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Editorial
Rennan de Souza Lemos
Ana Carolina Moliterno Lopes de Oliveira
Universidade Federal Fluminense

A Plêthos mostra, com este segundo número, que está conseguindo se consolidar
como um periódico acadêmico-científico relevante e um espaço importante para a
publicação das pesquisas discentes desenvolvidas em nosso país. Os artigos que
apresentamos aqui são fruto de pesquisas de alunos de graduação e pós-graduação nas
áreas de História Antiga e Medieval e afins, e expressam o alto nível a que chegaram tais
pesquisas nessas áreas em nosso país.
Nesta edição contamos com um dossiê temático sobre Identidade e contatos culturais. A
maioria dos textos que compõem o dossiê foram apresentados no I Encontro Discente de
História Antiga e Medieval da UFF, organizado pela revista Plêthos em parceira com o
Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. O dossiê foi coordenado
por Letícia Sousa Campos da Silva, da Universidade Federal Fluminense, e inclui os
seguintes trabalhos: Conflito e Cooperação – Os Polos das Relações Romano-Góticas, de Sandro
Teixeira Moita (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro); Sobre identidade e trocas
culturais na "Espanha" medieval, de Anna Carla Monteiro de Castro (Universidade Federal
Fluminense); A utilização do conceito de identidade nos estudos sobre Idade Média: um olhar sobre a
Inglaterra no período de Alfred, o Grande (871-899), de Isabela Dias de Albuquerque
(Universidade Federal do Rio de Janeiro); e A presença de estrangeiros no contexto funerário egípcio
do Reino Novo, de Moacir Elias Santos (Universidade Federal Fluminense).
Na seção de artigos livres, o texto de Willibaldo Ruppenthal Neto, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, insere-se numa área ainda deficiente no Brasil: a de Estudos
Bizantinos. O artigo, intitulado Os verdes e azuis na História Secreta de Procópio, traz uma análise
do jogo político no império com base na obra do historiador bizantino.
Ygor Klain Belchior, da Universidade Federal de Ouro Preto, analisa em seu artigo
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"Para nós o trabalho é restrito e sem glória": captatio benevolentiae e amplificatio, nos Anais, de Tácito
temas como história, retórica e ficção na historiografia antiga, tendo como base os Anais de
Tácito.
O trabalho de Brunno Oliveira Araujo, da Universidade Federal Fluminense, traz
um importante balanço historiográfico das pesquisas brasileiras sobre o Baixo Império
Romano. O texto, intitulado Uma introdução ao Baixo Império Romano: pesquisa e debate científico
no Brasil, traça um panorama otimista da História Antiga, em especial daquela sobre a
Antiguidade Clássica, em nosso país.
No artigo O poder polarizado: o mestre da fé apostólica na ekklesia "ortodoxa" a partir do
Contra Heresias de Ireneu de Lião, Ludimila Caliman Campos, da Universidade Federal do
Espírito Santo, analisa a dinâmica do poder das congregações ocidentais do Império
Romano no século II, com base na obra do teólogo e padre grego Ireneu de Lião.
O trabalho Igreja, Ascetismo e Poder na Antiguidade Tardia: o diaconato de Olímpia em
Constantinopla, de João Carlos Furlani, da Universidade Federal do Espírito Santo, trata da
questão da prática ascética pelas mulheres em Constantinopla no século IV, com ênfase no
papel da diaconisa Olímpia.
Thiago Pereira da Silva Magela, da Universidade Federal Fluminense, analisa no
artigo O coração que pulsa: uma reflexão acerca do papel central das Relações Matrimoniais em Castela
no Período Afonsino (1252-1284) o papel social e político das relações matrimoniais em
Castela no século XIII a partir das Siete Partidas, textos jurídicos de autoria de Alfonso X, o
sábio.
O artigo de Anamar Moncavo Oliveira, da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, insere-se na área de Filosofia Antiga e trata da teoria da natureza da alma humana
em Platão, com base do diálogo Fedro. O texto intitula-se: A psicologia de Platão: sobre a teoria
da psyché (alma) humana no diálogo Fedro, a partir das categorias do apolíneo e do dionisíaco.
O texto de Rafaella Caroline Azevedo Ferreira de Sousa, da Universidade Federal
Fluminense, O Rei e os concelhos: relação entre poderes a partir dos capítulos das Cortes de 1436,
analisa as relações de poder entre o rei de Portugal e os concelhos, inserindo-se na área de
estudos de ênfase nas redes de poder.
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Há ainda uma resenha do livro de Renan Marques Birro, de autoria de André
Araújo de Oliveira, da Universidade Federal do Espírito Santo. O livro de Birro consiste
num importante avanço nos estudos sobre Escandinávia medieval no Brasil, na medida em
que amplia o leque de leituras em português sobre o tema.
A professora Margaret Marchiori Bakos, da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, reuniu uma equipe de especialistas, composta por Moacir Elias Santos
(Universidade Federal Fluminense), Liliane Cristina Coelho (Universidade Federal
Fluminense) e Gregory da Silva Balthazar (Universidade Federal do Paraná), para elaborar
uma bibliografia comentada sobre a temática da Egiptomania, pesquisada por tantos anos
no âmbito do projeto História da Egiptomania no Brasil (PUC-RS). O que temos nesta edição
da Plêthos é um texto basal para todos aqueles que se interessam por temáticas relativas ao
antigo Egito em nosso país, na medida em que traça um panorama da extensa produção
nacional sobre a temática.
