos indivíduos que, sendo produto de relações objetivas, inclina-se a 

                                                 
39

 Frisamos que Cesário envolveu-se em assuntos dogmáticos, como se evidencia pelos tratados trinitários 

por ele redigidos (De mysterio sanctae Trinitates, Breviarium adversus haereticos, De Gratia) e, 

sobretudo, pela presidência do concílio de Orange (529), que buscou uma solução para a disputa no sul da 

Gália entre os partidários do predestinacionismo extremo e aqueles que defendiam a importância da 

Graça, seguindo de perto as disposições de Agostinho de Hipona e da diocese romana (ROMERO POSE, 

1994: 9; KLINGSHIRN, 1994: 71-139; SILVA, 2009: 76-77).  
40

 Atribuição associada preferencialmente aos bispos durante a Primeira Idade Média, fonte de autoridade 

e influência religiosa, a pregação pode ser considerada o discurso proferido pelos prelados durante a 

reunião da ecclesia – clérigos e leigos –, projetando valores, crenças e práticas que buscam garantir à 

audiência a salvação coletiva. Assim, a ação predical corresponde ao esforço pela propagação de um 

habitus cristão junto aos leigos e ouvintes (DE BEAULIEU, 2002: 367). Geralmente associado a um 

evento litúrgico, o sermão é dirigido à audiência por um intérprete da palavra divina – isto é, por uma 

autoridade religiosa –, exortando tópicos ligados à fé ou moral, partindo com frequência dos textos 

bíblicos. Gênero literário fluído, difundido em manuscritos, coleções e homiliários ulteriores, o sermão in 

toto pode ser, muitas vezes, ―uma ficção literária, uma projeção imaginada de um evento que não 

ocorreu‖ (KIENZLE, 1993: 86). Todos os trechos cujo original esteja em língua inglesa serão por nós 

traduzidos. 
41

 Dos 238 sermões atribuídos a Cesário, faremos menções a trechos de 36 deste total.  
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assegurar a reprodução dessas mesmas relações que vieram a organizá-lo – tendendo, 

assim, à estabilidade, durabilidade e reprodução (BOURDIEU, 1989: 60-61). Correlato, 

o conceito de campo articula as disposições duráveis do habitus a situações particulares, 

na qual atuam os detentores de um bem cultural específico. Assim, o autor define campo 

como: ambiente de concorrência pela posse e acumulação do respectivo capital social 

ou bem cultural aferido àqueles especialistas, a ser consumido pela sociedade – por 

exemplo, competência artística no campo da arte, bem de salvação no campo religioso, 

grife no campo da alta costura (BOURDIEU, 1983: 154-161). Deste modo, o campo é 

constituído na disputa polarizada entre os grupos produtores e legitimadores daquele 

bem cultural específico: os produtores dominantes atuam no sentido de conservar e 

ampliar seu capital social acumulado; ao passo que os produtores dominados agem para 

desacreditar parcialmente a legitimidade conferida aos dominantes. Neste artigo, o 

campo religioso se organiza a partir das práticas estabelecidas pelo episcopado 

arlesiano, por meio das disputas disciplinares e dogmáticas que envolvem as faccio 

bispais da Provença, da tentativa de superação dos grupos ditos heréticos e das práticas 

supostamente pagãs e da institucionalização eclesiástica. Bourdieu localiza o poder 

simbólico precisamente nos campos de produção cultural onde eles seriam, então, mais 

desconsiderados e, por isso, reconhecidos: na arte, na língua, na ciência e no mito 

(BOURDIEU, 2005: 7-8). O autor considera que os sistemas simbólicos de 

comunicação e conhecimento cumprem ‗politicamente‘ sua função de legitimar ou 

impor a dominação da perspectiva de um grupo, de modo homólogo à posição social 

assumida pelo grupo, através da disputa dos especialistas-produtores pelo direito de 

exercer a violência simbólica e a taxionomia arbitrária, tanto mais poderosas quanto 

ignoradas pelos consumidores (BOURDIEU, 2005: 7-12). Daí Bourdieu definir o poder 

simbólico como ―um poder que aquele que lhe está sujeito dá aquele que o exerce, um 

crédito com que ele o credita, uma fides, uma auctoritas. (...). É um poder que existe 

porque aquele que lhe está sujeito crê que ele existe‖ (BOURDIEU, 2005: 188). 

DOUTRINA E HERESIA NOS SERMÕES DE CESÁRIO 

Em um sermão especialmente aos clérigos, Cesário exorta a atividade predical e 

afirma que a Luz da Doutrina – composta pelas ‗Sagradas Escrituras‘, pelos 
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ensinamentos dos ‗Patriarcas‘ e pelas ‗epístolas paulinas‘ – ilumina os olhos da Igreja, 

corpo de Cristo, contra a escuridão dos erros e do abismo do pecado (s. 1. 15-17: 18-

19). De acordo com o bispo, a abundância da palavra de Deus, chuva e comida dos 

fiéis, garantiria ao homem justo ―base sólida, segura, firme‖ (s. 105.1-3: 119-121). 

Ainda se dirigindo aos clérigos, Cesário afirma que a doutrina deve ser veiculada 

nos sermões e nas missas (s. 1.8: 9; s. 230.6: 183),
42

 mesmo que em homílias 

simplificadas e adequadas, para alcançar as almas menos cultivadas (s. 86.1: 24-25).  

De fato, tal preocupação era latente na quaresma, quando os catecúmenos ou 

candidatos ao batismo eram compelidos a participar das missas e das exposições 

exegéticas (HEN, 1995: 68, nota 64-65; SILVA, 2009: 98-100). A leitura de trechos 

bíblicos disposta aos fiéis (HEN, 1998: 277-282) reforça a apreensão de referências 

literárias fundamentais para embasar a trajetória da instituição: nas homílias 

testamentárias de Cesário, o habitus cristão é constituído mesmo antes da adesão ao 

campo cristão – confirmada somente após o batismo pascal.
43

 

Nos sermões exegéticos do Velho Testamento – destinados, portanto, aos fiéis e 

catecúmenos especialmente no período quaresmal – a apreensão da doutrina é 

frequentemente associada à alimentação. Considerando que a Quaresma é um período 

ascético de abstinência sexual e alimentar (LE GOFF; TRUONG, 2010: 33-59), 

entende-se que a insistente comparação entre a doutrina e os alimentos visa ao reforço 

da comparação entre as interdições e os jejuns ao corpo e os benefícios feitos à alma 

ocorridos nesta temporada.  

Assim, o alimento da doutrina (s. 86.1: 24-25) é associado às migalhas de pão 

dos preceitos apostólicos (s. 93.1: 57-58; s. 105.1-3: 119-121). Igualmente, no sermão 

sobre a visão da escada de Jacó, afirma-se que o leite da doutrina é dado por Paulo tal 

                                                 
42 

Para o bispo arlesiano, com a diligente atuação predical seria possível fortalecer e disseminar a 

doutrina: no sermão sobre a Serpente de Bronze e o bastão de Moisés, Cesário afirma que serpente de 

Bronze no deserto prefiguraria Cristo (cf. s. 69. 1-2). O fato de sua substância ser de bronze justificaria tal 

prefiguração: a saber, o bronze dura mais tempo do que o ouro e a prata; além disso, o bronze ressoa 

mais. Daí, a serpente teria sido forjada em Bronze de modo que a doutrina de Cristo fosse pregada mais 

distintamente por todo o mundo (s. 112.1-3, 151-153).   
43 

Tais histórias do campo cristão continuavam a ser recontadas aos fiéis, que também eram compelidos a 

participar das missas quaresmais, reforçando ainda mais o habitus cristão.  
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como uma ama de leite, disposto às crianças para condenar o pecado e defender a 

sobriedade (s. 87.5: 32-33). Nos sermões sobre Sansão, Cesário afirma ainda que a 

doutrina de Cristo é como o mel que sai da boca do leão, e que os cristãos devem fazer 

enxames à doutrina tal como fazem as abelhas com o mel (s. 119.3-5: 191-193).
44

 Em 

defesa da pregação, Cesário chega mesmo a exortar aos bispos que disseminem o sal da 

doutrina a cada Domingo ou dia santo (s. 230.6: 185).  

Cabe lembrar que, no sermão sobre vara de Aarão (s. 111.1-2: 147-148), ao expor 

que todos os líderes possuem varas,
45

 Cesário afirma que o bastão de Cristo – a Cruz – 

germinou e gerou frutos a todos os crentes: seguindo o livro de Números,
46

 o bispo 

afirma que os frutos seriam precisamente amêndoas: esses frutos gerados por Cristo são 

como os ensinamentos das Leis e dos Profetas na Igreja de Cristo.
47

 

Cesário adverte ainda as almas que vivem inadequada ou covardemente: segundo 

o bispo, estas devem procurar se afastar desta condição e adequar-se sobre a compulsão 

ou admoestação da severidade de uma doutrina mais rígida (s. 111.1-2, 6: 147-51) ao 

homem perverso que nunca está seguro, sempre perturbado e hesitante, e que a cada 

vento doutrinal sacode (s. 105.1-3: 119-121). Tal seria o caso dos hereges. 

Concorrentes dos representantes nicenos no campo de produção dos bens 

culturais de salvação,
48

 os hereges são frequentemente refutados na prédica de Cesário 

sob o efeito de um argumento contratual e matrimonial assumido entre a Igreja nicena e 

Cristo. Em um dos sermões sobre Sansão (s. 118), Cesário afirma que o mel da boca do 

leão deu à Igreja a oportunidade de ensinar, pregar os Apóstolos e os Santos, bem como 

                                                 
44

 Sobre a prefiguração de Cristo em Sansão, cf. s. 120.4: 198. 
45

 Seguindo Paulo, I Cor 4:21, BJ, 1998. 
46

 Na versão dos sermões traduzidos por Mary Mueller, a numeração deste trecho seria Números, 17:8. 

Cf. Num. 17:23, BJ, 229. 
47

 Sobre a defesa da coerência e do uso tanto do Novo quanto do Velho Testamento, tema particularmente 

sensível aos maniqueístas e pagãos, conferir a seguir. Examinando as três partes das amêndoas, Cesário 

afirma que sua casca amarga – qual seja, a circuncisão, os sacrifícios e os morticínios do Antigo 

Testamento – pode ser descartada; sua cobertura protetora, ou seja, sua doutrina moral ou a ideia de 

contrição, que serve para proteger o corpo do fiel, sempre sujeito ao sofrimento; seu núcleo, por fim, 

guarda o conhecimento dos mistérios e da sabedoria divina que, perpassando as Sagradas Escrituras, 

nutrem as almas sagradas e aqueles famintos e sedentos por Justiça (s. 111.1-2: 147-148).   
48

 Grupo niceno do qual Cesário presume fazer parte, amparado pelo apoio da diocese romana e pelos 

vínculos estabelecidos com o monastério de Lérins e com a tensão estabelecida com os monarcas godos, 

especialmente com Alarico II, chefe visigótico. 
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o mistério da Trindade, da Ressurreição, do Julgamento Divino e do Reino dos Céus (s. 

118.3: 184-183). Ao associar Dalila e seu novo marido aos hereges, afirma que: 

Hereges que dividem a Igreja gostariam de casar com a esposa do 

Senhor e carregá-la adiante. Ao se afastarem da Igreja e dos 

Evangelhos, eles tentam se empossar da Igreja, isto é, do corpo de 

Cristo, por meio de adúltera perversidade. (...). Quem são os 

companheiros [perversos], isto é, os desertores heréticos que querem 

se empossar da esposa do Senhor, senão Donato, Ário, Manes e 

outros vasos de erro e perdição? (s. 118.4: 185-186, grifo nosso).  

Em outro sermão exegético (s. 96), ao mencionar o hábito dos judeus de garantir 

que a viúva fosse casada com o irmão mais velho do falecido e que sua prole mantivesse 

o nome do primeiro esposo, Cesário reafirma tal argumentação, ao dizer que:  

Este hábito vemos cumpridos nos Apóstolos. Quando seu irmão 

morreu, isto é, quando Cristo morreu (...) os Apóstolos receberam sua 

esposa, isto é, a Igreja. (...). Então qualquer um que nasceu na Igreja 

pelo ensinamento dos Apóstolos não foram chamados de Petrinos ou 

Paulinos, mas de Cristãos. (...). No entanto, infelizes heréticos não 

fizeram desta forma. Como exaltados invasores cruéis que se 

empossam da mulher de seu irmão, eles estilhaçam e dividem a Igreja 

em seitas, pois embora tenham sido todos gerados pelo sacramento do 

batismo, com insolente audácia eles desejam ser chamados por seus 

próprios nomes e não pelo de Cristo. (...) entre os heréticos, alguns 

são chamados Donatistas, outros Maniqueístas, outros Arianos, outros 

Fotínios (s. 96.5: 73, grifo nosso).
49

  

Além de adúlteros e sectários, certos grupos heréticos são acusados ainda de 

deturpar as Sagradas Escrituras. Em um sermão sobre os incensórios de Coré e Datã 

atribuído a Jerônimo, Cesário afirma que Arianistas e Maniqueístas colocam estranhos 

                                                 
49

 Em outro sermão, no qual se critica o rebatismo de antigos hereges, Cesário afirma que nas páginas do 

Evangelho diz-se que a Igreja – mãe dos fiéis e clérigos – esposou Cristo como num matrimônio. A 

esposa Igreja não conhece outro homem, não conhece nenhum adúltero, e odeia o marido de outra. Para 

Cesário, a Igreja só sabe gerar um filho uma vez, sendo-lhe impossível gerá-lo novamente. Os ímpios e 

infelizes hereges pegariam as crianças que foram geradas no ventre de outrem: para o bispo, sua violência 

espiritual ataca os direitos de nascimento e a lei natural da vida (s. 175.1,4: 433, 436). Conforme 

observaremos abaixo, em outro sermão Cesário chama a heresia ariana de adúltera (s. 138.6: 280-281). 
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fogos no incenso das Sagradas Escrituras oferecidas no altar divino: seu incenso 

abominável ofereceria sentido perverso, estranho a Deus, portanto contrário à Verdade 

(s. 110.1: 144-145). 

Nos sermões de Cesário, a reafirmação da história eclesiástica
50

 e da vinculação 

entre o Velho e o Novo Testamento também se dá pelo argumento de que as profecias 

antecipavam a chegada dos hereges. As promessas das Sagradas Escrituras estariam, 

segundo Cesário, quase todas, então, cumpridas: dizia-se que multidões se separariam 

da Igreja, que as heresias e os cismas se originariam (s. 28.1: 140), e que a Igreja 

combateria ainda o diabo (s. 69.1: 324-325).
51

 Mesmo no sermão de recitação do Credo 

– um dos fundamentos da iniciação batismal e de ingresso no campo cristão (SILVA, 

2009: 119-24)  – Cesário afirma que quando no Credo se diz ―Ele foi concebido pelo 

Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, sofreu sob Pôncio Pilatos‖ isto seria para 

evitar que quaisquer heresias dissessem que há um outro Cristo (s. 9: 57-58).  

Neste caso, Cesário procura desqualificar seus concorrentes através de uma dupla 

operação: apropriando-se do processo de tipificação das personagens e eventos bíblicos 

e, a um só tempo, incluindo os hereges em sua própria trajetória institucional – 

evidentemente na condição de reprovados ou condenados.  

Nos sermões sobre as pragas do Egito, o bispo assevera que os hereges e os 

filósofos são tão superficiais, audaciosos e loquazes quanto os sapos, já que murmuram 

nos pântanos da idolatria ao afirmar que tudo em Cristo seria falso ou contraditório: 

segundo a prédica, suas contenções orgulhosas e vãs podem parecer vozes, mas são 

incapazes de instar sabedoria, tanto mais por não possuírem a autoridade da Igreja (s. 

100.1-2: 85-86; s. 100A. 3, 13: 93, 97).  

                                                 
50

 Dentre as principais características da História Eclesiástica, Mitre Fernández assinala: o uso dos textos 

Sagrados como evidência de uma História com: origem (criação no Gênesis); meta (aurora messiânica ou 

Reino de Deus); momento de inflexão (nascimento de Cristo); e, por fim, a noção providencialista com o 

governo Divino. Esta concepção nitidamente apologética amparou-se, sobretudo, nos textos de Eusébio 

de Cesaréia e nas demais obras historiográficas patrísticas e, sobretudo, na Civitas Dei agostiniana que, 

de resto, associaram a trajetória eclesiástica à „história universal‟. Vale dizer que seguimos sua proposta 

de História da Igreja (MITRE FERNÁNDEZ, 2004: 13-15; cf. MOMIGLIANO, 2004: 187-212). 
51

 A meta da História Eclesiástica projetada nos sermões de Cesário afirmaria ainda que estava escrito que 

os judeus perderiam seu reino e que a Igreja e os hereges existiriam. Somente uma parte faltaria então: o 

julgamento (s. 154.5: 343-344). 
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Ainda assim, nestes mesmos sermões, Cesário reconhece a força e os riscos da 

astúcia herética e das habilidades filosóficas: para o autor, ambas seriam como 

mosquitos que perfuram almas com pequenos ferrões ―com tamanha inteligência‖ (s. 99. 

2-3: 82), que aquele que foi afetado não vê ou compreende o que lhe afetou – seja a 

inteligência da habilidade filosófica ou o veneno dos infortunados hereges ou mentiras 

ainda mais sutis (s. 99.2-3: 82; 84). 

No conjunto de sermões, o complexo processo de refutação dos hereges encontra, 

como se percebe, diversos paralelos com outros grupos marginalizados pelos 

eclesiásticos. Atentando para os riscos de condenação eterna que corriam os fiéis que se 

mantivessem nos erros – tais como homicídio, adultério ou roubo –, Cesário adverte: 

Eu vos suplico, irmãos, não pensem (...) ou acreditem que isto foi dito 

apenas aos judeus ou pagãos ou hereges. Acreditem firmemente que 

Cristãos e Católicos ouvirão, caso perseverem em obras más. Nem 

pagãos nem hereges ou judeus irão ao julgamento, pois está escrito 

(...): ‗quem não crê já está condenado‘ [João 3:18, BJ, 1848]‖ (s. 

157.4: 356). 

 Em outras homílias, o prelado ameaça que, aqueles que vivem cercados por 

hereges, são devorados pela morte ainda vivos, ao contrário dos fiéis que morrem para 

o seu passado (s. 176.5: 441); pois nenhuma bondade é dada aos judeus, pagãos e 

hereges (s. 181.1-2: 461-462). Em outro trecho, em alusão à eira mencionada em 

Mateus 3:12 (BJ: 1707), Cesário diz que não haveria espaço para hereges e pagãos 

naquele espaço, pois a eira seria identificada com a Igreja Católica (s. 209.3: 92-93).
52

 

Para além da supracitada associação entre filósofos e hereges, diversos trechos 

predicais insistem na vinculação entre hereges e judeus: a nosso ver, a refuta simultânea 

de Cesário aos dois grupos se relaciona sobretudo às dificuldade de ambos em aceitar a 

                                                 
52

 De acordo com a prédica do bispo arlesiano, somente em caso de conversão é que os hereges talvez 

pudessem vir a se salvar – embora nesse caso não pudessem ser rebatizados, conforme observamos 

anteriormente: ―Não sabemos o que se passará com um judeu, um herege ou um pagão. Talvez, com a 

misericórdia divina, um deles se converta e ocupe um lugar destacado entre os mais santos‖ (s. 180.1: 
456-457, grifo nosso). O trecho reitera a imperiosidade da adesão ao campo cristão para a salvação dos 

indivíduos.  
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veiculação entre Velho e Novo Testamentos,
53

 ou simplesmente por oferecer 

interpretações exegéticas distintas. Deste modo, as críticas de hereges e judeus seriam 

consideradas pelo bispo como afastadas do mistério e da simbologia (s. 176.2: 439) e, 

por isso, rejeitadas. 

Cesário refuta a cegueira de ambos (s. 142.5: 294) e defende a coerência e o nexo 

entre os Testamentos (s. 107.1: 131-2): para o bispo, as ―letras mortificantes‖ de hereges 

e judeus, os afastariam de uma compreensão espiritual.  

Devemos perceber que Ele [Cristo] está no meio do Velho e do Novo 

Testamento, isto é, intimamente em um sentido espiritual. Isto não 

está de acordo com a letra que está acostumada a matar, mas de 

acordo com o espírito que vivifica todos os Cristãos que possuem 

compreensão espiritual (s. 107.1: 132). 

No sermão sobre os três homens que apareceram a Abraão, Cesário condena 

ainda os ―infortunados judeus e ainda mais infortunados heréticos‖ (s. 83.1: 11) que se 

preocupariam mais com o som das letras, mantendo mortos seus espíritos, reafirmando a 

importância da atenção não apenas às letras, mas aos significados ocultos dos textos 

sagrados bem como à interpretação tipológica.
54

 

Cabe frisar, ainda, remetendo ao supracitado sermão sobre os incensórios de Coré 

e Datã, que Cesário recupera o argumento de Jerônimo de que, além de previstas, as 

heresias cumpririam um papel no aperfeiçoamento doutrinal e dogmático da instituição:  

Caso a doutrina da Igreja fosse simples e livre das declarações de 

doutrinas heréticas externas, nossa fé poderia não aparecer tão clara e 

bem verificada. No entanto, em razão dos ataques de opositores que 

cercam a doutrina Católica, nossa fé não fica paralisada pela 

inatividade, mas é aperfeiçoada por muito exercício (s. 110.1:144-

145, grifo nosso). 

                                                 
53

 No caso dos hereges, especialmente dos maniqueístas. Vale lembrar que, à época, diversos grupos 

heréticos faziam uso de obras não incluídas no Canon niceno então em formação, denominadas pela 

tradição da História Eclesiástica como ‗obras apócrifas‘: neste caso estariam, por exemplo, os 

priscilianistas, que empregariam literatura exotérica e demonológica (CHADWICK, 1978: 87-129). 
54

 Ambos frisados pelas epístolas paulinas: I Cor. 10:11, II Cor. 3:6, BJ: 2005; 2019.  
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AS HERESIAS ARIANISTA E MANIQUEÍSTA NOS SERMÕES DE CESÁRIO 

Como vimos, Cesário identifica algumas heresias em seus sermões. Excluindo-se 

a supracitada heresia de Fotino
55

, percebemos que o bispo de Arles nomeia e descreve 

parcialmente os ‗erros‘ de algumas heresias: os donatistas, os arianistas e, sobretudo, os 

maniqueístas, cujas menções podem ser parcialmente atribuídas a influência de 

Agostinho nos sermões de Cesário.
56

  

Além dos trechos supracitados, os arianos são diretamente criticados no sermão 

sobre o episódio das prostitutas e de Salomão, atribuído a Agostinho (s. 123). Após 

mencionar o episódio,
57

 Cesário compara a Igreja aos arianos – representantes de uma 

heresia adúltera, vale lembrar (s. 138.6: 280-281) –, afirmando que: 

A mulher que gritou para que o menino fosse mantido inteiro 

representa a um tipo da Igreja Católica; a outra cruel e ímpia mulher 

que gritou para que o menino fosse dividido representa a heresia 

ariana. Tal como a mãe mais devota a Igreja exclama a todos os 

hereges: não fazei Cristo menor que o pai; não dividi o Deus único 

em vários graus e adornai (...) ídolos dos pagãos em vossos corações. 