Esta edição da Plêthos consiste na coroação da iniciativa de criar um espaço discente
para publicação e discussão de pesquisas. Daqui em diante, com a experiência acumulada,
espera-se trazer inovações maiores no relativo ao formato da revista e às seções de
conteúdo, favorecendo o debate direto de ideias sobre a Antiguidade e a Idade Média. Para
tanto, em agosto acontecerá o II Encontro Discente de História Antiga e Medieval, ocasião
em que será lançado o segundo número do segundo volume da revista, e onde haverá a
possibilidade a se apresentar trabalhos e debater perspectivas diversas sobre os estudos
históricos.
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Dossiê temático
Identidade e contatos culturais
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Introdução: Identidade e trocas culturais
Introduction: Identity and cultural exchanges
Letícia Sousa Campos da Silva
Universidade Federal Fluminense

Desde as propostas de renovação teórico-metodológicas efetuadas pelo movimento
intelectual que se convenciona denominar Escola dos Annales, tornou-se cada vez mais
frequente – a ponto de já não mais causar estranhamento – a importação de questões e
temáticas provenientes de outras áreas de saber nas análises de cunho historiográfico.
Sobretudo a partir dos anos 70, a parceria entre a história e a antropologia passou ao
primeiro plano em detrimento dos diálogos anteriormente travados pelos annalites das
primeiras gerações com a sociologia, a geografia e a demografia. Tamanha foi esta
associação com os antropólogos que isso impulsionou o desenvolvimento do campo da
História Cultural, um dos principais enfoques escolhidos para as mais recentes histórias
produzidas atualmente. Podemos listar entre os questionamentos recorrentes desta
perspectiva as tentativas de compreensão das práticas e das representações sociais, das
religiosidades populares, das relações entre os níveis de cultura presentes na sociedade e da
construção e dos mecanismos de inclusão/exclusão das identidades dos diversos grupos
sociais.
Se, por um lado, a dimensão – “aquilo que o historiador traz para primeiro plano
em seu exame de determinada sociedade” (BARROS, 2010: 1) – faz parte de uma escolha
pessoal dentro do leque de possibilidades existentes, há uma série de outras condições
sociais de produção que incidem sobre as histórias escritas. Sobretudo acerca da última área
de concentração temática citada acima, para além da consideração desta tendência da
historiografia em voga, não podemos ignorar o momento específico em que vivemos. O
século XXI, caracterizado por inovações tecnológicas de ordem tal que implicam uma
redução das distâncias entre as pessoas de diferentes partes do globo, parece igualmente
registrar algumas alterações na paisagem cultural, tais como a relativização das concepções
de classe, de gênero, de sexo, de raça, de nacionalidade. A percepção da complexidade das
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novas relações sociais tem favorecido as reflexões sobre a pluralidade e a fluidez de
significados das categorias de pertencimento. Sendo assim, o repensar das identidades nos
diferentes contextos históricos desponta como uma das grandes preocupações de nosso
tempo.
E não apenas propriamente no âmbito da história. Mikhail Bakthin, Roland Barthes
e Michel Foucault – sendo os dois primeiros principalmente críticos literários e o terceiro
da área da filosofia –, ao colocarem em questão a autoria e a unicidade do sujeito, não
obstante cada um fazê-lo à sua maneira, trouxeram à tona a ideia de uma identidade forjada
coletivamente. Outra contribuição neste sentido foi efetuada por Pierre Bourdieu
consoante sua afirmação de que a identidade é um “ser percebido que existe
fundamentalmente pelo reconhecimento dos outros” (BOURDIEU, 1989: 117). Do
mesmo modo como muitos outros conceitos do sociólogo, estamos também diante de uma
proposta relacional. Desde a popularização destes pontos de vista, parece ser bastante
improvável as produções mais recentes não os mencionarem seja com uma intenção de
ratificação ou de reelaboração de seus pressupostos.
É neste quadro mais amplo que se situa este dossiê. Três dos trabalhos contidos
aqui foram apresentados na mesa redonda 'Identidade e Contatos Culturais' durante o I
Encontro Discente de História Antiga e Medieval promovido na Universidade Federal
Fluminense em agosto passado pela Revista Plêthos em colaboração com a Coordenação
do Curso de História dessa universidade, informação que justifica a manutenção deste
mesmo nome para esta seção. Os autores, embora convidados, tiveram a liberdade de
escolherem os temas a serem abordados e, naturalmente, suas perspectivas em relação aos
mesmos. Tanto é assim que, espacialmente, os contextos analisados diferem bastante.
Sandro Teixeira Moita, ao realizar alguns apontamentos no campo militar sobre as
relações entre godos e romanos tendo como marcos temporais a Batalha de Adrianópolis
em 378 e a Batalha do Rio Frigidus em 394, observou não somente o quanto os contatos
entre estes dois povos experimentaram diferentes formas de manifestação como também
certas mudanças na identidade 'gótica', principalmente no que tange à sua expressão
política.