Mantende-O unido; se vós querei paz, não dividi Sua unidade. (...) 

Sempre que [os arianos] são limitados pela mais verdadeira razão, 

como uma serpente escorregadia eles se refugiam em indagações 

inteligentes e emaranhadas (s. 123.1: 206-207, grifo nosso).  

Destinado às populações rurais e citadinas, aos fiéis e catecúmenos, o sermão 

oblitera toda a intensa disputa travada entre nicenos e arianistas,
58

 as diversas querelas 

                                                 
55 

Fotino, bispo de Sirmio (c. 343-376), foi acusado de heresia pelos representantes nicenos por negar a 

encarnação de Cristo: para o bispo, o Logos seria apenas um aspecto de um Deus monoteísta, portanto ele 

negava a pré-existência de Cristo. A tradição da História Eclesiástica o identificou com outros 

condenados, como Sabélio e Paulo de Samosata e, em fins do século IV, o termo ‗fotiniano‘ passou a 

identificar qualquer pessoa que acreditasse ser Cristo apenas um homem. SIMONETTI, Marco. Fotino de 

Sirmio. In: DI BERNARDINO, Angelo (org.). Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs. 

Petrópolis: Vozes, 2002: 586-587. 
56

 Em seu bispado em Hipona, Agostinho se defrontou diretamente com seguidores do cisma donatista, 

bem como admitiu que foi partidário do maniqueísmo durante parte de sua juventude. O mesmo bispo, ao 

contrário, não lidou com monarcas arianos, e conheceu tal polêmica a partir da tradição literária da 

História Eclesiástica e da patrística.  
57

 Sobre o episódio descrito, cf.: I Reis, 3:16-27; BJ: 473. 
58

 Estes mesmos subdivididos em muitos grupos distintos e rivais no Oriente, unificados apenas por seus 

rivais seguidores das decisões de Nicéia (MAGALHÃES, 2009).  
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teológicas – envolvendo argumentos escriturísticos e filosóficos
59

 – e mesmo as muitas 

reviravoltas políticas a que se sujeitaram os concorrentes especialistas dos bens de 

salvação no decorrer do século IV. Em seu lugar, a interpretação da passagem bíblica 

permite a identificação dos arianos com a polêmica figura da mulher que divide e, ao 

mesmo tempo, da Igreja com a outra, ―mãe mais devota‖ que preserva a integridade. 

 O maior alvo das críticas de Cesário seria exatamente a heresia maniqueísta, 

também adúltera (s. 138.6: 280-281). Ao todo, as menções podem ser divididas em dois 

problemas fundamentais: o dualismo e a suposta defesa da astrologia pelos 

maniqueístas; e, ao mesmo tempo, a sua recusa em admitir o Velho Testamento.  

No sermão sobre a confissão dos pecados, atribuído a Agostinho (s. 59), Cesário 

afirma que, por meio de astrólogos e maniqueístas, a Serpente diz ao homem que ele 

não deve confessar. Se no caso dos primeiros o determinismo astrológico é 

responsabilizado pelo cometimento do pecado, no caso de certos maniqueístas, estes 

afirmam que a raça da escuridão cometeu pecados, mas o fiel não tem qualquer culpa: 

―A alma ouve isso e é elevada a tal grau de orgulho que pensa não ter cometido 

pecados. Isto não os remove, mas dobra-os‖ (s. 59.2: 291). 

A acusação de que maniqueístas fossem associados à astrologia é mais nítida em 

outra prédica. Citando Efésios 4:26 (BJ: 2044), Cesário recupera a definição de Cristo 

como sul justitiae consagrada na arte e na literatura do período (MCCLUSKEY, 2000: 

38-39), asseverando que “Cristo é o nosso sol da justiça e da verdade. Ele não é o sol 

adorado pelos pagãos e pelos maniqueístas (...), mas aquele cuja verdade ilumina a 

alma humana, e pelo qual regozijam os anjos‖ (s. 180.2: 457, grifo nosso). 

Embora sutil, a associação entre maniqueísmo e observação solar presente nos 

sermões de Cesário responde a questões de relevância para os autores patrísticos. De 

fato, boa parte dos eclesiásticos condenou, em seus escritos, o possível determinismo 

astrológico (WEDEL, 2005: 15-24; MCCLUSKEY, 2000: 38-39), entre os quais se 

                                                 
59 

Resumindo-os a ―indagações inteligentes e emaranhadas‖, porém falsas. Além disso, relaciona o 

fracionamento da divindade com a manutenção da idolatria pagã.   
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destaca o próprio Agostinho.
60

 Além disso, preservou a observação dos céus
61

 sob os 

cuidados dos clérigos, afastando sua ‗adoração‘ por pagãos e maniqueístas. 

A maior parte dos sermões de Cesário, porém, condena a rejeição do Velho 

Testamento pelos maniqueístas. Em cinco sermões referentes a passagens ou 

personagens polêmicas
62

, Cesário indaga-nos sobre a censura dos maniqueístas – e de 

pagãos – à Justiça Divina (s. 101.1: 98; s. 125.2: 215): com sua perversa fúria (s. 101.1: 

98) murmuram blasfêmias (s. 114.1: 161), trazendo dúvidas aos fiéis.  

Segundo o bispo, os maniqueístas teriam afirmado que o Deus da Lei não sabia o 

que se passava em Sodoma (s. 83.7: 15); teriam criticado a postura divina quando se 

endureceu o coração do faraó (s. 101.1-2, 4: 98-101) e quando os filhos de Israel teriam 

sido expulsos da Terra Santa e, posteriormente, retornado ao local – de onde foram 

despejados os cananitas (s. 114.1-2: 161-3).  

Aos dois últimos questionamentos Cesário responde – em favor da apreensão do 

significado oculto, embora sempre justo, de Seu julgamento (s. 114.2: 162) – 

asseverando que o coração do Faraó teria endurecido por seu afastamento de Deus e 

pela continuidade da vida em pecado e orgulho (s. 101.1-2: 98-99);
63

 no mais, diz que, 

além de terem tomado a terra dos filhos de Abraão, os cananitas cometeriam muitos 

pecados – para o bispo, isto deveria ser respondido aos maniqueístas (s. 114.2: 163). 

A nosso ver, os dois trechos mais polêmicos se desenrolam na justificativa 

predical dos episódios de Eliseu e Elias:
64

 para Cesário, no caso de Eliseu a maldição 

seria uma resposta não apenas às crianças, mas, sobretudo, aos seus pais que, na época, 

                                                 
60

 Além disso, mesmo ao defender a idéia de sol justitiae, o bispo refuta a possibilidade de algum pecado 

ser imputado às forças das trevas, afirmando a noção de arbítrio (cf.: s. 59.5: 293). 
61

 Fundamental para as diversas atividades astronômicas eclesiásticas (MCCLUSKEY, 2000:  x-xi).  
62

 A saber: o sermão sobre os três homens que apareçam ao abençoado Abraão (s. 83); o sermão sobre 

as palavras „o Senhor endureceu o coração do Faraó‟ (s. 101); o sermão sobre os cananitas que foram 

levados da Terra Santa pelo justo julgamento de Deus (s. 114); o sermão sobre o abençoado Elias e os 

dois capitães (s. 125); o sermão sobre o que está escrito a respeito do abençoado Eliseu (s. 127). 
63

 Embora admita no mesmo trecho que tal passagem bíblica causasse ansiedade entre fiéis e clérigos. 
64

 No trecho relatado no II Reis 2:24 (BJ: 509), Eliseu teria amaldiçoado duas crianças que o teriam 

ofendido dizendo-lhe ser careca. Atendendo às súplicas de Eliseu, um urso teria saído da floresta e 

despedaçado quarenta e duas crianças. No caso do profeta Elias, este teria suplicado que Deus consumisse 

em chamas três dos capitães enviados pelo monarca Ocozias para buscar-lhe – destino que teria acossado 

os dois primeiros capitães enviados (II Reis, 1: 9-17; BJ: 507) 
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viviam em pecado, daí a punição exemplar (s. 127.1: 220).  Mais controversa ainda seria 

a defesa da punição imposta aos dois capitães que, de resto, seria também observada em 

trechos do Novo Testamento, mostrando se tratar do mesmo Deus:
65

 

atentai para que nenhuma centelha de dúvida ou reprovação cresça e 

vos consuma em vossos corações com suspeição maléfica, pelo 

instigar de erros infelizes dos maniqueístas. (...). Se considerardes 

com atenção (...) percebereis que os dois capitães pereceram da 

mesma fraqueza [orgulho]. (...). Tudo isso ocorreu para a salvação de 

todas as pessoas, já que o bom e misericordioso Deus abateu algumas 

pessoas para que O pudesse curar a todos. (...). Portanto, se já vimos 

que tanto no Velho quanto no Novo Testamentos punições mortais 

foram infligidas por homens santos, ninguém deve ousar censurar o 

abençoado Elias com boca ímpia ou afirmar que ele foi injusto ou 

cruel (s. 125.1-2: 214-215, grifo nosso). 

CONCLUSÃO 

Em meio aos diversos governos episcopais nas cidades e paróquias ocidentais da 

Primeira Idade Média, Cesário foi um dos bispos que enxergou na atividade pastoral e, 

sobretudo, predical, um dos vetores de fortalecimento de sua autoridade simbólica. Tal 

processo se desenrolava pela ampliação de sua liderança tanto junto aos fiéis arlesianos 

quanto junto aos quadros eclesiásticos da Provença e mesmo da Itália, dos quais o bispo 

sobressaiu reconhecido como pregador popular e como legislador litúrgico e doutrinal. 

Nos sermões de Cesário, a afirmação da doutrina junto à audiência de fiéis e 

clérigos se faz preferencialmente no período quaresmal e em prédicas alusivas ao Velho 

Testamento, mediante a exposição de suas referências primordiais – das quais se 

destacam as ‗Sagradas Escrituras‘, tipificadas pela exegese do bispo – e, a um só tempo, 

pela crítica aos hereges.  

Embora acusados de adultério e sectarismo e marginalizados em associação aos 

pagãos, filósofos e, sobretudo, judeus, observa-se que a prédica afirma estar profetizada 

                                                 
65

 O final do polêmico trecho 127.1, p.221 também insiste na ideia de que uma das formas de notar a 

continuidade entre os Testamentos reside no fato de que o Deus do Novo também pune, vide o ocorrido 

com Ananias e Safira (At. 5:1-11; BJ: 1908-1909).  
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a eclosão de heresias. De fato, embora representem um desafio aos representantes 

nicenos, a astúcia e a inteligência dos hereges – isto é, suas argumentações, sua pressão 

como adversários no campo religioso – obrigam a Igreja a refinar sua doutrina. Tal 

argumentação pode ser observada no caso de arianos e, sobretudo, maniqueístas. 

Apesar das duras críticas dirigidas aos arianos, consideramos que a opção de 

Cesário por atacar de forma mais direta os maniqueístas se justifica por duas razões: os 

maniqueístas se tornaram o anti-modelo ortodoxo para a literatura patrística, dentre os 

quais se destacam Jerônimo e Agostinho; além disso, sabemos que os germanos de 

confissão ariana se mantiveram como soberanos de Arles e da Provença pela maior 

parte do tempo de seu episcopado (502-536), o que tornava tais críticas particularmente 

sensíveis e problemáticas. Ou seja, embora se tratasse de um líder episcopal citadino, 

Cesário estava sujeito aos ditames dos grupos germânicos ocupantes, em sua maioria de 

confissão ariana, o que certamente limitava sua capacidade de criticar tal heresia. 

No entanto, embora possamos admitir que a comunidade maniqueísta não se 

fizesse presente na Provença e em Arles na primeira metade do século VI, as críticas 

enfáticas feitas por Cesário em seus sermões se relacionam a questões sensíveis 

levantadas pelos seguidores de Manes – ou, quiçá, pelos próprios fiéis arlesianos – que 

necessitavam ser esclarecidas ou efetivamente refutadas pela autoridade bispal.  

Assim, ao rejeitar o ‗erro maniqueísta‘ nas indagações referentes à aceitação do 

Velho Testamento e a crença astrológica, Cesário emprega uma heresia ‗historicamente‘ 

condenada e seguramente distante dos horizontes de Arles para rejeitar as críticas ao 

Velho Testamento e para negar o determinismo astrológico. As heresias cumpririam, 

nesse caso, o seu papel de expor um argumento ou impressão a ser descartado – 

especialmente ao se relatar a trajetória salvífica culminante na Igreja –, sem que para 

isso se coloque em risco o poder episcopal de Cesário, ampliando possíveis críticas ou 

dissonâncias em sua própria comunidade.  
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ABREVIAÇÕES: 

 s. – Cesário de Arles. Sermões.  

 Ep. Cesário de Arles. Epistolário. 

 CA – Concílio de Agde (506). 

 CV – Concílio de Vaison (529). 

 VC – Cipriano de Toulon et alli. Vita Cesarii. 

 BJ = Bíblia de Jerusalém. 
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REX BELLATOR, REGIS POPULI, REX SACRORUM: A 

SACRALIDADE PAGÃ DA REALEZA GERMANO-ESCADINAVA* 

Renan Marques Birro
**

 

Resumo: Este trabalho analisou a sacralidade pagã da realeza germano-escandinava da 

Antiguidade Tardia e da Alta Idade Média. O objetivo principal foi acentuar o aspecto 

régio de acordo com as três aproximações possíveis (Heerkönigtum, Volkskönigtum, 

Heiligen Königtum), além de demonstrar brevemente como as crenças pagãs e cristãs 

foram unidas para formar uma sacralidade difusa. 

Palavras-chave: Realeza germano-escadinava; Sacralidade; Alta Idade Média 

Abstract: This essay analised the pagan sacrality of the German-Scandinavian kingship 

between the Late Antiquity and the Early Middle Ages. The main purpose of this 

research was to emphasize the royal aspect according to the three possible approaches 

(Heerkönigtum, Volkskönigtum, Heiligen Königtum), showing besides how the pagan 

belief and the Christian faith were united to shape a diffused sacredness. 

Keywords: German-Scandinavian royalty; Sacredness; Early Middle Ages 
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De maneira geral, o estudo da realeza germano-escandinava é concretizado a 

partir de três aproximações possíveis: com foco na realeza guerreira (Heerkönigtum), na 

realeza tribal ou popular (Volkskönigtum) e, por fim, na realeza sagrada (Heiligen 

Königtum). Todavia, a interdependência desses pontos de vista, algumas vezes tomados 

como tipos de monarquia, inibe as diferenças entre os aspectos régios. Como tentei 

demonstrar neste trabalho, certos elementos pertenciam às três esferas e/ou serviam 

como meios de transição entre um e outro foco
66

. 

A primeira menção à realeza guerreira provém da Germania (c. 98) de Tácito (c. 

55-110)
67

, que assim determinou a função régia e sua ênfase belicosa: 

Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt [...]  

Cum ventum in aciem, turpe principi virtute vinci, turpe comitatui 

virtutem principis non adaequare. Iam vero infame in omnem vitam 

ac probrosum superstitem principi suo ex acie recessisse [...] Materia 

munificentiae per bella et raptus. Nec arare terram aut exspectare 

annum tam facile persuaseris quam vocare hostem et vulnera mereri. 

Pigrum quin immo et iners videtur sudore adquirere quod possis 

sanguine parare. 

Os reis são escolhidos pela nobreza, os duces pela virtude [...] 

É desonroso para o príncipe ser excedido em bravura no campo de 

batalha pelos seus soldados, como é desonra para estes, em igual 

circunstâncias, não igualar o príncipe em valor. É porém, acima de 

tudo, opróbrio e covardia, sobreviver ao seu chefe morto na peleja 

[...]A munificência dos chefes é alimentada pela guerra e pelo saque. 

Mais facilmente se deixarão persuadir pela necessidade de provocar o 

                                                 
66

 Worlmald, por sua vez, sugeriu que a realeza escandinava passou de uma realeza tribal (Volkskönigtum) 

para a realeza militar (Heerkönigtum), posição também partilhada por Rory McTurk. Contudo, considerei 

a proposta de interdependência de Vestengaard mais completa e compatível com os indícios fornecidos 

pelas fontes, como apresentado em seguida. A primeira interpretação também é perigosa, pois pode 

fomentar a classificação social em níveis evolutivos, postura bastante criticada pelos antropólogos 

atualmente (VESTENGAARD, 1990: 119; McTURK, 2006; WORMALD, 1982: 128-53). 
67

 Tácito (c. 55-110) foi um grande historiador latino nascido no sul da Gália. Ele se mudou para Roma 

após ter sido reconhecido como orador e empreendeu uma carreira como senador. Tácito era também um 

amigo íntimo de Plínio o jovem (c. 61-112). Além da obra Germania, Tácito escreveu o diálogo De 

Oratoribus, a Agricola, uma biografia de seu pai adotivo, a obra Historia, que cobre os fatos entre 69 e 96 

d.C, e a obra Annales, que sobreviveu incompleta (MOLINA, 2002: 370-371). 
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inimigo, de se exporem aos ferimentos ou mesmo à morte do que 

pelas vantagens do cultivo das terras e pela promessas das abundantes 

colheitas. Demais, afigurar-se-lhes objeção e poltroneria adquirir as 

coisas com o suor do rosto, se o podem conseguir ao preço de sangue 

(TACITUS, Germania, VII, XIV). 

Conforme o autor, o destaque no aspecto belígero sobrepunha o interesse pela 

agricultura, pois era preferível obter algo pela espada a alcançá-lo com o próprio 

esforço. Além disso, o romano ressaltou a importância da valentia para os guerreiros e 

para o rei com ênfase no coletivo, pois o príncipe e os seus homens deveriam ser 

igualmente bravos. Caso o líder morresse, os guerreiros deveriam compartilhar sua sorte 

para não serem reputados como covardes. Por fim, o termo escolha (sumo) envolvia 

desde características objetivas até qualidades subjetivas, que eram demonstradas 

principalmente no campo de guerra. Logo, essa interpretação mescla tanto elementos da 

realeza guerreira quanto da realeza popular. 

A importância do coletivo foi enfatizada também na tradição germânica 

posterior. Jordanes (séc. VI)
68

, ao descrever uma vitória dos godos sobre os romanos, 

afirmou que  

Tum Gothi haut segnes reperti arma capessunt primoque conflictu 

mox Romanos devincunt, Fuscoque duce exstincto, divitias de castris 

militum spoliant, magnaque potiti per loca victoria, jam proceres 

suos, quorum quasi fortuna vincebant, non puros homines, sed 

semideos, id est Ansis, vocaverunt 

 

Então os Godos, que estavam alertas, tomaram as armas, e venceram 

os Romanos no primeiro enfrentamento, no qual pereceu o dux Fusco, 

e saquearam o espólio de seu castro militar. Pela magnanimidade da 

vitória, eles chamaram seus chefes, que pareciam vencer pelo 

desígnio da fortuna, não como puros homens, mas como semideus, 

                                                 
68

 Jordanes (séc. VI) foi secretário de um líder "bárbaro" e ele mesmo era secretário de um general godo 

no exército romano do Leste. Seu pai e seu avô tinham nomes germânicos, o que sugere sua ascendência 

alana ou goda (GILLETT, 2002: 256-257). 
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ou seja, Æsir (IORDANES, De origine actibusque Getarum, XIII, 78. 

O grifo é meu). 

Os heróis godos foram apresentados somente após este feito (IORDANES, De 

origine actibusque Getarum, XIV, 79). Esse caso é ainda mais claro que o anterior, uma 

vez que a vitória foi alcançada não por intermédio de um homem, mas de todo povo. 

Contudo, a sorte dos líderes envolvia os seus e, dessa forma, eles puderam vencer por 

uma característica dos chefes que beirava a divindade (semideos). Seja como for, a 

ênfase maior repousa na realeza popular e guerreira, pois foi a ação dos godos que 

possibilitou a ascensão da monarquia e sua posterior comparação com os deuses. 

Entre os lombardos, por sua vez, o acaso e a simpatia dos deuses de maneira 

mais explícita determinaram o sucesso desse povo. De acordo com a Historia 

Langobardorum, 

Refert hoc loco antiquitas ridiculam fabulam: quod accedentes 

Wandali ad Godan victoriam de Winilis postulaverint, illeque 

responderit, se illis victoriam daturum quos primum oriente sole 

conspexisset. Tunc accessisse Gambaram ad Fream, uxorem Godan, 

et Winilis victoriam postulasse, Freamque consilium dedisse, ut 

Winilorum mulieres solutos crines erga faciem ad barbae 

similitudinem componerent maneque primo cum viris adessent 

seseque a Godan videndas pariter e regione, qua ille per fenestram 

orientem versus erat solitus aspicere, collocarent. Atque ita factum 

fuisse. Quas cum Godan oriente sole conspiceret, dixisse: “Qui sunt 

isti longibarbi?”. Tunc Fream subiunxisse, ut quibus nomen tribuerat 

victoriam condonaret. Sicque Winilis Godan victoriam concessisse. 

A tradição refere-se neste ponto a uma fábula ridícula: os vândalos 

foram perante Godan [Wodan] para pedir-lhe a vitória sobre os 

vinilos, [e] aquele respondeu que ele daria a quem viesse primeiro ao 

sair do sol. Então, segundo a narrativa, Gambara foi ante a Frea 

[Freyr], a esposa de Godan, e lhe pediu a vitória para os vinilos; Frea 

aconselhou-a que as mulheres dos vinilos soltassem seus cabelos 

sobre a face como barbas, [e] que se apresentassem com seus maridos 

cedo de manhã e se colocassem, para que Godan os visse, para o 

Leste, o lado que ele acostumava olhar por uma janela. Assim fizeram 
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e, quando o sol saiu e Godan olhou para o Oriente, disse: ―Quem são 

esses longobardos [barbas longas]?‖ Então Frea sugeriu que ele 

outorgasse a vitória a quem ele havia nomeado. E dessa maneira 

Godan concedeu a vitória aos vinilos (PAULUS DIACONUS. 

Historia Langobardorum, I, 8. A tradução é minha). 

Paulo Diácono (c. 720-800)
69

 ofereceu-nos um importante testemunho para essa 

questão, mesmo sem acreditar na anedota. A intervenção de Wodan (ou Oðinn) era 

essencial para que a vitória fosse alcançada, sem ignorar, contudo, a necessidade da 

participação de todos os vinilos para obter a mercê odínica.  

Contudo, a relação entre a sorte, a realeza e a divindade entre os lombardos 

provém da Origo gentis Langobardorum, uma das fontes de Paulo. A mesma narrativa 

foi descrita na fonte com uma informação crucial, que foi suprimida na Historia 

Langobardorum: ―Et erat cum eis mulier nomine Gambara, habebatque duos filios, 

nomen uni Ybor et nomen alteri Agio; ipsi cum matre sua nomine Gambara principatum 

tenebant super Winniles.‖ (―E com eles [os vinilos] havia uma mulher chamada 

Gambara, que tinha dois filhos, Ybor e Ágio; E com sua mãe chamada Gambara, eles 

tinham a soberania sobre os Vinilos‖, Origo gentis Langobardorum, I. A tradução é 

minha). Portanto, Gambara e seus filhos governavam seu povo e a intervenção da 

matrona junto aos deuses uniu diretamente os três focos na realeza 

(guerreira/popular/sagrada).  

A união entre a realeza e o deus Wodan tornou-se ainda mais explícita com o rei 

seguinte, Agilmundo, monarca lendário desse povo. Conforme a Origo gentis 

Langobardorum, ele pertencia à raça de Gunginus (ex genere Gunginus) e foi tomado 

rei pelos recém-nomeados lombardos (Origo gentis Langobardorum, II). O nome da 

cepa em questão, por sua vez, apresenta o mesmo radical da lança desse deus, Gungnir 

(HEDEAGER, 2000: 22-23). As antigas histórias e poesias nórdicas demonstram como 

                                                 
69

 Paulo Diácono (c. 720-800) nasceu na Cividale del Friuli em c. 720. Ele era descendente de uma 

família de estirpe nobre que acompanhou o rei Alboíno durante a invasão da Itália, em 568. Paulo foi 

educado numa escola da sua cidade e, quando jovem, foi enviado para Pavia, onde viveu entre 740 e 750. 

Ele tornou-se diácono em meados do século e talvez até mesmo monge: o jovem friuliano abandonou os 

privilégios cortesãos e seguiu para Monte Cassino. Paulo foi um dos eminentes membros da Schola 

palatina da corte carolíngia, de 782 a 787, período em que escreveu a Historia Langobardorum. Ele 

seguiu para Monte Cassino, onde morreu no final do século VIII (FIORIO, 2011: 8-9). 
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a sorte da batalha era decidida pela direção que a lança divina apontava, e os guerreiros 

ofereciam seus inimigos como um tributo a Wodan ao atirar lanças sobre as cabeças, 

deus também conhecido como geirs dróttin (―o senhor da lança‖) (PATTON, 2009: 

220-225). Dessa forma, o rei lombardo vinculou-se ao clã odínico e a lança logo tornou-

se um símbolo daqueles monarcas, um sinal que a fortuna divina estava a seu lado e a 

favor de seu povo (HEDEAGER, 2000: 23). 

A filiação divina também está presente entre os anglo-saxões. De acordo com 

Beda (c. 672-735)
70

, dois reis anglos eram filhos de Woden (Oðinn): 

Duces fuisse perhibentur eorum primi duo fratres Hengist et Horsa; e 

quibus Horsa postea occisus in bello a Brettonibus, hactenus in 

orientalibus Cantiae partibus monumentum habet suo nomine 

insigne. Erant autem filii Uictgilsi, cuius pater Uitta, cuius pater 

Uecta, cuius pater Uoden, de cuius stirpe multarum prouinciarum 

regium genus originem duxit. 

Os primeiros duces foram dois irmãos, Hengist e Horsa, dos quais 

Horsa, que foi posteriormente assassinado em batalha pelos Bretões, 

foi enterrado nas partes orientais de Kent, onde há um monumento 

que carrega seu nome. Eles eram filhos de Victgilsus, cujo pai foi 

Vecta, filho de Woden; De cuja estirpe os reis de muitas províncias 

deduzem sua origem (BEDA, Historiam Ecclesiasticam Gentis 

Anglorum, Liber primus, I, 15. A tradução é minha). 

Diferente das anedotas anteriores, a filiação dos anglos aos deuses não é adotiva 

ou apenas uma alcunha, mas de ―sangue‖. A linhagem divina, conforme o historiador da 

gens anglorum, ainda abastecia outras terras com seus filhos. Essa genealogia oculta, 

entre outros fatores, uma tradição relevante: os reis de origem germano-escandinava 

estavam relacionados ao funcionamento das coisas, como boas colheitas. Assim, estes 

                                                 
70

 Beda (c. 672-735), citado muitas vezes como Bede venerabilis (Venerável Beda), foi um monge no 

monastério de Wearmouth-Jarrow na Northumbria. Ele foi o responsável por escrever uma enorme 

matéria de livros sobre a gramática latina, a cosmologia, a métrica, a álgebra, a exegese bíblica, a 

hagiografia e, por fim, a história. Beda é o nome mais conhecido da tradição escolar latina que floresceu 

durante os séculos VII e VIII no Norte da atual Inglaterra. Ele compôs a Historia ecclesiastica gentis 

Anglorum (A história eclesiástica do povo inglês, c. 731), uma crônica desde a conversão dos anglo-

saxões (séc. VI) até os dias de vida do autor (DAY, David. In: SCHULMAN, Jana K. The rise of the 

medieval world, 500-1300: a biographical dictionary. London: Greenwood, 2002, 57-59). 
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reis manifestavam o poder divino e eram capazes de agir sobre a natureza (BLOCH, 

2005: 71-72). Qualquer rei incapaz de manifestar esses dons estava em desfavor perante 

os deuses e sua morte e substituição era uma forma de restabelecer a ordem natural para 

o bem dos homens. 

O mesmo princípio encontra-se na tradição norueguesa mesmo em tempos 

relativamente cristãos. Conforme a saga Óláfs kyrra (saga de Óláfr, o gentil, c. 1230), 

―Um daga Ólafs konungs var mikit ár í Noregi ok margföld gœzka, ok um engis manns 

ævi var jafngott í Noregi sem hans, síðan er var Haraldr konungr hárfagri‖ (―Nos dias 

do rei Óláfr houve beneficentes colheitas na Noruega e muitas [outras] coisas boas, e na 

vida de nenhum homem na Noruega houve tempos tão bons desde os dias do rei Haraldr 

hárfagri‖, Saga Óláfs kyrra, 8. A tradução é minha).  

Óláfr kyrre (Óláfr, o gentil, c. 1050-1093)
71

 ficou conhecido por dar 

prosseguimento a política de seu pai, além de agir como um legislador rigoroso. De 

acordo com a saga homônima, ele era amado pelo povo, que foi extremamente acossado 

no passado pela guerra e pela rapina. Suas atividades como promotor da ordem e da 

justiça, portanto, foram recompensadas com o apreço dos seus súditos e com excelentes 

colheitas e bons tempos. Ao agir com equidade e ―inclinado à paz durante todo seu 

reino, amante da gentileza e da moderação de todas as maneiras‖ (Saga Óláfs kyrra, 1. 

A tradução é minha), ele conseguiu o favor divino que não apenas cobria seus atos, mas 

todo seu povo. 

Este costume foi referendado por Amiano Marcelino (c. 325-391)
72

 quanto aos 

burgúndios, pois 

                                                 
71

 Óláfr kyrre (Óláfr, o gentil, c. 1050-1093) esteve presente na Batalha de Stamford Bridge (1066), 

quando o exército norueguês liderado por Haraldr harðráði (Haroldo, o severo, c. 1015-1066) foi 

derrotado pelas forças anglo-saxãs. O reinado de Óláfr foi reconhecido pela fase pacífica que a Noruega 

viveu, marcada pela aliança entre a monarquia e o clero. A ele também é atribuída a fundação de Bergen, 

importante cidade norueguesa (Olav 3 Haraldsson Kyrre In: Store Norske Lekisikon. Disponível em 

www.snl.no/.nbl_biografi/Olav_3_Haraldsson_Kyrre/utdypning, acesso em 13 jul 11). 
72

 Amiano Marcelino (c. 325-391) foi um oficial militar de Antioquia que escreveu uma história do 

Império Romano no quarto século. Ele nasceu na mesma cidade, no seio de uma família grega que 

dispunha de recursos. Em 354 Amiano tornou-se um membro de destaque à disposição do general 

Ursicinus. Sob as ordens desse comandante, ele serviu em Nisibis, Milão, Samosata e Amida. O antíoco 

estava presente na captura desta última cidade, após o seu cerco em plena Pérsia, em 359. Por fim, ele  
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Apud hos generali nomine rex appellatur Hendinos, et ritu veteri 

potestate deposita removetur, si sub eo fortuna titubaverit belli vel 

segetum copiam negaverit terra[...] Nam sacerdos apud Burgundios 

omnium maximus vocatur Sinistus, et est perpetuus, obnoxius 

discriminibus nullis, ut reges. 

Entre eles seu rei é chamado pelo nome comum de ―Hendinos‖, e de 

acordo com o rito antigo, sua autoridade era removida se a fortuna 

titubear na guerra ou se a terra negar uma boa colheita [...] O 

sacerdote maior entre os Burgúndios é chamado de ―Sinisto‖, e [ele] é 

perpétuo e não está exposto a qualquer discriminação, como os reis 

[estão] (AMMIANUS MARCELLINUS. Rerum Gestarum libri qui 

supersunt, XXVIII, 14. A tradução é minha). 

Cabia aos homens, portanto, remover o rei que estava em desgraça, para que a 

vantagem na guerra e as bênçãos da terra voltassem a atender as necessidades humanas. 

Diferente do sacerdote, o monarca era encarado como o principal responsável por 

qualquer mal-estar que afligisse seu povo. Ele era, acima de tudo, o intermediário entre 

os deuses e os homens, a personificação da fortuna popular. A origem ancestral do 

monarca era uma comprovação de que ele guardava o heil
73

 de seu povo (CHANEY, 

1970: 11-12). 

Nessa lógica, o rei poderia até ser derrotado em guerra sem perder seu prestígio, 

pois sua valentia e morte como tributo aos deuses seriam retribuídas pela companhia 

divina em outra vida. Contudo, um líder perdedor que sobrevivesse a querela era um 

desventurado, indesejado no além e também na terra, pois sua permanência na função 

de líder só traria infelicidade e arrependimento aos seus homens. Como apontou 

Chaney, ―when he has lost his ‗luck‘ and is impotent to secure the divine blessings, his 

people are justified, even obliged, to do the only thing possible, to replace him with 

another who can make the office once more effective‖ (CHANEY, 1970: 12). 

                                                                                                                                               
dirigiu-se à Roma, onde escreveu sua história. Ao que tudo indica, ele viveu na Cidade Eterna até a sua 

morte (LEADBETTER, 2002: 18-19). 
73

 O heil era uma imanência divina que propiciava a boa fortuna. O mesmo radical deu origem a palavra 

heilag, que significava um presente sobrenatural de boa fortuna. Os intermediários dessa dádiva 

transmitiam seus efeitos para os lugares, os objetos ou as pessoas que se relacionavam (GREEN, 2000: 

16-20).  
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O mitólogo holandês Jan de Vries sugeriu que o papel central da sorte fosse 

originalmente uma diferenciação expressa em Tácito: o rex era escolhido pelo 

nascimento e o dux pela virtude. Esses dois aspectos régios portavam, por sua vez, 

funções diferentes junto aos deuses Tiwaz e Oðinn. As funções sacerdotais refletem-se 

nos aspectos sacralizados do governante centrados em Tiwaz, deus da ordem e da lei, 

características demonstradas em Tácito na conjunção de sacerdos ac rex (DE VRIES, 

1956: 290, 296-300).  

O dux, contudo, incorporava a função régia com eixo em Oðinn, deus do 

elemento criativo, e que expressava o papel régio de líder de guerra. Nesses termos, 

Vries sustentou que a fase de migrações germânicas acentuou o papel do líder guerreiro 

e, consequentemente, de Oðinn, o que eclipsou Tiwaz e fundiu as duas funções ―régias‖ 

em uma realeza centralizada na figura odínica (DE VRIES, 1956: 298-300). 

Todavia, a genialidade dessa hipótese carece de constatações empíricas. Com 

efeito, ela repousa no reino das conjecturas pré-históricas, pois os relatos germano-

escandinavos dão conta do rei como líder das hostes, mas também como guardião da 

―sorte‖ tribal (CHANEY, 1970: 12-13). O testemunho de Procópio de Cesaréia (c. 500-

565)
74

 é vital para tornar essa conjectura ainda menos plausível. Os Eruli, povo (ou 

povos) germano-escandinavo(s)
75

, após assassinar o seu rei de forma intempestiva, 

―Admissum scelus subsecuta est poenitentia negantium posse fieri, ut sine Rege ac 

Duce viverent‖ (―Agora, quando o mal fora realizado, eles se arrependeram 

imediatamente, pois não podiam viver sem um rei e duce‖, PROCOPIUS, De bello 

                                                 
74

 Procópio (c. 500-565) era grego e escreveu três trabalhos no tempo de Justiniano (483-565): as Bella, 

longas histórias no estilo clássico sobre as batalhas contra os Persas, os Vândalos e os Godos; as 

Anecdota (ou Histórias secretas), uma criação que mancha a reputação de Justiniano e Teodora, sua 

esposa; e uma obra que descreve as construções públicas no período de Justiniano. Procópio foi educado 

na Palestina, onde foi instruído sobre as leis. Em 527, o general Belisário o apontou como sucessor, e 

aquele acompanhou o comandante na fronteira Leste (Pérsia, 529-531), na fronteira Oeste (Norte da 

África, 533-534) e, por fim, na Itália, nas campanhas contra Teodorico (535-552).Com o fim das guerras, 

retornou à corte, onde escreveu seus trabalhos e viveu até a sua morte (GILLETT, 2002: 353-354). 
75

 Um debate há décadas recai sobre a formação étnica dos Eruli. De acordo com a interpretação antiga de 

Jordanes pelos historiadores do séc. XIX e da primeira metade do séc. XX, esse ―povo‖ (ou uma união de 

etnias) procedia do Sul da atual Dinamarca ou do Norte da atual Alemanha. Porém, a nova interpretação 

do cronista aliada à análise linguística e à Arqueologia sugere, por sua vez, que os Eruli eram Godos e 

Sármatas/Alanos do Mar Negro que se uniram a uma dinastia da Frísia do Norte, e que posteriormente 

marcharam pelo Mar do Norte entre Schleswig e Holstein. Para um resumo da disputa acadêmica e os 

argumentos de cada interpretação, ver: BRANDT, 2011. 
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Ghotico, II, 14. A tradução e o grifo são meus)
76

. Nesses termos, as funções de Rex ac 

Duce (rei e duce) coadunavam-se em um único indivíduo, ou seja, apenas um homem 

representava o princípio da paz, lei e abundância sem ignorar a essência belígera 

daqueles homens. 

Outro depoimento de Amiano Marcelino poderia justificar a leitura de Vries, 

embora, a meu ver, reforce ainda mais a união das funções na pessoa régia. De acordo 

com este historiador romano, 

Hoc itaque disposito dextrum sui latus struxere clandestinis insidiis et 

obscuris. Ductabant autem populos omnes pugnaces et saevos 

Chonodomarius et Serapio potestate excelsiores ante alios reges. 

[...] 

hos sequebantur potestate proximi reges mumero quinque 

regalesque decem et optimatum series magna armatorumque milia 

triginta et quinque, ex variis nationibus partim mercede, partim pacto 

vicissitudinis reddendae quaesita. 

Quando essas disposições [foram feitas], [eles] protegeram seu flanco 

destro com insídias clandestinas e obscuras. Lideravam todos esses 

pugnazes e selvagens povos Chnodomarius e Serápio, de poder 

maior frente aos reis anteriores. 

[...] 

Cinco reis de poder próximo seguiam esses poderes 

[Chnodomarius e Serápio], [além de] dez reizetes e muitos homens 

bons [nobres], [assim como] trinta e cinco mil homens armados de 

várias nações, parte deles mercenários, [e outra] parte por pacto com 

de reciprocidade na vicissitude (AMMIANUS MARCELLINUS. 

Rerum Gestarum libri qui supersunt, XVI, 23 e 26. A tradução é 

minha). 

                                                 
76

 Vale ressaltar que o original encontra-se em grego, idioma que conheço muito pouco. Por sorte, 

encontrei uma versão bilíngue (grego/latim) à cura de H. B. Dewing, autor da tradução bilíngue 

(grego/inglês) mais conhecida que, por logro do destino, encontra-se indisponível para mim no momento. 
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 Os dois reis que entraram em confronto com o Imperador Juliano, o apóstata (c. 

331-363)
77

 colocaram-se em destaque pela questão bélica, e não por qualquer divisão de 

atividades (como no rex ac duce) explícita no excerto. Talvez o cronista equivocou-se 

quanto à organização do ―exército‖ inimigo e nomeou alguns líderes mais prestigiosos 

como reis. Uma divisão semelhante existiu na Escandinávia, como na diferença entre os 

reis, os jarls
78

 e os nobres escandinavos. 

Os termos políticos adotados por Amiano, por sua vez, foram descritos conforme 

a tradição latina (rex, regalis), ou seja, o senso de independência e exercício autônomo 

do poder e, ao mesmo tempo, a diferença de grau de influência entre as lideranças. A 

descrição do romano indica que as forças que enfrentaram Juliano compunham-se de 

notáveis alamanni e seus seguidores, e alguns deles eram mais influentes que os demais 

(HUMMER, 1998: p. 15-16). 

 A narrativa também expõe que mesmo a união entre povos diferentes não 

suprimia a crença de que alguns homens, por linhagem, pela sorte ou pela escolha 

divina fossem destinados a governar sobre os demais. Nesse ínterim, Chnodomarius e 

Serápio destacaram-se dos reis que existiram antes e puderem exercer um papel de 

destaque frente a homens de origens clânicas diferentes, mas com um fundo de crenças 

comum. 

 Um testemunho similar e que foi interpretado de diversas formas pelos 

historiadores encontra-se nos Libri Historiarum (c. 594) de Gregório de Tours (c. 538-

                                                 
77

 Juliano (c. 331-363), o apóstata foi um Imperador romano (355-363), além de um notável filósofo e 

escritor grego. Tornou-se famoso por tentar suprimir a aliança entre a Igreja e o Império, com o retorno 

da religião pagã (ROBERTS, Walter E. & DiMAIO, Michael. Julian the Apostate (360–363 A.D.), De 

Imperatoribus Romanis (2002) Disponível em http://www.roman-emperors.org/julian.htm. Acesso em 04 

jun 11). 
78

 O jarl (pl. jarlar) era, depois do rei, o mais proeminente homem da Era viking (c. 800-1066). O título 

de jarl conferia ao seu detentor um hird (séquito de nobres guerreiros), além do controle de um distrito 

como um oficial do rei ou a autonomia para governar um distrito de forma independente. Os jarlar mais 

famosos da Noruega foram os de Lade, extremamente poderosos durante os séculos X-XI (HOLMAN, 

2003: p. 81-82). 
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594)
79

, a saber, o episódio da ascensão de Clóvis (ou Chlodovechus, c. 466-511)
80

, o rei 

franco: 

His ita gestis, mortuo Childerico, regnavit Chlodovechus, filius eius 

pro eo. Anno autem quinto regni eius Siacrius Romanorum rex, Egidi 

filius, apud civitatem Sexonas, quam quondam supra memoratus 

Egidius tenuerat, sedem habebat. Super quem Chlodovechus cum 

Ragnechario, parente suo, quia et ipse regnum tenebat, veniens, 

campum pugnae praeparare deposcit. 

Após esses eventos, Childerico morreu, [e] reinou Chlodovechus, 

seu filho, em seu lugar. No quinto ano do seu reino, Siágrio, rei dos 

Romanos, filho de Egídio, tinha como sede a cidade de Soissons, 

assim como o supramencionado Egídio teve. Sobre este caíram 

Chlodovechus com Ragnechario, seu parente, que também tinha 

um reino, [e] desafiou que ele se preparasse para o campo de batalha 

(GREGORII TURONENSIS. Historiarum, II, 27. A tradução e o 

grifo são meus). 

 Clóvis assumiu o reino no lugar de seu pai, numa clara referência à questão 

patrilinear tão valorizada entre os germanos. Para se lançar contra um adversário 

poderoso, detentor de hostes que rivalizavam com as suas, o jovem rei, em seu quinto 

ano nessa condição, aliou-se a Ragnechario, também rei, para juntos desafiarem Egídio. 

 Conforme a fonte, entre Clóvis e seu parente não há uma hierarquia explícita, 

pois o segundo também era rei (quia et ipse regnum tenebat). Diferente da história dos 

                                                 
79

 Gregório de Tours (c. 538-594) foi bispo de Tours e o autor da Historia Francorum, um trabalho 

monumental que incorporava a defesa do cristianismo e uma descrição valiosa dos acontecimentos 

contemporâneos. Ele nasceu batizado como Georgius Florentinus, em c. 538 (ou 539), possivelmente em 

Clermont, a capital do Auvergne (no centro da Gália). Os dois lados de sua família provinham do extrato 

senatorial e há muito serviam a Igreja. Gregório adotou o novo nome e aceitou o ofício divino. Ele 

tornou-se bispo em 572 (ou 573) por indicação popular e manteve o título até sua morte (c. 594) (ESTES, 

2002: 353-354). 
80

 Clóvis (c. 466-511) era filho de Childerico I, e tornou-se rei dos francos sálios ainda jovem. Ele logo se 

lançou às expansões militares: em 486, Clóvis derrotou o general romano Siágrio em Soissons. Conforme 

a tradição, ele converteu-se ao cristianismo em 493 após a vitória numa batalha, em uma situação análoga 

a conversão do imperador Constantino. Três anos depois, o rei dirigiu-se à Reims com vários homens 

para ser batizado e, de acordo com a lenda franca, foi ungido com um óleo trazido por uma santa pomba. 

Clóvis ainda derrotou os visigodos na Batalha de Vouillé (507) e obteve o controle de Toulouse como 

recompensa. Clóvis consolidou o reino no aspecto político quando chegava ao fim de sua vida: ele 

autorizou a compilação de leis para o seu povo, a Lex Salica (McINTYRE, 2002: 106-107). 
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alamanni contada por Amiano Marcelino, Gregório enfatizou a relação de sangue entre 

os dois reis ―francos‖. Dessa forma, seria difícil admitir que o substrato germânico 

quanto à realeza atávica possa ser ignorado, apesar dos outros títulos que os francos 

receberam dos imperadores romanos do Oriente e da manutenção da administração à 

romana na Gália (SILVA, 2008: 77-125). 

Para Ian Wood, ―For royal office to be sacral I would argue that there must be 

some institutionalised charisma attached to kingship itself, and that the fortuna of an 

individual is not enough to indicate sacrality‖ (WOOD, 2003: 153). J. L. Nelson, por 

sua vez, foi ainda mais longe ao afirmar que ―if Merovingian sacrality ever existed, it is 

very unlikely to have survived the powerful impact of Christianity on Frankish royal 

ideology and practice in the sixth and seventh centuries‖ (NELSON, 1987: 141). 

Em oposição a estes autores, sugiro que a sacralidade dependia de uma sorte 

―familiar‖ pela manutenção do heil tribal, conferida pela origem mítica dos reis 

germano-escandinavos. O carisma individual elencado por Wood não se aplica ao caso, 

pois ele era coletivo, transmitido pelo sangue e expresso por uma linhagem tradicional 

do grupo. 

Markus sugeriu que a adoção do cristianismo por Clóvis não destruiu sua 

fortuna real: a realeza que lhe foi atribuída agora serviria ao Deus cristão para tornar-se 

seu campeão (MARKUS, 1997: 169). Essa passagem da sorte tribal pagã para o âmbito 

cristão pode parecer ambígua, mas não deve ser ignorada ou considerada impossível. 

Diesenberger defendeu que ―the various royal images available are also an indication of 

the plurality of forms of belief: some groups cultivated traditions which meant nothing 

to others‖ (DIESENBERGER, 2003: 189).  