Procurando adequar o conceito de identidade para os estudos sobre a Europa
Medieval, Isabela Dias de Albuquerque analisou o que se convencionou chamar de
Plêthos, 2, 1, 2012
www.historia.uff.br/revistaplethos
ISSN: 2236-5028

12

Inglaterra durante o reinado de Alfred, o Grande (871 – 899), momento em que se
identificam contatos entre os antigos habitantes do território – em sua maioria jutos, anglos
e saxões – e as populações escandinavas recém-chegadas de um processo de migrações.
Para tal, ela utiliza dois textos do período fontes.
Já o trabalho de Anna Carla Monteiro de Castro, embora também baseado em
interpretações sobre uma fonte textual elaborada durante a Idade Média – as Siete Partidas
del Rey Don Alfonso el Sábio – prioriza uma análise historiográfica. A autora aqui
examinou a pertinência de determinados pontos de vista sobre a questão da convivência
harmônica entre cristãos, judeus e muçulmanos na 'Espanha' medieval.
Mais distante espacial e temporalmente está Moacir Elias Santos, o qual analisou,
por meio de fontes textuais, iconográficas e arqueológicas, as fronteiras sociais e os limites
da integração de povos estrangeiros ao contexto funerário egípcio no período do Reino
Novo (c. 1550-1070 a.C.)
Esperamos, enquanto Comitê Editorial da Plêthos, que com este dossiê os
estudantes de diferentes níveis possam perceber a relevância da discussão do campo
temático da identidade para os estudos sobre a Antiguidade e o Medievo.

Bibliografia
BARROS, José D'Assunção (2010). Sobre a noção de 'Campo Histórico', História e-História,
1, 1-1.
BOURDIEU, Pierre (1989). A identidade e a representação. Elementos para uma reflexão
crítica sobre a ideia de região. In O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
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Conflito e Cooperação – Os Polos das Relações Romano-Góticas
Sandro Teixeira Moita
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Resumo: A Segunda Guerra Gótica (376-382) e a Batalha do Rio Frigidus (394) foram
episódios decisivos nas relações romano-góticas. Em tais momentos, os contatos entre os
dois povos, Romanos e Godos, experimentaram diferentes formas de manifestação,
oscilando do conflito aberto à cooperação. Tais contatos serviram principalmente para um
processo de redefinição da própria identidade dos Godos, e produziram mudanças
profundas na sociedade gótica, em especial na sua expressão política, na qual se identifica
um processo de transformação de realeza. Buscaremos demonstrar como se deram tais
contatos entre os Godos e o Império Romano, salientando o papel da mudança dessa
"identidade gótica" em tão curto período de tempo e apontar hipóteses sobre como teria
ocorrido este processo.
Palavras-chave: História Militar; Império Romano; Godos.

Conflict and cooperation – the poles of the relations between Romans
and Goths
Abstract: The Second Gothic War (376-382) and the Battle of the River Frigidus (394)
were crucial episodes in the relations between Romans and Goths. During those moments
the contacts between the two people experimented different forms of manifestation,
coming from the conflict to the cooperation. Those contacts served mainly to the process
of redefinition of the identity of the Goths, and produced profound changes in the
process of changing of the royalty. We seek to demonstrate how such contacts between
the Goths and the Roman Empire happened, highlighting the role of the change of the
"gothic identity" in the very short period of time, and also to indicate some hypothesis on
how that process had happened.
Keywords: Military History; Roman Empire; Goths.
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O objetivo de tal pesquisa foi levantar apontamentos sobre as manifestações no
campo militar das relações romano-góticas em fins do século IV. Para tal, delimitamos o
tempo de 378, quando da Batalha de Adrianópolis a 394, na Batalha do Rio Frigidus, no
qual entendemos ser o espaço de tempo apto a demonstração de tais manifestações. Nesse
ínterim, percebemos o viés do conflito e da cooperação que marcaram as relações romanogóticas.
O conflito. A Guerra é um fenômeno complexo, presente em todas as sociedades
humanas. A História está permeada por sua presença e tal fenômeno é objeto de estudos de
longa data pelos historiadores.
Diversas são as teses que explicam o tipo de acontecimento que ela seria. Alguns
preferem colocá-la como um fato de natureza política, tal como foi pensado por Carl Von
Clausewitz no século XIX. Outros preferem a tese da guerra como um fenômeno cultural,
advogada pelo historiador militar inglês John Keegan. Nosso entendimento é que não
podemos submeter a presente pesquisa a uma dessas teorias, pois não seria suficiente para
abranger o estudo da guerra nas sociedades germânicas antigas.
Para compreender porque os Godos sempre buscaram a Guerra, é necessário ter
em mente o papel da atividade bélica nas antigas sociedades germânicas. Ela não era
somente uma luta pelo poder, mas um complexo ritual que conferia um status e prestígio
diferenciados aos guerreiros nesta sociedade.
Em suma, a guerra era um acontecimento que permeava todas as camadas da vida
nas sociedades germânicas. Por causa disso, podemos compreender o peso dessa tradição
guerreira, ao ponto de influir nas decisões dos reis e chefes guerreiros germânicos. Um
exemplo é a famosa carga liderada pelo rei dos Visigodos, Teodorico I, na Batalha de
Chalons (451, também conhecida como Batalha dos Campos Catalúnicos) contra os Hunos
de Átila. Teodorico liderou uma carga furiosa contra as linhas hunas, destruindo a
vanguarda huna, mas morreu na luta, pisoteado pelo seu próprio cavalo.