Da mesma maneira, a meu ver, a imagem real poderia variar para indivíduos 

―híbridos‖, ou seja, que transitassem entre as crenças cristãs e pagãs. Em casos 

especiais, uma tradição poderia pertencer aos dois pólos possíveis (FREITAS, 2007: 65-
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80; DIESENBERGER, 2003: 183-189). Avitus (c. 470-523)
81

, em uma carta ao rei 

Clóvis, registrou que 

Ita saluti nocenter verecundiam praeferentes, dum parentibus in 

incredulitatis custodia futilem reverentiam servant, confitentur, se 

quodammodo nescire, quid eligant. Discedat igitur ab hac 

excusatione post talis facti miraculum noxius pudor. Vos de toto 

priscae originis stemmate sola nobilitate contentus, quicquid omne 

potest fastigium generositatis ornare, prosapiae vestrae a vobis 

voluistis exurgere. Habetis bonorum auctores, voluistis esse 

meliorum. 

Enquanto eles observam uma fútil reverência aos seus parentes por 

continuar a dividir a incredulidade, eles confessam que não sabem o 

que eles poderiam eleger [para fazer]. Após esse fato miraculoso, não 

há pudor por trás dessa escusa. Tu, de toda tua antiga origem, foste 

escolhido para conter sua própria nobreza, [e] ornar todos da 

generosidade da [tua] linhagem; Tua prosápia preparou-te para um 

grande destino; Tens bons apoiadores, a quem tu desejas o melhor 

(AVITUS. Epistola XXXXVI. A tradução é minha).  

Após exortar Clóvis por permanecer pagão (ou ariano),
82

 Avitus afirmou que o 

franco foi escolhido por sua antiga origem e apresentar magnificência da sua origem. 

Para fazer jus a tal condição, ele deveria escolher o melhor para os seus homens. Dessa 

forma, ao aceitar o cristianismo, o rei franco faria justiça com seus antepassados e com 

os seus seguidores, fossem estes galo-romanos ou teutões, cristãos ou pagãos. 

O bispo conseguiu de maneira hábil e sutil valorizar o aspecto atávico de Clóvis, 

ao elaborar um argumento capaz de convencer o rei a seguir sua orientação: ela servia 

tanto do ponto de vista romano (o rei legitimado pela Igreja) quanto sob a perspectiva 

                                                 
81

 Avitus de Viena (c. 470-523) tornou-se bispo de Viena em c. 495. Pouco se sabe sobre sua vida antes 

de sua eleição ao cargo episcopal. Sem dúvidas, ele foi educado na tradição retórica. Sua erudição lhe 

rendeu um elogio por Ennodius, que o considerou "o mais eminente bispo da Gália, cuja sabedoria o 

envolve como uma casa brilhante" (ENNODIUS, Vita Epifani, 173). Além desse comentário, as demais 

informações sobre a vida desse bispo encontram-se disponíveis somente em seus próprios escritos 

(SHANZER, 2002: 7-10). 
82

 Há uma discussão acadêmica se Clóvis se converteu diretamente ao cristianismo ou tornou-se 

inicialmente ariano e apenas depois optou pelo cristianismo nos moldes de Roma. Para um resumo das 

posições, ver: CUSACK, 1998: 70-78. 
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germânica (o rei legitimado pela linhagem). Assim, qual fosse a compreensão religiosa 

do franco entre os dois pólos religiosos, ela alcançaria o mesmo êxito para convencer o 

rei a adotar o credo romano. 

Nora Berend, ao estudar o processo de cristianização dos Cumanos na Hungria 

medieval, afirmou que ―the process of Christianization was faster for some of the 

Cuman groups than others; in some areas of Cuman settlement churches were built only 

in the fifteenth, or even in the late sixteenth century, sometimes over previous ‗pagan‘ 

cemeteries‖ (2001: 253). Essa conclusão consoa com o depoimento de Avitus e sua 

tentativa de converter Clóvis.  

O fato de a realeza merovíngia e de seus servidores enfatizarem paulatinamente 

os elementos cristãos da realeza não significa que ela fosse vista dessa maneira pelos 

seus súditos de origem germânica. Os elementos sacros em questão provavelmente 

demoraram até ser assimilados, como em circunstâncias análogas (Hungria, Noruega, 

etc.).   

Minha intenção nessa breve exposição sobre os francos não foi de rejeitar 

completamente o aspecto cristão da realeza na Alta Idade Média, mas reintroduzir a 

presença de elementos sacros inerentes à influência germânica nos reis merovíngios, 

assim como em outros reis ―bárbaros‖. Essa influência bipolar fez-se presente em outras 

circunstâncias, como no caso norueguês, que abordei brevemente neste artigo e fornece 

alguns parâmetros interessantes de comparação e da longevidade dessas permanências. 

Seja como for, havia alguns elementos sagrados relevantes tanto para os pagãos 

quanto para os cristãos. Os cronistas, obviamente, tentavam dar ênfase às qualidades 

sacras conforme a perspectiva do cristianismo. Contudo, isso não significa que todos 

vissem o monarca sob essa esfera somente. As permanências pagãs quanto à realeza 

resistiram durante boa parte da Idade Média, até que fossem paulatinamente 

consideradas folclóricas e deixadas às margens das formas de perceber e conceber a 

imagem mental do príncipe. 
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A ECONOMIA GREGA ANTIGA: NOVOS HORIZONTES. RESENHA DE 

BRESSON, ALAIN. L’ÉCONOMIE DE LA GRÈCE DES CITÉS (FIN VIE-IER 

SIÈCLE A. C.). 2 VOLS. PARIS: ARMAND COLIN, 2007. 

Gabriel da Silva Melo
*
 

 Alain Bresson é professor do Department of Classics, na Universidade de 

Chicago. Conhecido principalmente por seus estudos acerca da ―cidade mercantil‖ 

(BRESSON, 2000),
83

 o autor se insere, com a publicação do trabalho ora resenhado, em 

um hall ilustre de pesquisadores que se dedicaram às questões da Economia da Grécia 

Antiga, dentre os quais é possível destacar M. M. Austin e P. Vidal-Naquet (1977) e 

Moses Finley (1989). 

 L‟Économie de la Grèce des cités é, definitivamente, uma obra de síntese. Bem 

como os autores dos clássicos supracitados, Bresson tem por objetivo oferecer um 

panorama geral da realidade econômica da Grécia Antiga e, por outro lado, fornecer 

informações sobre o ―estado atual da arte‖, sobre a configuração atual da historiografia 

acerca do assunto. Apesar de podermos chamá-lo de manual, Bresson não escreve um 

texto com a pretensa neutralidade de quem ensina e apresenta sem tomar partido. O 

passeio pela historiografia contemporânea acerca dos aspectos econômicos e sociais da 

sociedade helena é mais do que a contemplação do que tem sido feito; é, ele mesmo, um 

passo adiante na construção de conhecimento na área. 

 O primeiro capítulo, sugestivamente intitulado L‟économie de la Grèce des 

cités: um horizon théorique, é o apanhado mais completo do caleidoscópio teórico em 

que se constituiu o estudo da Economia Grega Antiga. O autor retoma as discussões, já 

realizadas por Austin e Vidal-Naquet, acerca da querela Bücher-Meyer (que viria a se 

tornar o embate entre ―primitivistas‖ e ―modernistas‖); apresenta o arcabouço teórico 

que embasa os partidários da disputa, destrinchando o papel do discurso científico que a 

Economia, enquanto disciplina, reivindicou para si a partir do século XIX (aborda, para 

tal, a Economia Clássica, Neo-Clássica e a inserção do marxismo nesse processo); leva 

                                                 
*
 Graduando em História pela Universidade Federal Fluminense, sob orientação da Profa. Dra. Adriene 

Baron Tacla. Membro do NEREIDA e do NIEP-PréK. 
83

 Há resenha (em inglês) disponível em http://bmcr.brynmawr.edu/2001/2001-09-40.html. 
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em consideração a influência exercida pela sociologia weberiana na elaboração do 

conhecimento da Grécia Antiga; o papel paradigmático da obra de Finley, que se 

cristalizou como um verdadeiro modelo para a compreensão das economias antigas 

(FINLEY, 1980), bem como as deficiências apontadas no modelo finleyniano desde 

meados dos anos 80, mas principalmente a partir dos anos 1990 (ANDREAU, 2002); o 

papel fundamental da obra de Karl Polanyi e do conceito de ―economia substantiva‖ no 

estudo das sociedades pré-industriais ou pré-capitalistas, assim como o estabelecimento 

de um novo embate, agora entre ―formalistas‖ e ―substantivistas‖, paralelo e muitas 

vezes permeando a disputa entre primitivistas e modernistas; e, finalmente, a 

complexificação do institucionalismo weberiano, polanyiano e finleyniano, 

configurando a corrente teórica que viria a suprir as deficiências da abordagem 

formalista da Economia Neo-Clássica, introduzindo as especificidades históricas de 

cada sociedade (na forma de suas instituições específicas) e fornecendo, portanto, o que 

Bresson acredita ser a ferramenta teórica mais adequada para o estudo da economia 

grega antiga. 

 Apenas esse primeiro capítulo já é suficiente para destacar a qualidade da obra 

de Bresson. Em tempos em que ainda ecoam os gritos de Fim da História, em que a 

própria existência da realidade é colocada em xeque, em que abordagens discursivistas 

têm a pretensão de dar conta da totalidade social – afinal de contas essa totalidade se 

resumiria à miríade de discursos elaborados pelos homens – é de valor inestimável o 

trabalho de um historiador que se furta a esse tipo de discussão contraproducente para a 

historiografia e começa um trabalho de fôlego, com uma discussão teórica franca e 

profunda que norteia o restante da obra,
84

 permitindo que o leitor saiba de que 

pressupostos o autor está partindo, o caminho que trilha e os objetivos que almeja. 

 A obra é dividida em dois volumes. O primeiro trata das ―estruturas‖ e da 

―produção‖. O segundo é dedicado aos ―espaços de troca‖. Essa divisão não é apenas 

natural ou didática, já que variados objetivos levam a diversas formas de exposição 

(nada impediria uma divisão cronológica, por exemplo, caso os objetivos do autor 

                                                 
84

 A exceção se dá quando Bresson aborda a inserção do marxismo como ferramenta de análise. Nesse 

ponto o autor demonstra não conhecer o objeto de análise além da caricatura que seus detratores pintaram 

ao longo dos 150 anos de sua existência. 
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exigissem esse tipo de procedimento). Essa divisão está ligada aos trabalhos anteriores 

de Bresson, como o já citado livro dedicado ao estudo da cidade mercantil e um artigo 

dedicado à análise do papel do mercador na economia grega antiga (BRESSON, 2003). 

Bresson utiliza o primeiro volume para tentar dar respostas a perguntas que, durante o 

apogeu finleyniano, a historiografia econômica relativa à Grécia Antiga não fazia. 

Questões que eram relegadas a um segundo plano com a justificativa de que careciam 

de fontes para serem abordadas são trazidas à tona por Bresson, que tenta combinar 

fontes arqueológicas de variados tipos (para determinar o clima, o tipo de solo, padrões 

de ocupação territorial, etc.) com uma gama vastíssima de fontes escritas – composta 

tanto por textos clássicos outrora já conhecidos, como também pela epigrafia. 

 No segundo volume Bresson aborda questões clássicas, que vem sendo 

debatidas nos últimos trinta anos com certa intensidade, pois o estudo das economias 

pré-capitalistas, de uma maneira ou de outra, parece ter naturalizado o processo 

produtivo, identificando diferenças apenas no que diz respeito à circulação da riqueza 

social quando comparadas essas sociedades entre si e com a sociedade capitalista. 

Portanto, questões como as da existência, surgimento e papel da propriedade privada, da 

moeda, do crédito, das taxações, da política econômica dos Estados, do comércio 

internacional e da instituição ―mercado‖; todas essas são questões as quais o autor se 

dedica no segundo volume, também amparado em uma documentação bastante extensa. 

 Como todo trabalho de História, L‟économie de la Grèce des cités é fruto das 

escolhas de seu autor. Esse é um processo natural na escrita da História, mas algumas 

ausências chamam a atenção do leitor atento. Não há nenhuma referência, por exemplo, 

a textos importantes da área, sempre citados (ao menos em obras de maior fôlego, como 

é o caso em questão) desde sua publicação, independentemente das preferências teóricas 

do autor. São eles: Peasant-Citizen and Slave: The Foundations of Athenian 

Democracy, de Ellen Meiksins Wood, que mereceria a atenção de Bresson ao menos 

por conta de sua discussão profunda acerca do trabalho entre os gregos antigos; de The 

Class Strugle in the Ancient Greek World, de G. E. M. de Ste. Croix, que, além de 

compartilhar mais ou menos o mesmo recorte cronológico do livro de Bresson, inseriria 

na análise econômica proposta pelo autor alguns aspectos sociais, ausentes da maior 
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parte do corpo do texto (apesar de enfatizado no capítulo 1 durante a exposição da 

postura teórica que viria a ser adotada ao longo dos capítulos seguintes); e de L‟idéel et 

le Matériel: Pensée, Économies, Sociétés, do antropólogo Maurice Godelier, obra na 

qual discute a relação entre uma base econômica, material, com o mundo das idéias de 

determinada sociedade – discussão que parece fundamental na temática do livro de 

Bresson, inclusive no que diz respeito às questões de gênese e funcionamento das 

instituições sociais, pilar do neo-institucionalismo proposto como alternativa teórica 

pelo autor. 

 Outra ausência fundamental, recorrente em outros textos da área, é a do filósofo 

alemão Karl Marx. Normalmente pressuposto, quase sempre baseado em uma imagem 

desenhada por seus adversários, Marx nem ao menos é mencionado, apesar de ser o 

autor, em conjunto com Engels, de obras que embasaram inclusive a historiografia 

durante boa parte do século XX. Alain Bresson lembra-se da existência do filósofo 

responsável pelo desvelamento da teoria do valor, muito embora utilize termos como 

―valor‖, ―capital‖, ―força de trabalho‖, dentre outros termos incontornáveis do 

vocabulário marxiano sem dar a atenção devida às contribuições fundamentais de Marx 

e Engels, as quais, de fato, superaram diversas discussões no âmbito da Economia 

Política que ainda são abordadas em termos pré-marxianos por conta, principalmente, 

de uma divergência ideológica. Bresson fala do marxismo sem nenhuma propriedade, 

sem mencionar na bibliografia ou ao longo do livro uma obra sequer de Marx e Engels, 

mesmo quando boa parte dos dois volumes se dedica a discutir conceitos para os quais a 

contribuição marxiana foi fundamental e já se mostrou ser incontornável. É curioso que 

não haja nenhuma referência aos Grundrisse – cadernos de Marx publicados no início 

do século XX e com informações teóricas valiosas, inclusive para a análise de 

sociedades pré-capitalistas – ou mesmo ao Capital, obra na qual Marx desenvolve a sua 

teoria do valor, dialogando com Aristóteles, David Ricardo, Adam Smith e outros, todos 

eles citados no livro de Bresson. É importante ressaltar que as obras mais importantes 

do sociólogo Max Weber são discutidas e referenciadas na bibliografia de Bresson, 

inclusive em alemão, o que demonstra o desinteresse do autor pelo legado marxiano, 

que seria de suma importância para o melhor desenvolvimento das discussões propostas. 
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No entanto, apesar dessas ausências relevantes, o livro de Alain Bresson deveria 

ser o livro de cabeceira de uma geração de novos pesquisadores interessados na 

economia grega antiga. É um livro atualizado, consciente da existência de fontes para o 

estudo da economia antiga, sintonizado com os debates travados nos últimos anos, 

original e capaz de influenciar uma área de pesquisas. Se para alguns pode parecer 

exagero colocá-lo ao lado de Finley, Austin e Vidal Naquet, ao menos em um aspecto a 

equiparação é válida: todos são incontornáveis. Não é mais possível tratar da economia 

grega antiga sem falar em Alain Bresson. 

 O esforço de uma obra de fôlego, que visa dar conta de uma totalidade tão 

vasta, com tamanha quantidade de documentos de diversas naturezas, apresentando-se 

com clareza teórica e metodológica – ao menos no que se refere às preferências 

adotadas pelo autor – merece ser reconhecido. Tanto é verdade que uma tradução para a 

língua inglesa está atualmente em curso. Tendo em vista a evolução dos estudos da 

antiguidade no Brasil nos últimos 20 anos, a realização de pesquisas e congressos que 

dão peso ao intercâmbio com pesquisadores de outros países, a maior sincronia entre as 

historiografias nacional e internacional proporcionada pela difusão dos meios de 

transporte e comunicação, é necessário que a obra de Bresson passe a ser observada 

com mais atenção por nós, brasileiros, em especial, e latino-americanos, de maneira 

geral. Como a maioria dos estudantes de graduação não tem acesso à língua francesa, a 

uma bibliografia internacional atualizada (dado o estado defasado da quase totalidade de 

nossas bibliotecas), essa resenha termina com um apelo por uma tradução da obra para o 

português. 

Não passou a ser desnecessário olhar para trás depois de L‟économie de la Grèce 

des cités, mas definitivamente passou a ser impossível olhar pra frente sem considerá-la. 

Os atuais e vindouros estudos em História Economicossocial da Grécia Antiga não 

podem ignorar a existência de Alain Bresson. E para isso é importante que as editoras 

nacionais se sensibilizem para viabilizar a tradução de uma obra tão importante para 

velhos e novos pesquisadores, renomados ou em fase inicial de sua formação. 
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BIBLIOGRAFIA COMENTADA – UN NUEVO CONCEPTO SOBRE LA 

EXPANSIÓN DEL FEUDALISMO 

Carlos Astarita
*
 

INTRODUCIÓN 

 El presente artículo tiene por objeto comentar crítricamente la tesis del libro de 

Robert Bartlett, La formación de Europa. Conquista, colonización y cambio cultural, 

950-1350, Valencia-Granada, 2003, referida a la expansión de la sociedad feudal.  

Una erudición muy amplia, que le permite utilizar testimonios de variadas regiones 

(ya sean de Checoslovaquia o de España), al servicio de argumentos lógicamente 

interconectados, son cualidades que hacen de este libro una lectura necesaria para el 

medievalista. También para el interesado en la historia inmediata, ya que, describiendo 

situaciones significativas hábilmente intercaladas, revive el sometimiento de las periferias 

conquistadas. La importancia de este relato para la política actual, tanto en lo que atañe a la 

destrucción de culturas no occidentales como a las lejanas raíces de conflictos étnicos, es 

obvia. También tiene su interés metodológico, porque las técnicas de investigación 

(arqueología o toponimia) no son aquí prólogos distanciados, sino que se discuten ligadas a 

la descripción, transformando los problemas historiográficos en problemas de la historia. 

Libro de matices, aclaraciones y ejemplos, se resuelve en una descripción densa que 

convoca a revisar tesis consagradas. Por ejemplo, la de Norbert Elias, que sólo percibió 

una muy poco conflictiva imposición de la civilité francesa sobre las Cortes europeas
85

. El 

descontento que los flamencos produjeron en los castellanos cuando desembarcaron en 

España, en octubre de 1517, acompañando a Carlos V, puede sumarse a los hechos de 

resistencia cultural que Bartlett puntualiza sobre esto. 

                                                 
*
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 N. Elias, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México, 1993.   
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 Reconocida la calidad del trabajo, el aspecto controvertido se impone ante una 

doble perspectiva, regional y sistémica
86

.  Enunciemos la tesis central. Las tierras de los 

carolingios, dice Bartlett, constituían "el corazón de Occidente", y en la plena Edad Media 

esta región "mantuvo una centralidad natural" (p. 39), conformando un "área 

metropolitana" en relación con la periferia" (p. 40), núcleo del que emergió la "ampliación 

territorial" (p. 43) de la sociedad feudal. Distintos protagonistas, señores feudales, 

mercaderes, campesinos y eclesiásticos, marcharon del centro a los extremos. 

 Este problema, la propagación del feudalismo, ha tenido un tratamiento 

preferencial por parte de los medievalistas, en modelos demográficos, mediante 

combinación de factores múltiples en paridad causal o como dinámica del modo de 

producción en su periferia
87

. Se establece, sin embargo, entre esas elaboraciones y Bartlett, 

una diferencia. Si bien este último no desdeña mecanismos sistemáticos, planteando, por 

ejemplo, la correlación entre linaje y expansión nobiliaria, no muestra una vocación 

sostenida por reflexionar sobre factores objetivos. Su descripción se afirma más bien en las 

conductas de una gama de actores con motivaciones diversas. Por ejemplo, como causas de 

emigración campesina enumera el aumento de población, que redujo el tamaño de la 

tenencia e incluso "la perspectiva de tener una" (p. 173), el ofrecimiento de rentas bajas en 

zonas de colonización (p. 174), el hambre (p. 186), la pobreza (p. 190), o la justicia y el 

pillaje de los señores (p. 197). Obviamente, nada de esto es censurable, pero el abandono 

de un análisis que se podría calificar como de mayor énfasis en el plano estructural tiene 

sus consecuencias.     

 

                                                 
86

 Las bases de esta discusión están en investigaciones realizadas sobre el área castellano leonesa. Por orden 

temporal de cuestiones, C.  Astarita, "La primera de las mutaciones feudales", Anales de Historia Antigua, 

Medieval y Moderna, N° 33, 2000; idem, ―Prácticas del conde y formación del feudalismo. Siglos VIII al 

XI‖, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, N° 14, 2003-2005; idem, "Estructura social 

del concejo primitivo de la Extremadura castellano-leonesa. Problemáticas y controversias", Anales de 

Historia Antigua y Medieval, N° 26, 1993; idem, "Classe, statut et pouvoir de la caballería villana de Castille. 

A propos d'un article récent", Le Moyen Age, N° 2, 1999; idem, Desarrollo desigual en los orígenes del 

capitalismo, Buenos Aires, 1992; idem, Del feudalismo al capitalismo. Cambio social y político en Castilla 

y Europa occidental. 1250-1520, Valencia, 2005. 
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sociedad medieval", en, Ensayos sobre agricultura y problemas generales de la economía medieval, Madrid, 
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GÉNESIS DE LA EXPANSIÓN FEUDAL 

 En la medida en que la atención se concentra, desde la perspectiva sistémica, en un 

espacio definido, surge el primer desacuerdo con referencia al postulado de un único 

centro del que irradió el movimiento, porque su limitación al imperio de Carlomagno es 

cuestionable. El mismo autor parece dudar: en la página 40 incluye a la parte sur oriental 

de Inglaterra en el centro y la omite en la página 353. Esto no es un detalle. Si además de 

Inglaterra se incorpora a ese centro el norte de la Península Ibérica, como debería ser 

incluida, ya nos alejamos decididamente de un sustrato histórico cultural único, donde se 

habrían acuñado las pautas que rigieron comportamientos homogéneos, y nos dirigimos a 

pensar en un complejo centro polinuclear.  

Esa forma social múltiple parece, en efecto, más acorde con el desarrollo histórico. 

Cuando en la época de Alfonso VI la región castellana y leonesa fue sometida a una 

intensa influencia religiosa y cultural franca (circunstancia destacada por Bartlett, aunque 

su inicio fue anterior), el desarrollo del feudalismo ya estaba en marcha desde los inicios 

del siglo IX. Ya en esa centuria, y teniendo en cuenta muchos desfases cronológicos entre 

distintos espacios, los pobladores de los distritos territoriales eran sujetados a obligaciones 

que los condes asignaban, primero de carácter público general y luego en servicios de 

trabajo y tributos, y con ello avanzaban hacia la constitución de un poder patrimonial
88

. 