Em uma civilização como esta, a morte do guerreiro no campo de batalha
constituía o ápice da atividade bélica, é fácil entender porque os germanos, e no caso da
pesquisa, especificamente, os Godos, se lançavam tão a própria sorte no campo de batalha.
A temeridade e a vontade de combater forças “malignas”, como nas histórias da mitologia
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germânica formavam a ideologia perfeita para compor o guerreiro germânico: um
combatente que desejava a vitória, mas também buscava a morte no campo de batalha.
Em 9 de Agosto de 378, o Imperador Valente, regente da metade oriental do
Império Romano desde 364, marchou confiante com uma poderosa força do Exército
Imperial visando travar uma batalha contra um grupo de Godos, um povo bárbaro
germânico que estava em território romano há cerca de dois anos. Tudo indicava para uma
vitória rápida sobre os Godos, indicavam os seus oficiais.
Mas ao final da tarde daquele dia, Valente estava morto e as forças imperiais
destruídas no campo de batalha. Como foi possível que os Godos tivessem obtido tal
vitória sobre os romanos, donos da mais poderosa máquina militar da Antiguidade?
Para compreender como Adrianópolis ocorreu se faz necessária uma reflexão sobre
as instituições militares germânicas, e como seu desenvolvimento influiu no resultado da
batalha e da Segunda Guerra Gótica (376-382).
Com qual tipo de guerreiro os Godos travariam este conflito contra o Império
Romano e sua poderosa máquina militar, mais especificamente o Exército Imperial?
Os Godos não possuíam uma instituição como o Exército Imperial nem algo que
ao menos se parecesse com este. Sua forma de guerrear era maneira tradicional dos povos
germânicos – um exército composto por guerreiros. Era uma sociedade guerreira sem
soldados. A guerra era um fenômeno que tocava todos os aspectos da vida da sociedade
gótica – econômica, política, religiosa e cultural.
Quando ainda eram pagãos, o principal Deus adorado pelos Godos era Tiwaz,
celebrado por ser um guerreiro que sempre traria a vitória em batalha. Prisioneiros de
guerra eram sacrificados em honra a divindade bem como suas armas e armaduras eram
penduradas em árvores como oferendas. A conversão ao Cristianismo se deu por um bispo
ariano, Ulfilas, que traduziu a Bíblia do latim para o gótico. A conversão causou problemas
com os romanos nas províncias onde os Godos estavam, pois a maioria era pertencente ao
credo niceno, ao passo de que o arianismo estava cada vez mais sendo proscrito e
transformado em heresia.
Além da devoção a divindades ligadas à guerra, os Godos, como todo povo
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germânico, glorificavam a batalha como ápice da vida do guerreiro. A morte em batalha era
desejada e mesmo buscada por alguns, e isso dava uma especial agressividade aos Godos
quando do combate. Bravura e fúria eram esperadas do guerreiro quando em combate.
A guerra era um modo de vida nessa sociedade. Um homem tornava-se um
guerreiro e vivia das pilhagens que obtinha para sustentar a família, ou caso tivesse uma
condição melhor, o seu próprio grupo de guerreiros, o comitatus. Tal guerreiro não era um
combatente especializado como o soldado do Exército Imperial, que poderia ser um
infante, um cavaleiro, um sapador ou mesmo ter outras especializações. O guerreiro godo
era um homem capaz de combater a pé e a cavalo, e quando o exército godo estava
disposto em batalha, não havia uma divisão formal entre infantes e cavaleiros – ele poderia
ser designado para montar em combate, ou desmontar e combater a pé.
Uma característica singular dos Godos em contraponto aos demais povos
germânicos, era que faziam largo uso de armas à distância, como arcos, dardos e até fundas,
que serviam para fustigar o inimigo antes do choque contra as linhas góticas. Tal
expediente foi sempre utilizado por eles, como se pode observar nas batalhas da Segunda
Guerra Gótica, onde lançavam o máximo possível de projéteis antes do combate corpo-acorpo.
A incapacidade romana em resolver a questão dos Godos quando do eclodir da
guerra em 376 gerou um sangrento impasse que durou dois anos e só seria resolvido com a
chegada do Imperador Valente em 378, junto com a elite do Exército Imperial no oriente.
Valente estava hesitante quanto a ter de se deslocar pessoalmente para a Trácia. Ele
não desejava abandonar sua campanha contra os sassânidas, que estava indo razoavelmente
bem. Mas com os fracassos romanos nos dois primeiros anos de campanha, o imperador
percebeu que o problema representado pelos Godos era agora uma terrível ameaça para a
segurança da Trácia, da capital imperial do leste, e mesmo das próprias comunicações entre
o Ocidente e o Oriente romanos. A devastação empreendida pelos Godos era tal que o
imperador baixou os impostos das províncias da Mésia, Cítia e Trácia em 377.
Sua intervenção era necessária, e ele se deslocou, enfim, lançando mão de outro
recurso que tinha a mão. Requisitou a ajuda do Ocidente, do seu sobrinho e “augusto
júnior”, Graciano, que já estava atento ao problema gótico desde 377 e inclusive já tinha
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colocado oficiais e tropas para combatê-los, embora elas tenham desempenhado papel
menor na guerra até então.
Cabe aqui explicar que Valente era o Imperador romano e também Graciano.
Valente governava no modelo inspirado por Diocleciano (284-305), no qual o Império
passou a ser governado por uma Tetrarquia, com dois imperadores e dois “augustos”, com
uma divisão entre Ocidente e Oriente com fins de melhorar a administração imperial. O
sistema da Tetrarquia ruiu pouco depois de Diocleciano abdicar da dignidade imperial, mas
tornou-se uma prática entre os imperadores seguintes nomear co-imperadores ou
“augustos juniores” para governar o Império.
Nesse meio tempo, os romanos continuaram com uma estratégia de ganhar tempo
enquanto concentravam forças. Destacam-se aí as ações do general Sebastianus, que com
uma força de elite composta por 300 homens, empreendeu diversas operações contra as
frações dos Godos, com muito sucesso. Sua força chegou a 2 mil homens e ele atacou uma
coluna gótica que buscava suprimentos próximo a Adrianópolis. Tal ação apontaria para o
desfecho da situação.
Com os informes de que dois imperadores vinham para lhe enfrentar, e as ações de
Sebastianus gerando baixas entre os Godos, Fritigern decidiu reunir todas as colunas em
torno da cidade de Cabyle, onde concentraria suas forças e lançaria um ataque antes da
reunião dos imperadores. A área escolhida por Fritigern era um importante nó das
comunicações na Trácia, onde diversas estradas imperiais se cruzavam (KULIKOSKI,
2008: 164).
Graciano seguia na marcha rumo a Trácia, mas foi detido primeiro por uma doença
e depois por uma emboscada feita pelos alanos, que lhe impôs perdas consideráveis.
Valente reuniu sua força, num total que estimamos de 20 mil homens e seguiu para
Adrianópolis, que era o centro de operações da força de Sebastianus. Fritigern também se
moveu nessa direção, em um movimento indicando que atacaria Valente pela retaguarda. O
imperador enviou forças para bloquear os Godos e chegou a Adrianópolis.
Assim, em 7 de agosto de 378, Valente reuniu seus generais para discutir a situação.
As notícias eram animadoras: as vitórias da força de Sebastianus, informes de que as forças
dos Godos não ultrapassavam 10 mil homens e a aproximação de Graciano, que enviava
Plêthos, 2, 1, 2012
www.historia.uff.br/revistaplethos
ISSN: 2236-5028

18

mensagens a todo momento pedindo que o tio lhe esperasse para atacarem juntos.
O alto comando estava rachado: de um lado, generais liderados por Sebastianus
defendiam a tese de que Valente deveria atacar o quanto antes, e obter a glória somente
para si, ao invés de dividi-la com Graciano, já coberto pela vitória sobre os alamanos. Do
outro, generais liderados por Victor defendiam esperar por Graciano e deixar os Godos
sucumbirem pela fome (KULIKOSKI, 2008: 165-166).
Valente escolheu o caminho mais rápido. Decidiu por lançar-se na batalha contra os
Godos, contando com a vitória. Não a dividiria com seu sobrinho. Saiu de Adrianópolis em
9 de agosto de 378, após ignorar duas ofertas de paz de Fritigern, convencido da certeza da
sua vitória.
Após marchar 13 quilômetros, as forças imperiais avistaram o laager. Tal marcha
deve ter sido extenuante para os romanos, pois investigações arqueológicas indicam que, no
sítio da batalha, a temperatura no alto verão, época da batalha, pode ter chegado a 50ºC, o
que seria um tormento para homens equipados com armaduras, elmos e armas
(MACDOWALL, 2001: 69).
Valente queria resolver tudo rapidamente e não deu tempo para que as tropas
descansassem nem se alimentassem. E para piorar, os Godos atearam fogo em diversos
pontos do campo, e com a ajuda do vento, aumentaram a sensação térmica de calor entre
os romanos, que sufocavam com a fumaça das fogueiras. E os batedores indicaram que a
força de Fritigern poderia ser maior do que se imaginava. Valente então hesitou e aceitou as
tentativas de negociação dos Godos.
As negociações eram apenas um estratagema de Fritigern para ganhar tempo,
enquanto os Greuthungi retornavam do campo, onde estavam alimentando a sua grande
cavalaria. Oficiais romanos se preparavam então para serem enviados ao campo gótico
enquanto boa parte da tarde se esvaia em formalidades. O emissário romano, o general
Richomeres, viu que sua missão havia tornado-se inútil.
O Imperador estava vacilante, e os subordinados tomaram a decisão. Duas unidades
no flanco direito romano, sendo uma da cavalaria de elite da guarda imperial, iniciaram a
luta contra os Godos sem receber ordens, e logo arrastaram todo o exército romano em
campo, que ainda não havia terminado de dispor suas linhas de batalha, especialmente no
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flanco esquerdo.
Os Godos repeliram o ataque das duas unidades, e mantiveram sua linha. Fritigern
resistia, esperando pelo surgimento de Alatheus e Saphrax. O flanco esquerdo romano
avançou, protegido pela cavalaria romana, conseguindo chegar ao laager gótico. Começou a
surgir neste ponto a cavalaria gótica.
A feroz resistência dos Godos e o surgimento das primeiras forças de cavalaria
gótica fizeram com que a cavalaria romana fugisse do campo de batalha, deixando a
infantaria exposta. O flanco esquerdo das tropas romanas, que estava próximo ao laager foi
isolado e destruído pela infantaria e cavalaria gótica. Alatheus e Saphrax surgiram neste
momento, lançando uma poderosa carga da cavalaria Greuthungi e alana que desorganizou
as linhas romanas.