Importa destacar el carácter autónomo de esa evolución,  vinculada con el desarrollo de los 

primitivos comes civitatis después de la conquista islámica, y en ese proceso habría estado 

el origen de la primitiva realeza astur
89

. 

                                                 
88

 Esto puede representarse en el fuero de Brañosera (en Palencia) del año 824 (aunque hay dudas sobre su 

datación), dado por el conde Munio Núñez a cinco familias campesinas. Ver en, T. Muñoz y Romero, 

Colección de Fueros Municipales y cartas-pueblas de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra, Madrid, 

1847, p. 17; por esta norma se delimitaba un lugar de instalación, y se establecía que el montazgo (tributo de 

pastos para los que acudieran de otras aldeas) se repartiera entre el conde y los pobladores. Pero además, 

eximía a los campesinos del servicio de vigilancia en el territorio o en el castillo, obligándolos en cambio al 

pago de tributo y renta. Esa permuta refleja la evolución que se había dado. Otros textos tenían el mismo 

sentido. Por ejemplo,  J Rodríguez Fenández, Los fueros locales de la provincia de Zamora, Salamanca 

1990, doc. 4, fuero concedido por el conde Ramón de Borgoña al lugar de Valle en el año 1094, por el cual 

liberaba a sus pobladores de ir a la expedición militar e imponía dos días de trabajo en las tierras condales, 

según se expresa en su título 4, 'Barones de Valle faciant illa serna de palacio II dies". 
89

 J. Montenegro y A. del Castillo, "Don Pelayo y los orígenes de la Reconquista: un nuevo punto de vista", 

Hispania, N° 180, 1992; también, E. Pastor Díaz de Garayo, Castilla en el tránsito de la Antigüedad al 

feudalismo. Poblamiento, poder político y estructura social del Arlanza al Duero (siglos VII-XI), Junta de 
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 Esta consideración coincide con la autonomía que Pierre Bonnassie ha constatado 

para los orígenes de la Cataluña feudal
90

. Para el tema, y teniendo en cuenta la 

interpretación tradicional, sus conclusiones son ineludibles. Advierte sobre los godos 

refugiados en los Pirineos mediterráneos, para preguntarse después sobre los francos. "No 

aparecen nunca en los documentos", responde, y agrega: "...en la Cataluña pirenaica -pero 

ya veremos que ocurre más o menos lo mismo en el resto del país- todo sucede como si la 

población franca no sólo hubiese sido ínfima, como se afirma hoy cada vez más, sino 

nula". El rasgo se confirma con la colonización. Si la iniciativa de los soberanos francos 

fue circunscrita, los condes francos de Barcelona sólo se destacaron por su absentismo.     

 La procedencia de esos primeros reductos nos traslada, como advirtió Bonnassie, a 

los godos. Esto remite, a su vez, no sólo a una serie instituciones similares en los distintos 

reinos romano germánicos sino, y es tal vez lo más importante, a prácticas equivalentes 

que se tradujeron en una notable correspondencia de coyunturas seculares. Es muy posible 

que allí radique el origen de un feudalismo hispánico que estuvo mucho más cerca del 

mundo franco, en lo que atañe a su primera morfología social, de lo que creyeron antes los 

historiadores, tanto los más tradicionales como los que concibieron una ―teoría gentilicia" 

de génesis feudal hacia la década de 1970
91

. Cuando los cluniacenses llegaron a la 

Península Ibérica encontraron un ambiente familiar desde el punto de vista social 

económico y político, más allá del localismo que aportaba el antiguo rito mozárabe. 

 Si el norte hispano permite diferenciar entre nacimiento del sistema feudal y 

colonización cultural, el Languedoc confirma esos dos niveles del proceso. En 1209, al 

empezar el sometimiento de esa región a los Capetos y a la ortodoxia papal, ya se 

encontraba extendido el señorío banal, en ascenso desde el año mil por lo menos. El 

debatido tema sobre si había una menor importancia de las relaciones de vasallaje en el 

                                                                                                                                               
Castilla y León, 1996, p. 119 y s., sería el caso de Pedro, dux de Cantabria que se habría mantenido 

independiente. 
90

 P. Bonnassie, Cataluña mil años atrás (siglos X-XI), Barcelona, 1988, se cita de pp. 26, 27, 35 y 36.  
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 El estado de estas tesis en, J. M. Salrach,, "Les féodalités méridionales: des Alpes a la Galice", en, E. 

Bournazel y J-P. Poly, Les féodalités. Histoire générale des systèmes politiques, París 1998; C. Astarita,  

―Tesis sobre un origen gentilicio y patrimonial del feudalismo en el noroeste de España. Revisión crítica‖, 

Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, Buenos Aires, N° 39, 2006. Notemos que Bartlett se 

aproxima a las concepciones más clásicas de los autores que veían el inicio del feudalismo en la importación 

de instituciones francas. 
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Languedoc que hacia el norte del Loira es secundario para la comprensión de las relaciones 

sociales de producción que reinaban en esas soberanías fragmentas
92

. Los hispanistas 

reconocen en ese enfoque formalista una analogía con el muy clásico aserto de Sánchez 

Albornoz, que elevaba singularidades institucionales al rango del eje conceptual que 

definía la inmadurez del feudalismo castellano
93

. 

 En definitiva, el origen de la expansión estaría en el sistema feudal que se generó, a 

partir de antecedentes romano germánicos, en un área que superaba los marcos culturales 

de los carolingios. El problema se plantea entonces en los términos de la dinámica 

sincrónica de un sistema con desarrollos territoriales acotados sin interdependencia, no 

desconociendo por ello los contactos culturales, como muestra el episodio del 

adopcionismo.  

GÉNESIS DEL SISTEMA URBANO MERCANTIL 

 Con el sistema feudal se daban, también, las condiciones para que se generara una 

circulación mercantil y monetaria que se sigue en documentos tan importantes para la 

región leonesa como los del archivo de Sahagún
94

. Detengámonos un momento en esta 

cuestión que muestra, entre tantas otras, el desacertado concepto de una sociedad y una 

economía de importación, ya que el fenómeno antecedió a las migraciones francas, y se 

correspondió con una división del trabajo que a su vez se expresaba en primitivos enclaves 

urbanos. La radicación de artesanos, el pago en salario, y los intercambios mercantiles, 

quedaron, efectivamente, registrados en algunos textos como el Fuero de León de 

1017/1020
95

.  
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 Sobre el Languedoc un resumen que toma en cuenta los problemas de la colonización, en J. Given, State 
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95

 J. M. Pérez Prendes y Muñoz de Arraco, ―La potestad legislativa en el reino de León. Notas sobre el 

fuero de León, el concilio de Coyanza y las  Cortes de León de 1188‖, Apéndice: Fuero de León, en, El 
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 Estos datos ya de por sí contradicen la imagen del libro que se comenta. Fiel a su 

proposición general, estima Bartlett que las ciudades se habrían originado en ese centro de 

Europa y desde allí se habrían extendido hacia las periferias. Ello estaría mostrado por los 

tempranos privilegios que surgieron en la zona del Rin, siendo el de Huy, en el Mosa, uno 

de los más conocidos (p. 238). Con esta afirmación, Bartlett se acerca a autores como 

García de Valdeavellano, que habían vinculado causalmente el surgimiento urbano del 

norte hispánico a la circulación comercial externa. Los mercaderes y artesanos "francos", 

decía este autor, inundaban con mercancías una economía natural pasiva, sin capacidad de 

auto transformarse, esquema que por otra parte se inspiraba en Pirenne
96

.  

 En verdad, algunas informaciones parecieran avalar este esquema. Por ejemplo, en 

las Crónicas de Sahagún, la primera de ellas de inicios del siglo XII, se informa que en 

la villa se concentraban ―personas de diuersas e estrañas prouinçias e rreinos‖, y enuncia 

sus nacionalidades (tomando esta noción en su significado medieval), a los que se 

agregaban comerciantes que llegaban de muchos lugares
97

. Sin embargo estos aspectos 

deben ser sometidos a un análisis crítico  

 La primera cuestión puede discutirse con un sencillo cotejo cronológico. Siendo la 

mencionada carta de Huy del año 1066, desaparece todo margen para préstamos: el fuero 

de Jaca (citado por Bartlett en p. 236), que otorgó Sancho Ramírez para atraer pobladores y 

promover el comercio, es de 1063, para no mencionar la legislación de mercaderes de 

Villavicencio elaborada poco después del 1020.  

 La segunda cuestión, presentada en las Crónicas de Sahagún, se relaciona con lo 

que se acaba de plantear, ya que ese Fuero de Villavivencio reflejaba un desarrollo de la 

circulación mercantil y monetaria que era muy anterior a la llamada colonización 

cluniacense sobre España y al auge de la migración franca que reflejan las citadas crónicas. 

                                                                                                                                               
reino de León en la Alta Edad Media, 1, Cortes, concilios y fueros, Fuentes y estudios de historia 

leonesa, N° 48, León, 1988, pp. 495-545 
96

 L. García de Valdeavellano, Orígenes de la burguesía en la España medieval, Madrid 1969, en especial, p. 

40 y s.; H. Pirenne, Historia económica y social de la Edad Media, Buenos Aires, 1981. 
97

 J. uyol y Alonson, "Crínicas Anónimas de Sahgún", Boletín de la Real Academia de la Historia, 

Primera Crónica: Vol. 76, 1920, pp. 7-26; 111-126; 242-257; 339-356; 395-419; 512-519; Vol. 77, pp. 

51-59; 161; Sgunda Crónica, pp. 162-192, capítulo 13, enuncia: "... gascones, bretones, alemanes, 

yngleses, borgoñese, normandos, tolsanos, prouinçiales, lonbardos e muchos otros negoçiadores de 

diuersas naçiones e estrannas lenguas". 
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Los burgos habían comenzado a desarrollarse desde mucho antes, y entre ellos estaba el de 

Sahagún, gracias a que se agrupaban pobladores, en especial artesanos, en torno del 

cenobio. Los antecedentes de ese proceso estuvieron en los siglos IX y X, cuando ya se 

concretaba el predominio del modo de producción feudal en la Península Ibérica, y los 

domésticos esclavos (servi), y por eso ―familiares‖ de la casa señorial, satisfacían 

distintas necesidades de los propietarios: eran molineros (pistores), herreros (ferrarios), 

horneros (fumarii), cuberos (cuparii), pellejeros (pelitarios), carpinteros (carpentarios), 

sastres (sutores) y tejedores (textores)
98

. Esto permite comprender porqué los señores se 

procuraban esclavos, y la Reconquista española jugó un papel en su captura
99

. Se 

originaron así familias serviles de artesanos, lo que indica que se favoreció su 

reproducción biológica, y a través de esos linajes se transmitió el oficio
100

. No es 

indiferente denotar que eran nominados por sus trabajos concretos, diferenciándose en 

esto de designaciones genéricas (homines, laboratores), palabras que nos orienta hacia 

un segmento relativamente distinguido entre los vasallos del señor. 

Pero esos esclavos residenciales tendieron a fugarse, y con ello reproducían una 

tradición muy antigua. En efecto, entre los siglos V y VIII hubo permanentes huidas de 

                                                 
98 

C. Verlinden, L´esclavage dans l´Europe médiévale, 1, Péninsule ibérique- France, Brujas, 1955., pp. 

116 y s.; pp. 125 y 145. Toubert, Pierre, Europa en su primer crescimiento. De Carlomagno al año mil, 

Valencia, 2006, pp. 94; 122 y s. Sánchez Albornoz, Claudio, "Los siervos en el noroeste hispano hacia 

um milenio", Cuardernos de Historia de España, Nº LXI-LXII, 1977, pp. 33 y s.; García de 

Valdeavellano, Orígenes de la burguesía en la España medieval, pp. 54, 96-97; idem, Historia de 

España, Vol. 1, Madrid, 1952, p. 78; Calleja Puerta, Miguel, El conde Suero Vermudez, su parentel y su 

entorno social. La aristocracia asturleonesa en los siglos XI y XII, Oviedo, 2001, p. 341.  
99

 ―Crónica silense‖, España Sagrada, Vol. XVII, p. 280; España Sagrada, Vol. XIII, p. 492; España 

Sagrada,  Vol. XL, Apéndice XIX; España Sagrada, Vol. XIV, pp. 461,466,468 y 469. G. Del Ser 

Quijano, Colección diplomática de Santa María de Otero de las Dueñas (León), (854-1037), Salamanca, 

1994, doc. 237, año 1045. 
100

 Sahagún, doc. 39, año 930: ―…mancipia […] Anastasium cum filiis suis et Hildosindum‖. Verlinden, 

L´esclavage dans l´Europe médiévale, p. 122, n. 55. También, p. 123, n. 56,  cartulario del monasterio de 

Sobrado, en Galicia, del cual se extraen noticias de sumo interés en la medida en que menciona oficios, 

casamiento del artesano y descendencia: ―Genealogia sarracenorum Sancte Maria Superaddi.  Frater 

Pelagius Ribeira duxit de Portugalia Ali petrarium; et ipse maurus habuit uxorem nomine Zamoranam, et 

genuerunt filios et filias […] De Marina Suarii et de Adan natus est Petrus Adan, ferarius. De alio marito 

Johanne Petri , dictus Galafri, qui fuit filius de Mafumate, quem duxit abbas Martinus, furnario, natus est 

Iohannes Iohannis et Fernandus Iohannis, et ambo ferrari….De Petro Gil pelitario natus est Iohannes Petri 

ferrarius….De Thoma pelitario nata est Maria Thomas, uxor de dominico teixilano. De Iohanne Gateira 

pelitario nata est Marina Iohannis dicta Gateira et alia filia…Ista est generatio de Alii petrario et de uxore 

sua Zamorana. Frater Menendus Velasquit emit Ali Muogu textor…de isto et de uxore sua Stephania 

natus est Iohannes Laurentii textor et Vitalis Laurenti textor …Dominus Didacus  Velasquit duxit 

Pedruchi petrarium et iste genuit Martinum Porra…De Maria Martini Cipriani natus est Iohannes 

teixilanus et Maria Petri uxor Petri Ioannis furnarius...‖   
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esclavos, y los servi ocuparon los caminos, debiendo contribuir para el debilitamiento y 

la desaparición final de las villae de la Antigüedad
101

. Los testimonios traslucen que esos 

esclavos se resistían al trabajo, hecho que nos explica cuestiones referentes a las fuerzas 

productivas y al fin del esclavismo en el largo plazo. Muchas normas nos hablan, con las 

condenas, y a veces con la resignación de sus dueños, de una fuerza laboral poco dócil, 

inclinada a los sabotajes cotidianos y a mostrar su mala voluntad en la faena
102

. Los libertos 

por su parte, un segmento de manumitidos al servicio del señor (en la legislación del 

visigodo Ervigio se decía que estaban en dependencia, in obsequio, de su patronus), 

exhibieron tanta rebeldía como los esclavos, dejando muchas huellas de su ardor por 

liberarse de manera completa
103

.  

Después del año 800 esas fugas continuaron, y la documentación de las casas 

señoriales muestra que el doméstico se oponía al estado que se le había impuesto; a veces 

la huida se concretaba, significativamente, después del robo de la despensa
104

. Los que 

                                                 
101

 Sabotajes cotidianos de escalvos en, Beyerle, Franz y Rudolf Buchner, Lex ribuaria, Monumenta 

Germaniae Historica, Leges nattionum germanicorum, III, 2, Hannover, 1954, 30, 31; Boretius, Alfredus, 

Capitularia regum francorum, Monumenta Germaniae Historica, Vol. 1, Hannover, 1883, nº 3, pp. 3-6. 

Los esclavos fugitivos en, Zeumer, Karolus, Leges Visigothorum, Monumenta Germaniae Historia, Leges 

nationum germanicorum, Vol. 1, Hannover, 1902, IX, 1, 5, 6, 9, 14, 21. De Salis, Ludivicus Rudolfus, 

Leges burgundiorum, Monumenta Germaniae Historica. Legun nattionum germanicorum, Hannover, 

1892, Lider Constitutionum VI. Azzar, Claudio y Gasparri Stefano, Le leggi dei longobardi. Storia, 

memoria e diritto di un popolo germanico, Roma, 2004, Edicto de Rotario, tit. 267, 269, 270, 271, 273, 

276. A principios del siglo VIII, idem, Leyes de Liutprndo, 44, 88.
 
Azzara, Claudio e Pierandrea Moro, I 

capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia, Roma y Milán, 1998, nº 10, t. 8 

año 801; nº 12, t. 20, año 806-810 
102

 Por ejemplo, Beyerle y Buchner, Lex ribuaria, 30, "... si servus fecerit furtum"; 31 "... si servus fecerit 

incendium". 
103 

Campos, Julio y Ismael Roca Meliá, Reglas monásticas de la Espñ visigda, Madrid, 1971, IX Concilio 

de Toledo, año 655, can. XIII, p. 308 y 309. Concilio de Mérida a. 666, can. XX, p. 339.
 
Insistencia en 

que debían quedar al servicio de la Iglesia: I Concilio de Sevilla, a. 590, c. I. Concilio de Toledo, a. 633, 

c. LXVIII, LXX. Caso de un liberto que intenta envenenar al obispo: II Concilio de Sevilla, a. 619, c. 

VIII, p. 168, canon que refleja no ser un problema aislado. Murmuración contra el obispo muerto 

Concilio de Mérida, a. 666, can. XV. Presbíteros que enfermaban y torturaban a sus esclavos por 

maleficio: Concilio de Mérida, a. 666, can. XV. 
104

 De Sobrado de los Monjes han llegado noticias del hijo de unos campesinos que estaba en liberdad bajo 

fianza, pero fugó con u ladrón condenado y un siervo llamado Maurelo. Ver, P.
 
Loscertales de García de 

Valdeavellano, Pilar, Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes, 2 Vols., Madrid, 1976, doc. 21, 

"Fugiut itaque filius noster et sacauit de uestro ligamine unum latronem nomine Tadoy qui habebat uobis 

a peitare IIIes kaullos de furto, et alium uestrum seruum nomine Maurelo".
, 
Del mismo achivo proviene 

una escritura que menciona a otro hijo de campesinos que se unía can el siervo del conde para robar. Idem, 

doc. 24, año 931, "
 
Ego Miru et uxor mea Froisenda uobis Hermegildo et uxori uestre Pateme. Non est enim 

dubium... quod peccato impediente fecit furtum filius noster nomine Fafila cum illo uestro seruo nomine 

Gaton". Tenemos noticias de un condenado
 
por haber

 
instigdo a una esclava a robar grno de la casa del conde 

Froila Muñoz, en, Del Ser Quijano, Colección diplomática de Santa María de Otero de las Dueñas 
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escapaban se radicaban en villas y aldeas, como reflejan los fueros, lo que muestra que era 

general la imposibilidad de retenerlos
105

. En consecuencia, los servi de las residencias o 

cortes señoriales pasaron a poblar como dependientes aldeas y burgos, muchas veces con 

la denominación de no libres y casati
106

. Definitivamente, todo el rango de trabajadores 

domésticos que iba de la esclavitud a la servidumbre (servidumbre que podía estar oculta en 

una forma jurídica de libertad), no toleraba su condición, y dispuso de oportunidades para 

demostrarlo. Esto explica la falta de esclavos ofrecidos en el mercado; al respecto debería 

descartarse la hipótesis de que no podían reproducirse por sí mismos
107

. 

                                                                                                                                               
(León), (854-1037), doc 115 año 1022, "una ancilla, nomini Todildi, et furtauit de sua quartarios VIIII de 

ceuaria per suasione de Emlo". Ver tambiém, idem, doc. 116. Idem, docs. 118 y 120, año 1022: sabemos 

que Enego, ayudado por su madre y por su hermano, huyó con Midone, cubileira (jurídicamente libre) del 

conde Froila Muñoz. Acusado Enego junto con Midona fue reducido a la servidumbre del conde y su 

mujer, aunque con a posibilidad de obtener la libertad a la muerte de estos, salvo si se encomendaban a 

otro señor, con lo cual quedarían en servidumbre para siempre, comodo sunt alios serbus originalis. 
105

 Pueden tomarse como ejemplos, la carta de población de Cardona, del año 986, en,Verlinden, 

L´esclavage dans l´Europe médiévale, p. 138, se acoje en esa población a los servi y ancillae. Idem, p. 

138, sobre el fuero de Villavicencio, también en, T. Muñoz y Romero, Colección de Fueros 

Municipales..., p. 171: ―In primis de illis qui ad habitandum venerint alvendarii, cuparii, servi sint ingenui 

et absoluti…‖. Mucho más tarde, en el siglo XII, idem, fuero de Lara, p. 518. 
106

 Del Ser Quijano, Gregorio, Documentación de la catedral de León (siglos IX-X), Salamanca, 1981, 

doc. 52, año 864, un siervo de nombre Ausonio daba a su señor Nuño la parte de dos pomares que el 

correspondía entre sus hermanos; idem, doc. 53, el mismo proprietario mencionado en el documento anterior 

recibía por profiliación de un siervo dos "villae" en igualdad con sus hijos que, afirma, "de recto cniungio 

habeo".
 
Sahagún, doc. 328, año 985, Kimena dona la villa de Salorio con "servos idibem servientes et ancilla 

mea nomine Tinoia cum filiis et nepotibus suis vel omnia cognatione sua". L. Serrano, Cartulario del infantdo 

de Covarrubias, Valladolid, 1906, año 978, p. 19, "in rio de Lazeto XX ksatos". E. de Hinojosa, Documentos 

para la historia de las instituiciones de León y Castilla (siglos X-XV),
 
Madrid, 1919, p. 19, año 1041, 

donación de tierras "cum totis nostris mancipiis ibidem habitantibus". L. Serrano, Fuentes para la historia de 

Castilla por los PP benedictinos de Silos, t. 3, 
 
Becerro gótico de Cardeña, Valladolid, 1910, p. 316, año 981, 

en Poza de la Sal, "XV homines kasatos". L. Serrano, Cartulario de San Millán de la Cogolla, Madrid, 1930, 

p. 81, año 1006, "in Ventosa undecim casato et in Riuulosico octo casatos".
 