A infantaria romana ficou pressionada a um ponto em que de um exército passou a
se tornar um amontoado de homens, onde os soldados não tinham espaço nem para usar
suas armas, além do que diversos romanos morreram feridos pelas armas de seus
companheiros. As unidades de elite e a guarda imperial foram esmagadas no campo de
batalha. Generais como Victor e Richomeres tentavam trazer as reservas para o campo,
mas ao verem a fuga da cavalaria romana do campo e o massacre em que a batalha estava se
tornando, as unidades fugiram, e vendo seus esforços inúteis para mudar a sorte da batalha,
os próprios generais se evadiram para salvarem suas vidas. Ao fim da tarde, a linha romana
explodiu em uma fuga generalizada.
A fuga rapidamente tornou-se uma carnificina, enquanto algumas unidades
romanas se mantinham em posição, resistindo até o fim. Uma das histórias sobre o fim de
Valente é que ele teria se refugiado entre as legiões Lanciarii e Matiarii, onde caiu após ser
atingido por uma flecha. Outra história diz que ele teria conseguido se evadir do campo de
batalha, ferido, sendo levado para dentro de uma casa, onde agonizava. Quando os Godos
se aproximaram, os guardas imperiais teriam disparado flechas contra eles, o que gerou uma
reação dos Godos, que cercaram a casa e atearam fogo a ela. Um homem escapou e avisou
que eles tinham acabado de perder a chance de capturar o Imperador em combate. Seja
qual for, o fato é que o corpo de Valente nunca foi achado. Com ele pereceram generais
como Sebastianus, 35 tribunos e dois terços das tropas romanas que tinham saído de
Adrianópolis na manhã do dia 9 de agosto de 378 (MACDOWALL, 2001: 80).
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A vitória gerou um paradoxo para Fritigern, pois alimentou ambições nos seus
chefes guerreiros que ele não foi capaz de deter. Sua autoridade foi se perdendo, enquanto
grupos de guerreiros se formavam e saíam em busca de butins e pilhagens ou mesmo
tributos pagos pelas cidades para que lhes deixassem em paz.
Em janeiro de 379, Graciano aponta Teodósio como imperador do oriente,
deixando a responsabilidade da condução da guerra gótica para ele, retirando-se dos Bálcãs.
Para o imperador do ocidente, não valia mais a pena arriscar-se numa guerra em que ele
poderia perder tropas como Valente perdera. Isso explica também a dificuldade que
Teodósio enfrentou para poder recuperar os Bálcãs, pois Graciano não cooperou em nada,
diferente do que tinha feito com Valente.
Tais ações não trouxeram a paz. Ela só viria em outubro de 382, após complexas
negociações com lideranças góticas, nos quais foi garantida boa parte dos termos do
tratado de asilo de 376. Entretanto, havia uma condição que mudava a natureza do
relacionamento: os Godos deveriam fornecer soldados quando solicitados pelo Império,
com seus príncipes tribais recebendo comandos militares subordinados aos generais
romanos.
A Segunda Guerra Gótica terminara, depois de terríveis seis anos de privações e
uma forte desestabilização do limes do Danúbio. Agora, os agentes que tinham sido
promotores de tal caos eram os mesmos que deveriam implantar a ordem romana
novamente – se tornariam soldados e oficiais do Exército Imperial, lutando para preservar
o Império e fieis ao Imperador, com quem enxergavam ter um laço direto, estabelecido
pelo foedus, o tratado que lhes transformava de alguma maneira, em pertencentes àquele
mundo romano (WOLFRAM, 1988: 133).
Agora como federados imperiais, os Godos deviam obrigações para com o Império
e, em sua visão, o Imperador. Eram confiáveis na medida de seus próprios interesses, mas
possuíam um senso de lealdade a Teodósio que admirava mesmo os cronistas que lhes
antagonizavam. Na visão gótica o tratado de 382 era com o Imperador e não com o
Império.
O serviço no Exército Imperial havia transformado os Visigodos em uma força de
choque a serviço do próprio imperador, com status mesmo de elite, tanto na infantaria
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quanto na cavalaria. Entretanto a relação, que parecia a melhor possível, sofreria um trauma
com o aparecimento de uma figura que se tornaria muito importante dentre os Godos:
Alarico, que vinha de uma família nobre entre os Tervingi. Ele seria o primeiro godo a
romper o tratado de 382 (KULIKOWSKI, 2008: 188-189).
Em 391, Alarico liderou uma força de rebeldes godos que saiu do território
federado e seguiu para o sul, na direção da Macedônia. O imperador saiu em marcha com
tropas do Exército Imperial, sendo emboscado no rio Hebrus, e quase foi morto na luta,
sendo salvo pelo general Promotus. Teodósio deu o comando das operações contra Alarico
a Promotus, que morreu em combate pouco tempo depois. Foi convocado para assumir o
seu lugar um outro personagem importante nos anos que se seguiriam: o general Estilicão,
que com grande capacidade, derrotou e cercou Alarico em 392. Por ordens de Teodósio,
Estilicão teve de deixar Alarico ir, após este se render e fazer a paz com o imperador. O
Império não podia se dar ao luxo de destruir uma força de "bárbaros" federados
(WOLFRAM, 1988: 137).
No mesmo ano, surgiu a crise no ocidente. Valentiniano II, deixando como
imperador por Teodósio não conseguia se fazer respeitar, e estava frustrado com o general
franco Arbogast, que ditava como ele deveria governar. O imperador do ocidente tentou
demitir o general, mas Arbogast simplesmente ignorou-o. O jovem Valentiniano II
suicidou-se ou foi assassinado e Arbogast definiu um poeta e burocrata, Eugenius, para ser
o novo imperador do ocidente, contando com o apoio do Senado de Roma e boa parte da
elite da cidade, ainda pagã e que odiava o imperador cristão.
Os Visigodos foram convocados e Teodósio ordenou uma mobilização em massa.
Não se tratavam de unidades do Exército Imperial com soldados godos, de um exército
gótico que lutaria junto ao Exército Imperial contra as tropas de Arbogast na Itália. Um
grande contingente foi reunido, e, segundo fontes, teria chegado a 20 mil homens, o que é
possível pelo tamanho da população gótica estimada, mas difícil pela organização gótica
(WOLFRAM, 1988: 138).
Essa força estava sob o comando de Alarico, que estava insatisfeito com o fato de
não ter recebido um comando independente nem uma patente militar romana, subordinado
ao general Gainas, que era um godo, mas sem linhagem nobre, o que revoltava o jovem
príncipe visigodo. Teodósio não tinha esquecido as ações de Alarico em 391, e possuía
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desconfianças em relação a ele (WOLFRAM, 1988: 138).
Teodósio marchou rumo à Itália, passando pela Ilíria, onde teria de seguir pelos
Alpes Julianos para poder chegar ao seu objetivo. Apesar da sua velocidade de marcha, as
tropas ocidentais já guarneciam os passos, o que limitava o imperador a seguir em frente
direto para seu inimigo.
O campo de batalha era um planalto em meio às montanhas, onde Arbogast dispôs
seu exército e ordenou a construção de um campo fortificado que nada devia aos laager
góticos, tendo sua retaguarda protegida pelo rio Frigidus. Teodósio não tinha opção de
flanqueá-lo, tendo de realizar um ataque direto. A vanguarda das forças imperiais era
composta pelos Godos, com um efetivo preponderante de Visigodos, mas também outros
Godos, como alguns Greuthungi que foram colocados sob o comando de Alarico
(WOLFRAM, 1988: 138).
A rota de Teodósio era tão estreita que ele não podia nem desdobrar suas forças em
linhas de batalha para atacar Arbogast, e o ataque dos Godos foi realizado com as forças
dispostas em colunas. Apesar da bravura gótica, as forças de Arbogast estavam muito bem
entrincheiradas e mantiveram suas linhas. Ao final do dia, os Godos tinham sofrido pesadas
baixas, e as fontes nos dizem que até 10 mil godos teriam morrido em combate no
primeiro dia da batalha (MACDOWALL, 2001: 86).
O usurpador Eugenius estava no campo com Arbogast e passou a noite em
celebrações com os soldados, distribuindo presentes e fazendo promessas a seus generais.
Enquanto isso, Teodósio estava reunido com seu comando militar, que aconselhou a
retirar-se e buscar o combate em outro lugar e ocasião. Os generais do oriente não
acreditavam que poderiam vencer nas condições em que tinham lutado e ainda chegavam
informes de que Arbogast dispusera tropas nos flancos da posição de Teodósio de maneira
a isolá-lo nas montanhas.
Mas Teodósio não desistiu. Além disso, as tropas de Arbogast que estavam em seus
flancos desertaram para o seu lado, o que lhe renovou as esperanças. Ao alvorecer, as forças
imperiais atacaram, surpreendendo Arbogast, que refez suas linhas e novamente manteve a
posição. Um sangrento combate se seguiu, com os dois exércitos sofrendo pesadas baixas
enquanto se mantinham no campo de batalha. O impasse surgia, mas um evento
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espetacular mudaria todo o curso da batalha.
A região até os dias atuais é conhecida por rajadas de vento que chegam a 90, e
algumas vezes, 200 quilômetros por hora. O fenômeno se explica porque o ar frio dos
Alpes Julianos, em alguns momentos desce depressa demais para ser aquecido pelo ar
quente do Mar Adrático, sendo violentamente impelido para baixo então pela diferença de
pressão que geram tais ventos tão fortes. O vento é chamado de “Bora”.
O vento surgiu, soprando sobre as forças ocidentais, lançando poeira nos olhos dos
soldados e impedindo que fizessem uso mesmo de flechas e outras armas arremessáveis,
atrapalhando mesmo sua defesa. As forças imperiais avançaram e destruíram as tropas de
Arbogast, invadiram seu campo e atearam fogo, destruindo-o (KULIKOWSKI, 2008: 190).
Eugenius foi capturado e levado a Teodósio, sendo decapitado. Sua cabeça foi
exibida como troféu, espetada em uma lança e exibida para as forças de Arbogast, que
foram dizimadas. O general do ocidente fugiu, se refugiando nas montanhas. Cercado,
suicidou-se dias depois a maneira dos nobres romanos quando percebeu não escaparia da
fúria do imperador.