J del Alano, Colección 

diplomática de San Salvador de Oña (822-1284), I, Madrid, 1959, doc. 8, el conde de Castilla fundaba en el 

año 1011 e monasterio, y en el otorgamiento de posesiones se mencionaban los casati,"in Uientreta septem 

casatos. In Ferrera duodecim casatos (etc.)". Encontramos menciones de esta categoría más tarde, por 

ejemplo, en, Rodruíguez Fernández, Justiniano, Los fueros del reino de León, t. 2, Madrid, 1984, doc. 18, de 

Castrocalbón dado po la condesa María en 1152, tit 19. Ver también,
 
De Ayala Martínez, Carlos, 

―Relaciones de propiedad y estructura económica del reino de León: los marcos de producción agraria y 

el trabajo campesino (850-1230)‖, El reino de León en la alta Edad Media, VI, Fuentes y estudios de 

historia leonesa, N° 53, León 1994, p. 195, dice que en la documentación leonesa es infrecuente el uso 

del término ―casati‖; es mayor el de ―homines populatos‖. También aclara que no es sistemática la 

contraposición entre casati o ―instalados‖ y hombres libres, como también hubo casatos con campesinos 

―ingenuos‖. No fue diferente lo que se dio en otros ámbitos. G. Bois, La mutation de l'an mil: Lournand, 

village mâconnais de l´Antiquité au féodalisme, París, 1989, pp. 31 y s.; en la aldea de Lournand hacia el siglo 

X detecta la importancia de la instalación de servi, y especula que no superarían el 15% de la pobación totl, y 

que cultivarían, como máximo, el 20 ó 25% de las tierras. 
107 

Sánchez Albornoz, "Los siervos en el noroeste hispano", p. 47, explicó esa instalación por la dificuldad 

que tenían los propietarios para comprar esclavos en el mercado y por falta de mano de obra debido a la 
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La instalación de los artesanos en ciudades y aldeas ya estaba plenamente 

concretada en la segunda mitad del siglo XI, siendo relativamente pocos los que 

permanecieron en las casas señoriales
108

, y esto se correspondió con lo que se ha 

denominado el señorío banal, o sea, con una segunda versión del modo de producción 

feudal, cuyo rasgo más característico con respecto a la primera forma esté posiblemente 

en ese establecimiento
109

. Otra fuente que alimentó al artesanado debió ser lo que podría 

denominarse la migración económica del campo a la ciudad
110

. Esta migración sería 

realizada por sectores campesinos medios o ricos (algunos pudieron ser antiguos servi 

casati), entre los cuales debieron figurar artesanos de las aldeas, que deseaban 

relacionarse comercialmente con consumidores de importancia. En Sahagún los monjes, 

la nobleza y la curia regia, debieron constituir un foco de atracción
111

.   

Lo cierto es que hacia mediados del siglo X, ya fuera por los servidores directos 

de la iglesia o de la casa aristocrática, ya fuera por los que tributaban en las aldeas en 

                                                                                                                                               
reconquista y la repoblación. El presupuesto es que la esclavitud se reproducía más que por compra o por 

conquista, y esto se asienta a su vez en la idea de que los no casados, sin esposa legítima (uxor), no tenían 

hijos. Este prejuicio (que también tenía Weber) fue rebatido por historiadores de esclavitud 

norteamericana. Ver al respecto K. M. Stampp, La esclavitud en los Estados Unidos, Barcelona, 1966. 

También
 
objeta este criterio otras noticias que provienen de la antigua sociedad romana. Al respecto, 

Columella, L. Iunius Moderatus, De Re Rustica, ed. V. Lundström, Leipzig, 1902-1917,  Libro I,  VIII, 

recomendaba que las mujeres fecundas debían ser favorecidas con ciertas consideraciones; a las que tenían 

tres hijos se les permitía no trabajar y a las que tenían más se les otorgaba la libertad: ―Feminis quoque 

fecundioribus, quarum in sobole certus numerus honorari debet, otium nonnumquam et libertatem 

dedimus, cum plures natos educassent. Nam cui tres erant filii, vacatio, cui plures libertas quoque 

contingebat.‖ Es de mucho mucho interés subrayar que esto obedecía a un razonamiento fríamente 

empresarial ya que consideraba que era un modo de aumentar el patriminio si el padre de familia realizaba 

esta justicia y cuidado: ―Haec et iustitia et cura patris familias multum confert augendo patrimonio.‖ 
  
 

108
 Los servidores directos en casas señoriales permanecerían durante mucho tiempo. Ver, por ejemplo, 

Sahagún, doc. 1752, año 1255, se mencionan un sangrador, un carpintero y un herrero, todos del 

convento; también un zapatero, un peletero y un carpintero de la cámara; para la obra: un mayordomo, un 

carpintero, un herrero y un maestro. E de Hinojosa,  Documentos para la historia de las instituciones de 

León y Castilla (Siglos X-XIII), doc. LXIX,  año 1217, Fuero del monasterio de Vega al concejo de ese 

monasterio, título 23: ―Nos vero debemus habere nostros escussatos, merinum, maiordomum, nostros 

confessores, ferrero, carpentero, iugueros, molneros, soteros, posaderos, ortelanos, escuderos, lavanderas 

de convento‖. 
109

 Esto supone pronunciarse en oposición de la dicotomía que algunos medievalistas establecen entre una 

fase dominical y otra banal como dos versiones profundamente distintas del sistema, en la medida en que 

el origen de este modo de producción estuvo en el ejercicio de derechos jurisdiccionales. De todos modos, 

sí es válida la distinción entre lo que se denominó la primera y la segunda Edad Media, dada esta división 

por la situación del año mil.      
110 

Sistematiza inormación para Tierra Campos, Martínez Sopena, Pascual, La Tierra de Campos 

Occidental. Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XV, Valladolid, 1985, p. 486 y s., autor que si 

bien indica la dispersión regional del artesano, aclara que éste "... muestra evidente tendencia a 

concentrarse en las villas pricipales" (p. 493). 
111

 Crónicas de Sahagún, capítulo 12. 
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calidad de artesanos, y en todo caso siempre bajo la presión general de los señores, hay 

indicios consistentes de una producción local de manufacturas a niveles relativamente 

altos
112

.  Esto quedó reflejado en el fuero leonés, que ordenaba que ningún iunior, tonelero 

o tejedor, que se había instalado en la villa podía ser expulsado
113

, desarrollo que surgía 

desde el interior de la economía regional. Lo mismo se constata en el monasterio y en la 

villa de Sahagún. 

 El agrupamiento de manufacturas junto al cenobio, que reproducía el dualismo 

de centro señorial y burgo de otras áreas
114

, había brotado de ese desarrollo económico 

indicado que a su vez incrementaba. Fue importante en ese crecimiento la mayor 

división del trabajo, y aun cuando no se llegara a constituir un sistema artesanal 

institucionalmente autónomo, la localización de artesanías facilitaba el suministro de 

materia prima, la cooperación entre unidades productivas
115

 y la contratación de una 

mano de obra auxiliar que comportaba aprendizaje del oficio o de sus rudimentos. La 

manufactura artesanal se articulaba con la de aldea para dar un conjunto con distintas 

densidades de concentración. Esto se reflejó en los bienes que circulaban a través del 

                                                 
112

 Sahagún, doc. 296, año 956, en una donación de bienes se mencionan: ―cubas VI, scalas argenteas 

duas, kauallo cum freno et sellas II, areas II, meo lecto, genabe tramsirga, tapede, allihafe, genabes 

pollimatas III, plumazos laneos II‖. Idem, doc. 296, año 956, un lienzo de lino servía para pagar unas 

tierras: ―Et adcepit de uos precium, pro istas terras, lentium linium de x quatarios‖. Idem, doc. 304, año 

954, en una donación se menciona que se daba la cuarta parte que se tenía ―in pannos‖; el hecho de que 

no se mencione su procedencia, lleva a pensar que era una producción local. Según una donación del 

obispo Fruminio a la Iglesia de León del año 917, Catedral de León, doc. 43, los habitantes de la villa de 

Bercianos debían dar anualmente, junto a 12 medidas de cebada (―modios de ordeo‖) y XII “uicinarios de 

lino‖, seis rejas (―relias‖). Colección diplomática de Santa María de Otero de las Dueñas, año 1021, doc, 

107, el conde Pedro Flaínez recibía como tributos por el ejercicio de su jurisdicción, entre otros bienes, 

lienzos (―lencius‖), tributos que había tomado para sí Fernando Braoliz, que tenía a su cargo las 

mandaciones de Curueño, Lorma y Ferraras. Hay que tener en cuenta que en el siglo X y en los comienzos 

del siguiente las rentas se mencionaban como gabelas general, pero debió haber seguramente una 

proporción de ellas no pequeña en manufacturas, según se deduce de las menciones en los documentos. 
113 

Fuero de León (versión ovetense), cap. XXI, "[...] Mandamus igitur ut nullus iunior, cuparius, 

aluendarius adveniens Legionem ad morandum, non inde extrahatur". 
114 

Sobre dualismo en Europa, E.
 
Ennen, Die Europäische Stadt des mittelalters, Göttingen, 1972, pp. 86 y 

s., con constancias escritas y arqueológicas.
 
El desarrollo podía haberse dado alrededor de más de un 

centro señorial. Por ejemplo, A. Represa Rodríguez, ―Palencia: Breve análisis de su formación urbana 

durante los siglos XI-XIII‖, En la España Medieval, N° 1, 1980, pp. 385-398: en el siglo X se dio la 

repoblación espontánea de Palencia junto al castro de Monzón, que era cabeza de un nuevo condado 

desde Ramiro II. A esto se superpuso, en el siglo XI, una segunda repoblación, que alentada por Sancho 

Mayor de Navarra estuvo signada por la organización del obispado y la diócesis . Desde entonces, con 

centro en la catedral fueron surgiendo los asentamientos de ministeriales dedicados a diversos oficios y el 

mercado , o bien en torno a otras Iglesias surgieron nuevos núcleos.  
115

 Por ejemplo en Sahagún el trabajo de as pieles estaba agrupado. Ver, Sahagún, doc. 1567, año 1206, se 

mencionan "...casas que sunt in Tenerias...". También, idem, doc. 1684, año 1236. 
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tiempo (a veces empleados, incluso, como medio de pago): lienzos
116

, ropa de lana, de 

lino
117

, o sin especificar
118

, vestidos en general y calzado
119

, cobertores de cama
120

, 

alfombras
121

, mantas
122

, colchones o almohadas
123

, carros
124

, cubas (mencionadas 

multitud de veces y de distintos tamaños
125

), y otros objetos de uso cotidiano
126

. Cuando 

la importación de paños producidos en el área galo flamenca tomó trascendencia, los 

producidos localmente siguieron vigentes
127

. 

OTRAS REGIONES 

 Otro aspecto puede ser observado críticamente acerca del portagonismo que el 

centro tiene en las elaboraciones de Bartlett. Según su criterio, los señores del área franca 

se dirigieron hacia todas las direcciones en busca de tierras e instauraron el feudalismo en 

áreas muy alejadas del centro. El problema de esta proposición, que en sí misma no es 

falsa, es que ignora el peso que determinadas formas sociales de las periferias tuvieron en 

la reproducción espacial del sistema, como muestra la Península Ibérica.  

 La región castellana y leonesa que se extendía desde el sur del Duero hasta el 

Sistema Central, la Extremadura Histórica, fue hasta principios del siglo XIII una zona de 

frontera entre la sociedad cristiana y la islámica, como se muestra en el Fuero de 

                                                 
116 

Sahgún, doc. 522, año 1049; doc. 533, año 1052. 
117 

Sahagún, doc. 834, año 1087. 
118 

Sahagún, doc. 866, año, 1090. 
119 

Sahagún, doc. 824, año 1086. 
120 

Sahagún, doc. 866, año 1090; doc. 1003, año 1097; doc. 1553, año 1202. 
121 

Sahagún, doc. 1404, año 1181. 
122 

Sahagún, doc. 891, año 1092; doc. 1404, año 1181. 
123 

Sahagún, doc. 891, año 1092. 
124 

Sahagún, doc. 1003, año 1097; doc. 1056, año 1100. 
125 

Sahagún, doc. 556, año 1052; doc. 814, año 1084; doc. 866, año 1090; doc. 891, año 1092; doc. 925, 

año 1094; doc. 934, año 1095; oc 1003, año 1097; doc. 1056, año 1100; doc. 1071, año 1101; doc. 1074, 

año 1101; doc 1116, año, 1104; doc. 1160, año 1108; doc. 1206, año 1122; doc. 1404, año 1181; doc. 

1553, año 1202.
 
 

126 
Bienes muebles diferentes se mencionan en, Shagún, doc. 604, año 1059; doc. 610, año 1060; doc 618, 

ano 1061; doc 527, año 1049 "utensilia, usque ad minimum rem"; doc. 614, año 1060, "omnia utensilia"; 

doc. 626, "utensilia domorum"; doc. 1074, año 1101, "vasilia de casa". 
127 

Sahagún, doc. 1691, año 1240: "Panni erunt tales: Pardi et de piccote et lini et pelles agnine et 

calciamenta". Esta mención a paños de color oscuro, o el hecho de que no se especifique la ciudad de 

origen, indicaría que eran productos del lugar. Confirma esta característia que se trata de una escritura de 

donación al monasterio, y eses paños eran los que tenía que proporcionales el camarero mayor a los 

donantes, junto con la comida. Eran por consiguiente vestimientas no suntuarias. Ver también Gual 

Camarena, Miguel, "Pra um mapa de la incustria textil hispana en la Edad Media", Anuario de Estudios 

Medievales, nº 4, 1967, pp. 613-626. 
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Sepúlveda
128

. En éste se obserban normas que se transmitieron de manera oral, como se 

indica en el prólogo, normas que sólo en el año 1076, cuando se redactó el fuero, pasaron a 

ser confirmadas por Alfonso VI.  Esas comunidades, representadas por Sepúlveda
129

, que 

se enfrentaron a los musulmanes, mantuvieron durante un lapso prolongado un contacto 

meramente formal con el poder superior del conde o del rey, situados en el núcleo 

septentrional. Ese nexo era en realidad una forma de don y contra don, representada en el 

citado fuero por una comida ceremonial entre el juez del concejo y el señor cuando éste 

llegaba a la villa
130

. En consecuencia, esos concejos de frontera tuvieron un 

desenvolvimiento autónomo, independencia de la que gozaron obviamente sus 

campesinos, algunos con caballo y habilitados para la guerra ofensiva, otros de a pie, lo 

que daría la diferencia entre milites y pedones
131

. Unos y otros eran propietarios de sus 

tierras, lo cual se refleja en que los bienes vacantes de los que morían sin herederos, o 

bien pasaban a los parientes, o bien los recibía el concejo
132

. Tener en cuenta estas 

realidades evidencia la situación previa a la expansión del sistema feudal, expansión que 

por otra parte fue protagonizada en esta región por esos caballeros villanos.  

 Esto se relaciona con otro problema. Bartlett describe procesos de uniformidad 

cultural, religiosa y lingüística a partir de la conquista militar y la colonización, y de 

acuerdo a sus informaciones, los conquistadores exterminaron las culturas de lugares 

periféricos. Es posible que ello haya sido así en muchos lugares. Pero debemos agregar 

inmediatamente que España se resiste a entrar plenamente en ese molde porque la cultura 

local (e incluso la de los vencidos islamitas), tuvo allí una presencia que no fue meramente 

                                                 
128

 E. Sáez, Los fueros de Sepúlveda, Segovia, 1953. 
129

 La importancia de este concejo está dado por su fuero, ya que es casi el único testimonio con el que se 

cuenta para conocer la organización social existente entre de los siglos IX y XI. Por ser área de fontera 

hubo un ―silencio documental‖, como denominó a la situación un especialista. 
130

 Saéz, Los fueros de Sepúlveda. Fuero latino de 1076, título 25: "Et quando el senior fuerit in uilla el 

iudex in palatio comedat, et nunquam pectet, et dum fuerit iudex so escusdo non pectet". 
131

 El protagonismo de los caballeros en la guerra ofensiva quedó reflejado en, L. Sánchez Belda, 

Chronica Adefonsi Imperatoris, Madrid, 1950, y  E. Gómez Moreno,, ―Crónica de la población de Ávila‖, 

Boletín de la Real Academia de Historia, N° CXIII, 1943. En ambas crónicas se evidencia que los 

caballeros villanos eran de origen plenamente local.  
132 

Saéz, Los fueros de Sepúlveda. Fuero latino de 1076, título 28: "Nullus homo qui in Sepulveda 

habitauerit non habeat manneria, et si non habuerit gentes hereditent eum conceio et faciant inde 

helmosina pro sua anima...".  
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residual sino consistente
133

. Esto se ve en los mismos concejos tardío medievales de la 

región que ahora consideramos, la Extremadura Histórica, ya que aun cuando se 

transformaron profundamente con relación a las estructuras de épocas anteriores, 

conservaron una fisonomía propia y prácticas culturales específicas, como fueron las que 

protagonizaron los caballeros villanos.  

La Extremadura Histórica, desde 1250 aproximadamente, desmiente, en efecto, la 

posibilidad de reducir la sociedad concejil a una relación de clase despojadamente bipolar 

e idéntica a la que se dio en el centro. Como producto de ese dinamismo autárquico de las 

comunidades de frontera y de su distancia con respecto al núcleo septentrional que no las 

subordinaba, el sistema feudal terminó por extenderse en ese espacio, pero retuvo 

modalidades propias. Los sujetos sociales del proceso, los milites de los siglos X, XI y XII, 

que compartían sus expediciones con la producción, en especial ganadera, se 

transformaban, en el medioevo tardío, en los caballeros villanos, una estratificación de 

campesinos independientes que empleaban mano de obra asalariada, aunque en un número 

limitado por los fueros, en conformidad con el carácter pequeño y medio de sus unidades 

de producción
134

. A partir de la intermediación de esta clase social, que ejerció el poder 

como señorío colectivo, se pudo implementar el dominio del rey (o de un señor privado en 

ciertos casos) con el derecho a percibir rentas. En suma, en el área concejil se reprodujo el 

sistema feudal, pero esa extensión no fue un resultado del dinamismo del centro 

confrontado a la pasividad de la periferia ni tampoco se dio el feudalismo con las mismas 

                                                 
133

 Tomando ahora la palabra cultura en su sentido tradicional, debe decirse que la cultura tradicional no fue 

una tabla plana sobre la que se imprimieron otras formas destruyéndola. Es así como no sólo en la 

arquitectura siguió viviendo el mudéjar. El Libro del buen amor, por ejemplo, no puede estimarse con 

abstracción de esa cultura, de la misma manera que La Celestina está asociada al medio converso de donde 

provenía su autor, Fernando de Rojas.  
134

El concepto de los caballeros villanos como propietarios independientes tipo yeomen, que a diferencia 

de ese sector inglés no cuestionaban al sistema feudal, fue postulado por R. Pastor de Togneri, "En los 

comienzos de una economía deformada: Castilla", Desarrollo Económico, N° 36, vol. 9, 1970. En este 

planteo reinterpretaba la tesis clásica, defendida por Sánchez Albornoz sobre que este sector configuraba una 

isla de hombres libres en el feudalismo europeo. Apoyó el concepto, S. Moreta Velayos, Malhechores-

feudales. Violencia, antagonismos y alianzas de clases en Castilla, siglos XIII-XIV, Madrid, 1978. También 

defendió esa caracterización del grupo como aristocracia campesina, aunque desde otra perspectiva teórica, S. 

De Moxó, Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval, Madrid, 1971. 
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cualidades con que se dio al norte del Duero
135

. Esto implica el concepto de centro y 

periferia. 

ESPACIOS DIFERENCIADOS E INTERPRETACIONES 

 Este tema tuvo sus expositores conocidos, para la historia europea, en Wallestein y 

Braudel, que detectaron efectos asimétricos del intercambio entre centros de manufacturas 

y periferias de materias primas
136

. 

 Bartlett se opone a este esquema, aun cuando silencia a sus intérpretes. El 

desacuerdo se desprende naturalmente del minúsculo papel que le atribuye a las periferias 

en el crecimiento del sistema feudal. Cuando toda la energía radica en el centro, la 

uniformidad está predeterminada por la asimilación íntegra de los nuevos territorios al 

centro, porque éste, como un dios profano, creaba sociedades a su imagen y semejanza. 

Dejemos que Bartlett se exprese: "el resultado neto de este colonialismo no fue la creación 

de `colonias' en el sentido de lugares dependientes, sino la diseminación, mediante una 

                                                 
135

 Sobre este tema existe una enorme documentación que habla de las múltiples gabelas que se 

instauraron sobre los concejos del área. Todos ellos compartían las mismas características. No es casual 

que más allá de las diferencias, los especialistas coincidan en que en la región se dieron relaciones 

tributarias que correspondían al modo de producción feudal. Pueden citarse, entre las fuentes, el mismo 

fuero romanceado de Sepúlveda, del año 1300, en Sáez, citado; también, idem, Colección diplomática de 

Sepúlveda, Segovia, 1956; A. Barrios García, Documentación medieval de la catedral de Ávila, 

Salamanca, 1981; M. de Foronda, ―Las Ordenanzas de Ávila‖, Boletín de la Real Academia de la 

Historia, Vol. LXXI, 1917; G. Del Ser Quijano, Documentación medieval del archivo municipal de San 

Bartolomé de Pinares (Ávila), Ávila, 1987; M. Sánchez Rodríguez, Fueros y posturas de Zamora 

(Tumbos Blanco y Negro), Salamanca, 1987; L.M. Villar García, Documentación medieval de la catedral 

de Segovia (1115-1300), Salamanca, 1990. Esta área fue objeto de muchas monografías. Las más 

notables, posiblemente fueron las de A. Barrios García, Estructuras agrarias y poder en Castilla. El 

ejemplo de Ávila (1085-1230), Salamanca, I, 1983; II, 1984 por su carácter pionero en una nueva 

interpretación no institucional de la historia económica, y la de J.M. Monsalvo Antón, El sistema político 

concejil. El ejemplo del señorío medieval de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra, Salamanca, 

1998 por su sofisticado grado de elaboración. Este último autor ha defendido con argumentos sólidos la 

peculiaridad del feudalismo en la región, tipo de feudalismo que no puede ser indiferenciado con lo que 

sucedió en el área central de la formación social europea; ver al respecto, idem, ―Concejos castellano-

leonesesy feudalismo (siglos XI-XIII). Reflexiones para un estado de la cuestión‖, Studia Historica. 

Historia Medieval, Vol. X. Sobre estas cuestiones debe hacerse una aclaración. Para muchos autores, 

representados aquí por Barrios García, los caballeros villanos eran señores feudales. Para otros, como 

Monsalvo Antón y Reyna Pastor, eran campesinos libres que explotaban mano de obra aslariada, aun 

cuando reproducían las relaciones sociales del feudalismo dominante. Esta última es la concepción que 

aquí se defiende. Pero en relación con la tesis de Bartlett debe decirse que todos los autores coinciden en 

que los caballeros villanos tuvieron un origen autónomo.   
136

 F. Braudel, Civilización material, economía y capitalismo. Siglos XV-XVIII, Madrid 1984, para el tema, el 

volumen 2, Los juegos del intercambio; I. Wallerstein, El moderno sistema mundial. La agricultura 

capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI, México 1979.  
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suerte de multiplicación celular, de las formas culturales y sociales que se encontraban en 

el corazón de la cristiandad latina" (p. 399). Agrega que "centro-periferia aun sigue siendo 

quizás engañoso, porque el concepto con frecuencia se aplica a la asunción de que existió 

una subordinación funcional permanente o a largo plazo de la periferia con respecto al 

centro. Esto es exactamente lo que el colonialismo pleno medieval no fue: fue un proceso 

de construcción de réplicas, no de diferenciación" (p. 400). La periferia original dejaba 

entonces de serlo cuando el centro, incorporándola, elevaba esa sociedad a su mismo 

estatuto, a su misma condición. El binomio centro-periferia desaparecía con la expansión 

del feudalismo. Una vez más, la tesis no coincide con experiencias de investigación.  

 Efectivamente, en el plano de los atributos económicos y sociales toda 

homogeneidad se desvanece. Si nos situamos en la Península Ibérica, desde la segunda 

mitad del siglo XIII en adelante, constatamos que el débil desarrollo de sus manufacturas 

textiles se corresponde con la importación desde el área septentrional europea y luego 

desde Italia también. Los testimonios abundan sobre este comercio en toda la Baja Edad 

Media y corresponden a la totalidad de la Península Ibérica. Los encontramos en las 

Cortes, como las de Jerez de 1268, la primera en que este tráfico se expone, en aranceles 

de aduanas y registros de puertos del norte castellano en el reinado de Sancho IV, en 

aranceles de la Corona de Aragón, en actividades de mercaderes individuales, en 

privilegios otorgados por ciudades para la venta de "los paños de Francia" (como el que 

tuvo Murcia en 1272), en fueros, como los de Sepúlveda y Cuenca, en infinidad de 

testimonios literarios, en archivos señoriales donde se enumeran objetos de lujo, en 

testamentos, en ordenamientos sobre comercio, y en muchas, muchísimas otras fuentes, 

como, por ejemplo, las cuentas del tesorero de los Reyes Católicos
137

. Los documentos que 

                                                 
137

 Entre muchísimos testimonios, pueden citarse: Real Academia de la Historia, Cortes de León y 

Castilla,t. 1, Madrid 1861; t. 2, 1863; t. 3, 1866; t. 4, 1882; en las reuniones de Cortes de todas la épocas 

se habla reiteradamente del comercio de importación y exportación; puede comenzarse el estudio con la 

entrada de paños que está relatada en las de Jerez, Cortes, I, p.64-66; también, A. Castro. ―Unos aranceles 

de aduana del siglo XIII‖, Revista de Filología Española, N° VIII, 1921; N° IX, 1922; N° X, 1923, t. 

VIII, pp.9, 10, 13, 349, 327; t. IX, p.276; t.X, pp.118, 115, 125, 126. M. Gaibrois de Ballesteros, Historia 

del reinado de Sancho IV de Castilla, 3, Madrid, 1922-1928, I, apéndice documental: ―Cuentas y gastos 

del rey don Sancho IV‖, pp. XIII y ss.; J. Torres Fontes, ―Privilegios de Fernando IV a Murcia‖, Anuario 

de Historia del Derecho Español, N° XIX, 1948-1949, doc de 1309; Sáez, Los fueros de Sepúlveda, año 

1300, tit. 223; R. Ureña y Smenjaud, R. 1935, Fuero de Cuenca. (Formas primitiva y sistemática: texto 

latino, texto castellano y adaptación del fuero de Iznatarof), Madrid, 1935, apéndice, Cap XLIII, año 

1215, p.840; M. A. Sendra Cendra, Aranceles aduaneros de la Corona de Aragón. Siglo XIII, Valencia, 
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provienen de las ciudades de manufacturas confirman la entidad del fenómeno
138

. Como 

contrapartida, salía de Castilla materia prima, en un principio hierro, y a partir de la Guerra 

de los Cien Años, lana
139

. En definitiva, el espacio europeo era, desde un punto de vista 

económico, un espacio segmentado por una nítida diferenciación espacial del trabajo.  

BREVE SISTEMATIZACIÓN TEÓRICA 

 La pregunta sobre este hecho es si en esa diferenciación radicaban relaciones de 

subordinación colonial. Una respuesta satisfactoria, por la complejidad del problema, 

excede el marco de este comentario. Sólo observemos una selección de cualidades 

vinculadas: 

 1) El sistema europeo de conexiones entre un centro francés y flamenco, por un 

lado, y las periferias, por otro, apreciable desde 1250, fue el fruto de un largo desarrollo. 

Hacia la segunda mitad del siglo XI se comenzaban a introducir en el área leonesa los 

textiles septentrionales ("trapo brugeso", "saias franciscas"), importación que se fue 

incrementando de manera paulatina. De hecho, en un cuaderno de las Cortes de Toledo de 

1207 se mencionan telas de Flandes y del oriente, revelando el tránsito que se operaba 

entonces de un eje comercial a otro
140

. El panorama económico europeo se definía. 

 2) El fundamento del proceso no estaba en el comercio, como postula el modelo de 

Wallerstein y Braudel. El simple hecho de que en las ciudades de paños las 

                                                                                                                                               
1966, doc. I de 1222; doc. II de 1240; doc. III de 1243; doc. IV de 1243; M. Gual Camarena, ―El 

comercio de telas en el siglo XIII hispano, Anuario de Historia Económica y Social, N° I, 1968; Cuentas 

de Gonzalo de Baeza, tesorero de Isabel la Católica, 1492-1504, Madrid, 1956; M. Basas Fernández, 

―Mercaderes burgaleses del siglo XVI‖, Boletín de la Institución Fernán González, N° 126, 1954. M. 

Basas Fernández, ―Testamento del mercader burgalés Vitores Embito, hermano de Simón‖, Boletín de la 

Institución Fernán González, N° 158, 1962.  
138

 G. Espinas, La vie urbaine de Douai au Moyen Age. III. Pièces justificatives, Nº 1-860, París, 1913 ; 

idem, La vie urbaine de Douai au Moyen Age. Pièces justificatives XIV siècle, París. En estos documentso 

se observa la importancia que tenía la producción de paños; también que hasta los inicios de la Guerra de 

los Cien Años Inglaterra era el país proveedor de lana para esta industria- 
139

 E. Benito Ruano, ―Lanas castellanas. ¿Exportación o manufacturas?‖, Archivum, VoL. XXV, 1975; I, 

García Rámila, ―Del Burgos de antaño‖, Boletín del Institución Fernán González, Nº 112, 1950; Nº 134, 

1956; Nº 158, 1962; Nº 176, 1971; I. González Gallego, ―El libro de los privilegios de la nación 

genovesa‖, Historia. Instituciones. Documentos, N° 1, 1974.  
140

 F. J. Hernández,  ―Las Cortes de Toledo de 1207‖, Apéndice; Posturas de Alfonso VIII acordadas en 

las Cortes de Toledo de 1207, e AA.VV: Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media, t. I, España, 

1988 
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reglamentaciones impedían reinvertir el beneficio en la producción, instituía una economía 

estable. La ganancia comercial, que se obtenía de los altos valores relativos que alcanzaban 

esas manufacturas en sus lugares de venta, sólo alimentaba al capital mercantil 

intermediario, ya estuviera éste radicado en Brujas, Florencia o Burgos, pero no se 

"transmitía" a la producción. Esto se explica, en principio, por el mismo régimen 

corporativo que reinaba en las ciudades de producción de paños, que impedía reinvertir las 

ganancias en la producción, alterar las formas tradicionales de trabajo, contratar mayor 

cantidad de operarios, etc. de Desde este punto de vista, las transacciones entre 

manufacturas caras y materias primas baratas no generaba desarrollo desigual. Sus efectos 

fueron, pues, cualitativamente distintos a los efectos que tuvieron los comercios coloniales 

en la etapa de acumulación capitalista, aun cuando sus formas fueran similares.  

 3) Por consiguiente, los orígenes de la diferenciación productiva por regiones de 

Europa habría que buscarla en otro orden de factores. Podemos ensayar respuestas diversas 

(tecnológicas, ecosistémicas o políticas), pero éste es un terreno incierto. Sólo puede 

afirmarse que la reproducción espacial del sistema feudal, a partir de una pluralidad de 

núcleos, estuvo acompañada por un efecto secundario de desigual reproducción intensiva, 

que se tradujo en la radicación territorialmente agrupada de manufacturas. Ese centro 

urbano artesanal no existió pues desde los orígenes del feudalismo sino que fue una 

construcción derivada de la dinámica del sistema feudal. O más bien, fue una construcción 

permanente. Esbocemos el desenlace. 

 4) El intercambio comenzó a jugar un papel en la desigualdad económica cuando 

en los lugares de elaboración comenzó a prevalecer la inversión productiva del beneficio. 

Para ello debieron darse, por lo menos, dos determinaciones interconectadas. Por un lado, 

la ausencia de reglamentaciones gremiales (lo que permitiría superar el más evidente 

obstáculo que se interponía al incremento de las fuerzas productivas en las artesanías 

tradicionales). Por otro lado, un objetivo no regido por el consumo sino por la ganancia (y 

esto representaba una disparidad intrínseca con respecto al señor que vendía bienes 

primarios con el exclusivo propósito de lograr un consumo por intermedio del mercado). 

Estas dos condiciones se dieron en la industria rural a domicilio, sistema que surgió del 
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mismo desarrollo del feudalismo, y que se lo constata por distintas regiones de Europa
141

. 

El hecho notable es que sobre la premisa del tráfico comercial ya establecido desde el siglo 

XIII, se introducían, en la Baja Edad Media, en Castilla y en otras áreas de la Península 

Ibérica, los textiles producidos por los nuevos sitios de manufactura popular. Existen sobre 

esto muchos testimonios; basta con mencionar uno notable, de 1521, referido al pueblo de 

Torremojón, en Tierra de Campos, que permite conocer que los paños populares 

importados eran usados por campesinos
142

. Este comercio se correspondía con la 

exportación regular de lana a gran escala. 

  Los espacios económicos se habían consolidado y las diferencias regionales se 

ahondaban como una derivación de los distintos mecanismos de reproducción social y 

económica. Mientras que los señores o los caballeros villanos de Castilla seguían 

transfiriendo excedente primario para concretar un consumo suntuario (manufacturas 

tradicionales), el empresario capitalista del área externa de proto industria transmutaba la 

lana adquirida en capital productivo con capacidad para funcionar como creador de valor. 

Se abría allí la posibilidad de una reproducción económica cualitativamente distinta de la 

tradicional. En este punto, el medievalista debe ampliar sus horizontes para evaluar 

potencialidades de evolución. Si la protoindustria favorecía un comportamiento 

―procreativo‖ y una ―hiperreacción‖ demográfica, que se manifestó en un crecimiento 

extensivo que reducía la transformación de las fuerzas productivas (todavía en el siglo 

XVIII la mayor proporción de capital fijo correspondía a edificios), las posibilidades de 
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invención técnica, como la máquina de tejido de punto, que se generaliza desde 1657, tiene 

su origen en las premisas estructurales de la manufactura rural que se inauguraba en el 

medioevo tardío
143

. A su vez, los ―señores del paño‖ de Castilla, es decir, los capitalistas 

manufactureros, se encontraban con un doble problema: la constante exportación de lana y 

la importación de  los paños baratos de otras áreas. Estos dos factores bloqueban el 

desarrollo de la industria rural local.         

 5) Los efectos asimétricos del intercambio fueron denunciados por los "señores del 

paño". Las protestas contra esa manifestación de ―colonialismo comercial‖ se sucedieron 

desde principios del siglo XV: en las Cortes de Madrid de 1419, en las de Madrigal de 

1438, en las de Toledo de 1462, en las de Burgos de 1515, un año más tarde en memorias 

redactadas en Valladolid y en Madrid, similares a la que en 1495 había escrito el mercader 

lombardo Francisco de Prato, y, especialmente, en el estallido de los comuneros de 1520-

1521
144

. Su derrota no terminó con las quejas, que eran también un diagnóstico de 

situación. En tiempos posteriores, atestiguan esto el Memorial que Luis de Ortiz dirigió a 

Felipe II en 1558, la Carta Memorial que al mismo rey envió Fr. Hernando del Castillo, el 

Arbitrio de Mateo López Bravo y la Consulta del Consejo Supremo de Castilla del 1 de 

febrero de 1619 o la Conservación de Monarquías, de Pedro Fernández de Navarrete
145

. El 

comercio de tipo colonial no era para los agentes económicos de las periferias un 

imaginario sino una realidad. Lo que hoy sabemos nos impide subestimar su percepción. 

Agreguemos que Francisco Guicciardini, entre 1512 y 1513, escribió una relación en la 

que todavía el historiador admira una penetrante exposición de la totalidad del 

fenómeno
146

. 
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     6) Lo expresado surge de experiencias de trabajo con fuentes castellanas.  Sobre Sicilia, 

la investigación de Henri Bresc ofrece una perspectiva similar
147

. En Europa Oriental la 

cuestión se repite
148

. De la misma manera que en Castilla, la relación con el exterior fue al 

este del Elba un condicionante de muchos atributos. Se sabe que en Castilla hubo una 

particular combinación de ganadería local y trashumante, una manifestación de la 

dicotomía entre reproducción simple y excedente comercial. Esta cualidad se vincula tanto 

con la génesis particular del sistema en ese espacio como con las relaciones con el exterior. 

En otras periferias, la incidencia externa también se verifica como una parte indisoluble de 

componentes estructurales históricamente formados. Este concepto estaba presente en 

Witold Kula que, como Braudel y Wallerstein, es omitido por Bartlett
149

.  

 Recordemos algunas puntualizaciones de su indagación sobre la Polonia del siglo 

XV al XVIII: poli cultivo al servicio del monocultivo de cereal para la exportación; 

economía extensiva de la reserva con trabajo obligatorio para generar excedente comercial; 

parcela del campesino como economía de subsistencia; transferencia de cereal a cambio de 

bienes de lujo. El predominio de los trabajos obligatorios tenía consecuencias. En un mal 

año, como la renta en dinero a pagar era reducida, el campesino se retraía del mercado 

como una tortuga que se recoge en su caparazón, y es por esto que la repetición de malos 

años no originó en Polonia cambios irreversibles en la estructura de la aldea como sí los 

originó en Francia. En suma, Kula no sólo nos enseña consecuencias de corto y largo plazo 

en una economía sin acumulación, sino que también muestra la vinculación dialéctica entre 

centro y periferia, su interdependencia mutuamente condicionada. 

 7) El nexo comercial sistemático entre regímenes con objetivos tan diferenciados 

como la servidumbre y la industria rural del medioevo tardío no establece una situación 

insólita. La expansión planetaria del capitalismo, durante un período prolongado, no dio 

por resultado una diseminación del centro sino la preservación de las sociedades de las 

colonias. Ese procedimiento, al que los antropólogos consagraron muchos estudios, 

habilitaba una sofisticada articulación entre modos de producción modernos y tribales 
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ligados por el tráfico oceánico. Un juego de lógicas de reproducción no sólo diferenciadas, 

sino incluso contradictorias, establecía un cuadro de complejidad situado en las antípodas 

de la uniformidad "capitalista" propuesta por otros investigadores, que sólo reconocían la 

funcionalidad de las periferias en los procesos de acumulación en el centro
150

.  

CONCLUSIONES 

 En un balance general, el libro de Bartlett es más convincente en la historia 

religiosa y cultural que en la económica y social. La despojada reseña de circuitos 

comerciales o de la implantación de nuevos señoríos en tierras conquistadas desentona con 

sus otros niveles de elaboración. Esta disparidad expresa un cambio general en las 

preocupaciones actuales de los historiadores que se inclinan hacia temas culturales y 

antropológicos
151

. La tesis comentada tiene, efectivamente, su previsible ubicación en la 

secuencia historiográfica, pero no sólo por el énfasis que ostenta sobre cuestiones de la 

cultura, sino también porque en el plano de economía se inscribe en un cambio de 

orientaciones.  

 En el año 1983, el Instituto Internacional de Historia Económica Francesco Datini, 

consagraba su reunión anual a la consideración del binomio desarrollo y subdesarrollo 

entre países desde el siglo XIII al XVIII
152

.  Una escogida elite de historiadores expuso y 

discutió sobre colonización y estructuras económicas, relaciones de dependencia, 

indicadores cuantitativos, ahorro e inversión, términos de intercambio, regiones y clases 

sociales. Un lenguaje común hermanaba a los académicos de distintas procedencias y 

formación, desde miembros de la escuela de Annales a marxistas (con todas las gamas 
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intermedias o conexas). Alguien dijo entonces que Immanuel Wallerstein fue el verdadero 

gurú del encuentro.  

Ahora, con la perspectiva que nos ofrece el tiempo transcurrido, agregaríamos que 

Wallerstein cerraba entonces una década de vigencia de la asignatura sobre desarrollo 

desigual que él mismo había inaugurado, en la historiografía europea, con The Modern 

World-System de 1974.  

 Pocos años más tarde Robert Bartlett y Angus Mackay editaban un libro acerca de 

las sociedades medievales de frontera. Su elaboración colectiva caracteriza bien el cambio 

de atmósfera. No se hablaba ya de estructuras o de sistemas socioeconómicos sino de 

instituciones, hechos políticos, cultura y religión. Pero ese libro no sólo expresaba un 

desplazamiento de temas sino de la misma problemática centro periferia. Según expresara 

entonces Bartlett, preanunciando la tesis que aquí se ha comentado, la colonización no 

engendraba dependencia sino elevación del colonizado al rango del colonizador
153

. Esta 

proposión no está muy lejos de la que realizó Stephan Epstein sobre Sicilia en los siglos 

XIV y XV en la misma época. Mientras que los historiadores precedentes habían 

considerado que esa región seguía un modelo de dependencia colonial con cultivo 

cerealero e importación de manufacturas, Epstein, imbuido por un criterio neoclásico, 

consideró que ésa era la mejor adaptación de la isla a una economía de escala 

aprovechando sus ventajas comparativas
154

. En consecuencia, no encontró dependencia 

colonial en el sur de Italia, y como hizo Bartlett, en su análisis desapareció la problemática 

del desarrollo desigual.  

Estos enunciados rememoran imágenes y discursos políticos que tomaron fuerza en 

la década de 1990, algo que no sorprende porque sabemos que toda historia es historia del 

presente. También lo es para los que vivimos en el Tercer Mundo, y constatamos que la 

expansión del capital no suprimió la jerarquía entre países ni la dependencia económica, 
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factores que producen una ruinosa sobre determinación de las crisis cíclicas del sistema. La 

percepción de un problema actual inspira la búsqueda del pasado, y el lugar en el que cada 

investigador desarrolla su existencia condiciona sus intereses. Es una correlación 

reconocida: los que vivimos en las periferias estamos en mejores condiciones para 

reconocer asimetrías
155

. Se deduce de este comentario que el estudio económico, aun con 

inclusiones de orden cultural o antropológico no debería anular el examen de la desigual 

interdependencia entre regiones. 
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INTERVIEW – Anna Stevens. On the archaeological work at the 

site of Tell el-Amarna, Egypt 

By Rennan de Souza Lemos
*
 

 The city of Akhetaten –modern Tell el-Amarna– was the ephemeral capital of 

Egypt founded by the pharaoh Akhenaten during the so called Amarna Period. The city 

was constructed in the Middle Egypt in a virgin place and was abandoned within about 

fifteen years of occupation (approximately 1347-1332 BC). This site is of extreme 

importance since it provides evidence for many aspects of social life of the ancient 

Egyptians during the period of the New Kingdom. 

 Amarna has been excavated since 1890‘s, and since 1977 the excavations are led 

by the archaeologist Barry J. Kemp, of the University of Cambridge, in the Amarna 

Project. 

 Anna Stevens is Deputy Director of the Amarna Project. She completed a PhD 

in Egyptian Archaeology at Monash University in Australia in 2003, with a study of the 

archaeology of private religion at Amarna. She joined the Amarna Project in 2000, as 

excavator and object registrar, and from 2005–9 directed her own fieldwork project at 

the site — the Stone Village Survey. Her research interests are primarily the 

reconstruction of urban life, religion and ritual through material remains, and more 

recently the integration of funerary and settlement archaeology. Her publications 

include Private Religion at Amarna: The Material Evidence (Oxford: Archaeopress, 

2006) and Busy Lives at Amarna. Excavations in the Main City (Grid 12 and the House 

of Ranefer, N49.18). 2 volumes (London: Egypt Exploration Society and Amarna Trust, 

2010), the latter co-authored with Barry Kemp. 

 Below is the text of the interview. 
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 Student of History at the Fluminense Federal University, developing a research project on the Amarna 

Period, supervised by Dr. Ciro Flamarion Cardoso. 
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Rennan Lemos: Can you summarize for us the history of the excavations at Amarna? 

 

Anna Stevens: There have been a number of phases of excavation. The first 

archaeologist to work at the site was Flinders Petrie in 1891–2. He focused his work on 

parts of the Central City, the administrative and cultic heart of the ancient city, in an 

attempt to gain as much information from the site in the short time he had available for 

his work.  

From 1911–14, the Deutsche Orient-Gesellschaft under the direction of Ludwig 

Borchardt undertook excavations within one of the residential zones of the city, the area 

known as the Main City. Most of his team were architects and they left us a remarkable 

set of house plans that, overall, still stand up to scrutiny today. Of course, some of the 

most well known artifacts to have been found at Amarna were also excavated by 

Borchardt, most notably the painted bust of Queen Nefertiti, found in the house of a 

sculptor named Thutmose.  

From 1921–36, the London-based Egypt Exploration Society held the concession for the 

site, and embarked on an extensive and varied excavation campaign. They excavated 

many more houses in the riverside suburbs, but also at the Workmen‘s Village, a small 

settlement in the desert east of the city proper. They also undertook major excavations 

in the temples, royal residences and administrative buildings of the Central City, and in 

other outlying temples and shrines on the outskirts of the city. Their excavation reports, 

The City of Akhenaten, vols 1-3, although much abbreviated in terms of what is 

expected of modern archaeological publications, remain fundamental sources for the 

archaeology of Amarna, as are those of their predecessors.  

In 1977 Barry Kemp of the University of Cambridge resumed fieldwork at the site on 

behalf of the Egypt Exploration Society. His first goal was to produce a full survey of 

the main ruins, using the building plans produced by previous expeditions. In 1979, he 

then re-instigated a program of excavation at the site, which continues today. This 

program has included areas of housing, at the Workmen‘s Village and in the riverside 
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city, industrial complexes, the North Palace, parts of the Central City, and the site of 

Kom el-Nana, where both an Amarna Period shrine complex and a 5
th

 – 7
th

 century 

monastery were investigated.  

There have also been smaller-scale pieces of clearance and excavation at Amarna, by 

both foreign missions and the Supreme Council of Antiquities of Egypt; for example, in 

the Royal Wadi, location of the royal tombs, in the residential suburbs, and at Kom el-

Nana. 

 

RL: The Amarna Project has been developing a very important research program at the 

site. What recent archaeological work has been carried out in the various parts of the 

ancient city? 

 

AS: In terms of fieldwork proper, in recent years there has been somewhat of a focus on 

Amarna‘s desert periphery – the flat plain of land between the riverside city and the 

cliffs of the high desert that form the eastern boundary of the site. This began with Dr 

Helen Fenwick‘s Desert Hinterland Survey, a project to map this stretch of land, which 

has just been completed. During this work she identified a number of cemeteries 

belonging to the ancient city, and this prompted excavations at of these, the South 

Tombs Cemetery. This work began in 2006, and is ongoing. Between 2005 and 2009 we 

also ran a survey and excavation project out at the Stone Village, which is a second 

small settlement lying a bit further out in the desert beyond the Workmen‘s Village. The 

issue both of where the dead of Amarna were buried, and also what function the Stone 

Village served, had long been major gaps in our understanding of Amarna. Another 

aspect of the site that needs much more attention is that of its later history, and in recent 

years Dr Gillian Pyke has been running a project to record an early Christian settlement 

that is dotted along the cliffs at the northern end of the Amarna plain.  

As well as excavation proper, the Amarna Project runs a program of restoration, which 

has for many years now focused on the North Palace, under the supervision of Suresh 
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Dhargalkar, and of course there is always endless post-excavation work. One long-term 

project that is coming to completion is Dr Kristin Thompson‘s study of statue fragments 

recovered from the site. Another ongoing project is Dr Jacqueline Williamson‘s 

reconstruction of heavily fragmented wall reliefs from the Amarna Period shrine at Kom 

el-Nana, which she has now identified as the Sunshade of Nefertiti. Of course, we have 

many other specialists working on material from the excavations, some over very many 

years. 

Anyone interested in the work of the Amarna Project should take a look at our website: 

www.amarnaproject.com 

 

RL: As said in the introduction of the interview, Amarna is a very important site 

because it provides evidence for many aspects of social life. Like Deir el-Medina, for 

example, Amarna gives us the possibility to reconstruct the daily life and the religious 

practices of the common people. What kind of artifacts Amarna provides us information 

about this? How the archaeologist‘s work to realize daily life and religious practices is? 

 

AS: The object assemblage at Amarna typically comprises such pieces as limestone 

furniture; stone tools; faience jewellery; sherds with potmarks; figurines; occasional 

inscriptions on jar labels; mud document sealings; occasional basketry and textile; 

vessels, in stone, faience, glass and, of course, pottery; and so on. This is the (non-

perishable) material that formed the backdrop to everyday life in a New Kingdom city 

in ancient Egypt. Probably one of the most challenging aspects of archaeological 

research is to reconstruct everyday life from such ‗mundane‘ material in ways that are 

nuanced and really meaningful. One benefit of a site like Amarna is its large scale: it 

brings the opportunity to compare artefact assemblages across different parts of the site. 

In a way, Amarna is known for its potential for this kind of spatial analysis, although at 

the same time, it is a potential that is yet to be fully realized because the artefact 

assemblages from the early excavations are so incomplete. We still have a lot of work to 
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do in producing and publishing object corpora from modern excavations that are as 

complete as possible.  

One important assemblage that we do now have is a group of around 3000 objects from 

excavations undertaken from 2002–6 in a group of houses in the Main City, which have 

just recently been published. As we were recording the objects, we noticed that there 

was a large number of small pieces of flat blue faience probably used as inlays in stone 

or wooden items. There seemed far too many for these to have simply fallen out of 

finished reliefs in the houses themselves. So, one reasonable explanation is that people 

were manufacturing faience inlays in their homes and that these were intended for 

redistribution, possible to royal and official buildings, as though the Amarna suburbs 

were a kind of vast workshop for the state. So the process simply of taking a close-up 

view of this material can sometimes prompt ideas of how people spent their time and 

what their experiences of the ancient city might have been.  

Things get more complicated when you are trying to tap into the spiritual component of 

people‘s lives, especially when this was so absorbed into everyday life and routine that 

it was not necessarily marked in overt material ways. Amarna, like all New Kingdom 

settlement sites, does however offer a range of material derived from ‗everyday‘ 

religion, such as figurines, statuettes, pieces of jewellery, domestic altars, and, 

especially at the Workmen‘s Village, a group of private chapels used in part for the 

commemoration of deceased ancestors. In recent years there has been growing 

recognition of the importance of this kind of material for understanding religion beyond 

temple cult, and a move towards methodological frameworks drawn not necessarily 

from Egyptology but anthropology and material-culture studies, such as life-history and 

phenomenological approaches.  

 

RL: You are now participating in the South Tombs Cemetery excavations. Can you tell 

us about the work that is being developed at this site? What were the impacts of the 

recent revolution that occurred in Egypt in the excavations at Amarna? 
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AS: The excavation at the South Tombs Cemetery is probably one of the most valuable 

pieces of fieldwork ever to have been undertaken at Amarna and, in my opinion, one of 

the most important field projects currently in Egypt. This was a cemetery for the ‗non-

elite‘ of Amarna, who basically seem to have included everyone beyond a very small 

circle of high-ranking officials. The excavations are giving us a dose of reality in terms 

of life at the ancient city – and it was incredibly harsh. There is something very moving 

about excavating a skeleton and, even as a non-expert, being able to see the vertebrae 

crushed together as a result of carrying loads that were too heavy – perhaps stone blocks 

during the construction of the city itself. It has been a long time since this idea of 

Amarna as a kind of garden city utopia had much currency, but in a way I think we still 

want to idealise the city a little. But it is hard to escape the data now coming in from the 

analysis of the bones, work that is headed by Professor Jerry Rose and Dr Melissa 

Zabecki. They are showing that this kind of spinal trauma is quite widespread at the 

cemetery, as are signs of dietary deficiencies in childhood, for example.  

In broader terms, this is a valuable piece of fieldwork because it is giving us a snapshot 

of the health of a single population at a known period of time in the ancient world. Also, 

we have written sources from about this time that speak of a plague coming from Egypt, 

so there is intriguing, but difficult to answer, question of whether this affected the 

Amarna population. Archaeologically, with so few settlements surviving alongside 

cemeteries in Egypt, we also have a wonderful opportunity to try and write an integrated 

archaeology of settlement and cemetery (or, living and dying) through Amarna.  

We are aiming to get a sample of 400 skeletons from the cemetery, and currently have 

just over half this amount, so we‘re looking at a few more seasons of excavation yet. 

We had an excavation season scheduled for February/March of this year, but because of 

circumstances stemming from the Egyptian revolution, this had to be cancelled. We are 

hoping to be able to run a supplementary excavation season in November/December, 

but are waiting for permission from the Supreme Council of Antiquities. So, we are 
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keeping our fingers crossed, whilst acknowledging that Egypt has a lot more important 

things to deal with at the moment than the status of foreign archaeological expeditions.  

 

Excavations at the South Tombs Cemetery. Photo courtesy of Anna Stevens. 

RL: Finally, here in Brazil Egyptology is not a traditional area of studies and the 

difficulties are many. Only in few universities we have the possibility to study history 

and archaeology of ancient Egypt under the supervision of Egyptologists. Can you let to 

our students – and here I include myself – a message of encouragement?  

 

AS: I undertook my studies in Australia, where Egyptology is also a relatively young 

and small academic discipline, so I can understand up to a point. It goes without saying 

that Egyptology is an incredibly difficult field to try and break into, and to maintain a 

career in. We are very fortunate to have a number of Australian-run field projects in 

Egypt, which provide invaluable opportunities for students to experience Egypt and 

fieldwork firsthand.  



 
 

182 

Plêthos, Vol. 1, 2011 

If you are trying to get a place on an excavation in Egypt, it is a great help if you have 

previous excavation experience. So, if archaeology is your thing, try and volunteer on 

local digs if you can. The other piece of advice that is often given to young scholars is 

to begin publishing as soon as possible. The ever-increasing number of journals that 

cater for postgraduate students offer a great opportunity to gain publication experience. 

Writing a book review, if not an article proper, can be a good way of getting started. 

Volunteering in museums with Egyptological collections is, of course, another 

possibility, and for those interested in pursuing a museum-based career, be aware that 

degrees in museum studies are increasingly expected for museum posts.  

But try also to maintain perspective on things and set your own goals on what you want 

to achieve – it might be pursuing a career as a university professor, or it might be 

becoming a regular member of an archaeological expedition in Egypt, whilst 

maintaining a job in another field. Unfortunately, it is a very competitive discipline. But 

the decision of what you want out of Egyptology, and how much you‘re willing to give 

up for it, is a very personal one. Don‘t feel pressured into feeling that a formal teaching, 

research or museum post is the only mark of ‗making it‘ as an Egyptologist.   

 

The Amarna Project is financed by the Amarna Trust, a UK-registered charity. Anyone 

interested in supporting research and preservation at Amarna is invited to visit the Trust 

website at www.amarnatrust.com 
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ENTREVISTA – ANNA STEVENS. SOBRE AS ESCAVAÇÕES 

ARQUEOLÓGICAS NO SÍTIE DE TELL EL-AMARNA, EGITO 

Por Rennan de Souza Lemos
*
 

 A cidade de Akhetaton – atual Tell el-Amarna – foi a efêmera capital do Egito 

fundada pelo faraó Akhenaton durante o período da chamada Reforma de Amarna. A 

cidade foi construída no Médio Egito, num local virgem, e foi abandonada depois de 

cerca de 15 anos de ocupação (c. 1347-1332 a.C.). Esse sítio é de extrema importância, 

na medida em que permite ao arqueólogo, devido aos tipos de achados típicos de 

assentamentos, explorar diversos aspectos da vida social no Egito do período do Reino 

Novo. 

 Amarna começou a ser escavada por arqueólogos na década de 1890 e, desde 

1977, as escavações são lideradas por Barry J. Kemp, da University of Cambridge, no 

âmbito do Amarna Project. 

 Anna Stevens é vice-diretora do Amarna Project. Concluiu seu doutorado em 

Arqueologia Egípcia pela Monash University, em 2003, na Austrália, com tese sobre 

arqueologia da religião privada em Amarna. Integra o Amarna Project desde 2000, 

primeiramente como catalogadora de objetos; de 2005 a 2009 dirigiu seu próprio 

projeto de escavação em Amarna: Stone Village Survey. Seus principais interesses de 

pesquisa são a reconstrução da vida urbana, da religião e do ritual a partir dos vestígios 

materiais e, mais recentemente, a relação da arqueologia funerária com a arqueologia de 

assentamento. Além de outros trabalhos, suas principais publicações são Private 

Religion at Amarna: The Material Evidence (Oxford: Archaeopress, 2006) e, em co-

autoria com Barry J. Kemp, Busy Lives at Amarna: Excavations in the Main City (Grid 

12 and the House of Ranefer, N49.18). 2 volumes (London: Egypt Exploration Society 

and Amarna Trust, 2010). 

                                                           
*
 Graduando em História pela Universidade Federal Fluminense, com pesquisa sobre o período de 

Amarna, sob orientação do professor Ciro Flamarion Cardoso. 
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 Abaixo, segue o texto da nossa entrevista, sobre as escavações recentes em 

Amarna: 

Rennan Lemos: Você poderia resumir para os nossos leitores a história das escavações 

em Amarna? 

 

Anna Stevens: Houve uma série de fases de escavação. O primeiro arqueólogo a 

trabalhar no sítio foi Flinders Petrie, durante 1891 e 1892. Seu trabalho foi focado em 

espaços da Cidade Central, o centro administrativo e religioso da cidade antiga, com o 

objetivo de adquirir a maior quantidade de informação possível desse sítio no curto 

período de tempo que ele teve para trabalhar. 

De 1911 até 1914, o Deutsche Orient-Gesellschaft, sob direção de Ludwig Borchardt, 

empreendeu escavações nas zonas residenciais da cidade, área conhecida como Cidade 

Principal. A maior parte de sua equipe era composta de arquitetos, que nos deixaram um 

importante conjunto de plantas de casas que, em geral, ainda merecem análise 

minuciosa atualmente. Com certeza, alguns dos mais conhecidos artefatos que foram 

encontrados em Amarna foram escavados por Borchardt, destacando-se o famoso busto 

da rainha Nefertíti, achado na casa do escultor Thutmose. 

Entre 1921 e 1936, a Egypt Exploration Society, de Londres, obteve concessão para 

escavar o sítio, e empreendeu uma extensiva e variada jornada de escavações. Foram 

escavadas mais casas nos subúrbios próximos ao rio, mas também na Vila dos 

Trabalhadores, um pequeno assentamento ao leste no deserto pertencente à cidade. 

Além disso, foram levadas à cabo grandes escavações nos templos, residências reais e 

prédios administrativos da Cidade Central, e em outros templos e santuários na periferia 

da cidade. Seus relatórios de escavação, The City of Akhenaten, vols 1-3, mesmo que 

sejam simples em comparação ao trabalho arqueológico que é desenvolvido atualmente, 

consistem em fontes fundamentais para a arqueologia de Amarna, assim como os 

trabalhos de seus predecessores. 
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Em 1977, Barry Kemp, da University of Cambridge, continuou o trabalho de campo no 

sítio sob a chancela da Egypt Exploration Society. Seu primeiro objetivo foi produzir 

um grande levantamento das principais ruínas, utilizando-se das plantas das construções 

elaboradas nas expedições anteriores. Em 1979, ele tornou a promover um programa de 

escavações na cidade, que continua até os dias de hoje. Esse programa incluiu áreas 

residenciais na Vila dos Trabalhadores e na parte da cidade próxima ao rio, complexos 

industriais, o Palácio do Norte, partes da Cidade Central e o sítio de Kom el-Nana, onde 

um complexo de santuários do período de Amarna e um monastério dos séculos 5-7 

d.C. foram escavados conjuntamente. 

Houve também, em menor escala, em Amarna, escavações de missões estrangeiras e do 

Conselho Supremo de Antiguidades do Egito; por exemplo, no wadi onde se localizam 

as tumbas reais, em subúrbios residenciais e em Kom el-Nana. 

 

RL: O Amarna Project vem desenvolvendo um programa de pesquisa muito importante 

no sítio. Quais são os trabalhos arqueológicos mais recentes que estão sendo 

empreendidos nas várias localidades da cidade antiga? 

 

AS: Em termos de escavação, pode-se dizer que o foco vem sendo a zona desértica 

periférica de Amarna – isto é: a planície entre a parte da cidade próxima ao rio e as 

montanhas do deserto que formam a fronteira leste do sítio. Isso começou com o Desert 

Hinterland Survey, da Dra. Helen Fenwick, um projeto para mapear esse trecho de terra, 

já completado. Durante o trabalho, ela identificou um número de cemitérios 

pertencentes à cidade antiga, o que instigou que se começassem escavações nesse local, 

o Cemitério das Tumbas do Sul. Esse trabalho começou em 2006 e ainda está em curso. 

Entre 2005 e 2009 nós realizamos um levantamento e projeto de escavação na Stone 

Village, outro pequeno assentamento no deserto um pouco além da Vila dos 

Trabalhadores. Onde foram sepultados os mortos de Amarna e para que serviu a Stone 

Village consistiram nas maiores lacunas no nosso entendimento sobre Amarna. Outro 
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aspecto do sítio que merece maior atenção é sua história posterior e, recentemente, o Dr. 

Gillian Pyke vem desenvolvendo um projeto sobre um assentamento cristão localizado 

em pontos ao longo das montanhas da parte final de Amarna, ao norte. 

Além de escavações propriamente ditas, o Amarna Project possui um programa de 

restauração, que vem sendo focado no Palácio do Norte, sob supervisão de Suresh 

Dhargalkar, e, é claro, há o trabalho pós-escavação. Um projeto de longo curso que está 

quase terminado é o da Dra. Jacqueline Williamson, de reconstrução de um muro muito 

fragmentado de um santuário do período de Amarna em Kom el-Nana, que foi 

identificado por ela como o Pára-Sol de Nefertíti. É claro que nós temos outros 

especialistas trabalhando com materiais das escavações, alguns durante muitos anos. 

Quem tiver interesse no trabalho do Amarna Project deve acessar nosso site: 

www.amarnaproject.com. 

 

RL: Como eu disse na introdução da nossa entrevista, Amarna é um sítio muito 

importante porque proporciona documentação para muitos aspectos da vida social. 

Assim como Deir el-Medina, por exemplo, Amarna proporciona a possibilidade de 

reconstruir o cotidiano e as práticas de religiosidade das pessoas comuns. Que tipo de 

artefatos Amarna oferece nesse relativo? Como é o trabalho do arqueólogo para 

compreender a vida cotidiana e as práticas de religiosidade?  

 

AS: O conjunto de objetos em Amarna tipicamente compreende esse tipo de achado, 

como, por exemplo, equipamentos de calcário; ferramentas de pedra; jóias de faiança; 

pedaços de cerâmica; estatuetas; algumas inscrições em jarros; selos de documentos em 

lama; cestaria e materiais têxteis; vasilhas de pedra, faiança, vidro e, claro, cerâmica; e 

muito mais. Esses são os materiais (não degradáveis) que formam o pano de fundo para 

a vida cotidiana numa cidade egípcia do Reino Novo. Provavelmente, um dos mais 

desafiadores aspectos da pesquisa arqueológica é a reconstrução do cotidiano por meio 

desses materiais “mundanos”, de forma realmente significativa. Uma vantagem de sítios 
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como Amarna é sua larga escala: a cidade traz a oportunidade de se comparar grupos de 

artefatos de diversas partes do sítio. Dessa forma, Amarna é conhecida por seu potencial 

para esse tipo de análise espacial; ao mesmo tempo, esse é um potencial que está ainda 

está para ser plenamente desenvolvido, porque os grupos de objetos provenientes das 

escavações anteriores são bastante incompletos nesse relativo. Nós ainda temos muito 

trabalho para fazer, no sentido de produzir e publicar corpora de objetos das escavações 

atuais, que são os mais completos possíveis. 

Uma importante coleção que nós temos agora é um grupo de aproximadamente 3000 

objetos de escavações levadas à cabo entre 2002 e 2006, de um grupo de casas da 

Cidade Principal, que foram publicados recentemente. Conforme nós fomos 

armazenando os objetos, notamos que havia um grande número de pequenas peças de 

faiança plana azul, provavelmente utilizadas como incrustações em itens de pedra ou 

madeira. Não parecia que tantos desses objetos tenham simplesmente caído de relevos 

nas casas. Assim, uma explicação razoável seria considerar que as pessoas produzissem 

incrustações de faiança para redistribuição, possivelmente para edifícios reais e oficiais, 

assim como os subúrbios de Amarna funcionavam como uma grande oficia para o 

Estado. Então, o simples processo de olhar mais de perto esse material pode, às vezes, 

induzir-nos a ideias acerca de como as pessoas passavam seu tempo e que experiências 

da cidade antiga elas possivelmente tinham. 

As coisas tornam-se mais complicadas quando se está tentando explorar o aspecto 

espiritual das vidas das pessoas, especialmente quando esse elemento é absorvido no 

cotidiano e na rotina, tanto que não é necessariamente tão evidente nos vestígios 

materiais. Amarna, como todo assentamento do Reino Novo, oferece, entretanto, uma 

série de materiais derivados da religião “cotidiana”, tais como esculturas, estatuetas, 

peças de joalheria, altares domésticos e, especialmente na Vila dos Trabalhadores, um 

grupo de capelas privadas utilizadas, em parte, para a comemoração de ancestrais. 

Recentemente, vem crescendo a importância desse tipo de material para se entender a 

religião além do culto templário, e também, uma mudança de modelos metodológicos 

retirados não somente da Egiptologia, mas da Antropologia e dos estudos de Cultura 

Material, tais como história da vida e abordagens fenomenológicas. 
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RL: Você está atualmente participando das escavações do Cemitério das Tumbas do 

Sul. Você pode nos falar sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido nesse sítio? 

Quais foram os impactos da recente Revolução que ocorreu no Egito sobre as 

escavações em Amarna?  

 

AS: As escavações no Cemitério das Tumbas do Sul é provavelmente um dos mais 

importantes trabalhos de campo que foram desenvolvidos em Amarna, e, a meu ver, um 

dos mais importantes trabalhos de campo atualmente no Egito. Esse sítio foi um 

cemitério para a “não-elite” de Amarna, que, basicamente, parece ter incluído todos que 

não faziam parte do pequeno círculo dos oficias de alto nível. As escavações estão 

proporcionando uma dose de realidade, no relativo à vida na cidade antiga, e isso é 

incrivelmente impactante. Há algo muito comovente em escavar esqueletos, até mesmo 

para um não-especialista, e poder ver as vértebras esmagadas juntas, como resultado do 

transporte de cargas que eram pesadas demais – talvez blocos de pedra durante a 

construção da própria cidade. Faz um longo tempo desde que a ideia de Amarna como 

cidade utópica foi proeminente, mas, de uma forma, eu penso que nós ainda queremos 

idealizar um pouco essa cidade. Mas é difícil escapar dos dados que agora estão vindo 

das análises dos ossos, trabalho liderado pelo professor Jerry Rose e pela Dra. Melissa 

Zabecki. Eles estão mostrando que esse tipo de trauma espinhal é constante no 

cemitério, assim como sinais de uma dieta deficiente na infância, por exemplo. 

Em termos gerais, esse trabalho de campo é importante porque está nos oferecendo um 

retrato da saúde de uma população única, num dado período de tempo no mundo antigo. 

Além disso, temos documentação textual do período que fala de uma praga vinda do 

Egito. Então há uma questão intrigante, mas difícil de responder: se isso afetou a 

população de Amarna. Arqueologicamente, com tão poucos assentamentos 

sobrevivendo ao lado de cemitérios no Egito, também temos a maravilhosa 

oportunidade de tentar escrever integradamente uma arqueologia de assentamento e de 

cemitério (ou da vida e da morte) por meio de Amarna. 
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Estamos buscando armazenar uma amostra de 400 esqueletos do cemitério, e atualmente 

temos pouco mais da metade disso, então ainda estamos planejando mais períodos de 

escavação. Nós havíamos planejado um período de escavações para fevereiro/março 

desse ano, mas, devido às circunstâncias decorrentes da Revolução egípcia, tivemos que 

cancelar. Nós esperamos poder executar uma escavação suplementar em 

novembro/dezembro, mas estamos aguardando a permissão do Conselho Supremo de 

Antiguidades. Então, estamos cruzando os dedos, embora reconhecendo que o Egito 

tem coisas muito mais importantes para resolver no momento que o estado das missões 

arqueológicas estrangeiras. 

 

RL: Para terminar, aqui no Brasil a Egiptologia não é uma área tradicional de estudos e 

as dificuldades para se pesquisar são muitas. Apenas em poucas universidades há a 

possibilidade de se pesquisar sob orientação de egiptólogos. Você poderia deixar para 

os nossos estudantes – e aqui eu me incluo – uma mensagem de incentivo?  

 

AS: Eu estudei na Austrália, onde a Egiptologia também é, relativamente, uma jovem e 

pequena disciplina acadêmica, então eu posso entender o que você diz até certo ponto. 

Tenho que dizer que a Egiptologia é um campo incrivelmente difícil de tentar se inserir 

e de manter uma carreira. Nós somos sortudos de termos um certo número de projetos 

de escavação australianos no Egito, o que proporciona aos estudantes vivenciarem o 

Egito e o trabalho de campo em primeira mão. 

Se você está tentando conseguir uma função numa escavação no Egito, é de grande 

ajuda que você tenha experiência prévia em escavações. Então, se você é da área de 

Arqueologia, tente ser voluntário numa escavação local. Outro conselho que dou a 

jovens pesquisadores é: comecem a publicar o quando antes. O crescente número de 

revistas que abrem espaço para pós-graduandos é uma ótima oportunidade de ganhar 

experiência de publicação. Escrever uma resenha, se não mesmo um artigo, pode ser um 

bom início. Ser voluntário em museus com coleções egiptológicas é, obviamente, outra 
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possibilidade e, para os interessados em buscar uma carreia em algum museu, estejam 

cientes de que diplomas em Museologia são cada vez mais esperados para tais cargos. 

Tente também manter sua perspectiva num determinado ponto e definir seus próprios 

objetivos no que você quer alcançar – seja uma carreira como professor universitário, ou 

tornar-se membro de uma missão arqueológica no Egito, embora mantendo um trabalho 

em outro campo. Infelizmente, a Egiptologia é uma disciplina muito competitiva. Mas a 

decisão do que você quer da Egiptologia, e do quanto você está disposto a abrir mão por 

ela, é algo muito pessoal. Não se sinta pressionado em pensar que um ensino formal, 

pesquisa ou cargo em museu são a única forma de tornar-se um Egiptólogo. 

 

O Amarna Project é financiado pelo Amarna Trust, uma fundação registrada no Reino 

Unido. Quem se interessar em contribuir com as pesquisas e com as atividades de 

preservação em Amarna, pode acessar o site: www.amarnatrust.com. 