Teodósio era o vencedor da Batalha do Rio Frigidus, conseguindo unificar
novamente o Império Romano. Poucos meses depois, em 17 de janeiro de 395, Teodósio
morreria em Milão. No fim de sua vida, o relacionamento especial que os Godos tinham
com o Imperador estava desgastado por diversas razões, e é bem possível que a luta em
Frigidus tenha piorado ainda mais a situação. Apesar disso, os Godos se mantiveram no
Exército Imperial e fieis ao Imperador até sua morte (WOLFRAM, 1988: 138-139).
Ao chegar ao final do recorte temporal da pesquisa, cabe a nós entender as
transformações pelas quais passou a sociedade gótica. O seu mundo tinha literalmente
virado de ponta-cabeça. Nenhum godo que combatia os romanos em Adrianópolis em 378
poderia se imaginar lutando para salvar o Império e assegurar a autoridade do Imperador
em 394.
Quase vinte anos após o início da migração, a Segunda Guerra Gótica e os conflitos
posteriores em que os Godos vão se envolver produziram mudanças significativas. A
sociedade gótica se reorganizou em torno da adaptação da vida em terras romanas, mas
sem abrir mão de seus costumes e tradições.
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No âmbito do fenômeno da guerra, com o fim das unidades tribais dos Godos e o
surgimento dos Visigodos e do núcleo que irá compor os Ostrogodos, mudanças se deram
também na forma de combater. A infantaria, principal força dentro dos exércitos do Baixo
Império Romano era privilegiada, especialmente pelo seu baixo custo. Era mais fácil
preparar um infante que um cavaleiro, que requeria muito mais treinamento, além do caro
investimento.
Mas o guerreiro gótico é diferente. Não é um soldado especializado como o
romano, e nem mesmo era um soldado, mas um guerreiro. Um homem de armas, que vivia
da violência e dela retirava o seu sustento, bem como dos próximos a ele, fossem seus
familiares ou, caso fosse nobre, sua corte de guerreiros.
Tal homem não se prende as especializações formais dos romanos. O guerreiro
gótico é um infante e um cavaleiro, podendo ser utilizado de acordo com a finalidade de
seu chefe no campo de batalha. Essa polivalência gótica na guerra foi muito preciosa ao
Exército Imperial quando do uso dos Godos para defender as fronteiras imperiais bem
como travar a dura luta no rio Frigidus. Os Visigodos que surgiam, estavam começando a
transformar sua cavalaria em uma poderosa força de choque que era temida pelos romanos
pelos estragos que era capaz de fazer. Na campanha contra Maximus e depois Eugenius e
Arbogast, a cavalaria gótica surpreendeu o inimigo em diversos momentos, lançando cargas
devastadoras.
Passando por tais transformações, que vão desde a guerra total contra o Império
Romano a cooperação absoluta para salvar este mesmo Império e preservar a autoridade do
Imperador frente a usurpadores, os Godos acabaram fazendo da guerra o seu caminho,
pelo meio do qual se tornaram importantes protagonistas na história de Roma no século
IV, e não meros espectadores ou coadjuvantes ao sabor dos acontecimentos, como em
tempos anteriores. Suas ações serviram de inspiração para outros povos "bárbaros", que
buscaram seguir seus passos, revolucionando não só a si mesmos como ao Império
Romano do século IV.
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Sobre identidade e trocas culturais na "Espanha" medieval
Anna Carla Monteiro de Castro
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Resumo: Pretende-se discutir o tema de uma “Espanha” medieval como palco da
convivência harmônica entre as três religiões monoteístas que ali coexistiram (cristãos,
muçulmanos e judeus) e que seria devido a essa convivência que a identidade do homem
medieval moderno teria se forjado. Entre outras coisas, pretendemos mostrar que essa
alegada origem medieval de uma identidade espanhola seria na verdade uma construção do
século XX que tende a enfatizar trocas culturais como evidência dessa suposta harmonia e
aceitação das minorias religiosas, quando na verdade são processos distintos onde troca
cultural não equivale a igualdade social.
Palavras-chave: Identidade; "Espanha"; Baixa Idade Média.

On identity and cultural exchanges in the Medieval "Spain"
Abstract: This article aims to discuss the theme of medieval Spain as a place where the
three monotheistic religions (catholic, islamic and jewish) would coexist in an harmonious
atmosphere and that it would be due to this coexistence that the identity of the modern
spanish man would be forged. Among other things, we intend to point out that this alleged
medieval origin of spanish identity is in fact a twentieth century construction that tends to
focus on cultural exchange as a evidence of harmony and acceptance of religious
minorities, when in fact those are distinct process and that cultural exchanges does not
equal social equality.
Keywords: Identity; "Spain"; Late Middle Ages.
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“Judios son uma manera de homes que como quier non creen la fe de nuestro
señor Jesucristo, pero los grandes señores de los cristianos simpre sufrieron que viviesen
entre ellos” (ALFONSO X, 1807: Part. VII, Tít. XXIV, Ley II, 670). A passagem citada
abre o titulo referente aos judeus nas Siete Partidas, obra monumental coligida durante o
reinado de Alfonso X (1252-1284), rei de Leão e Castela, que reúne uma série de leis
pensadas para valerem para todo o reino1, mas que terá outras características, para além do
seu caráter legislativo, ao trazer manifesta em suas páginas a necessidade de caracterizar e
delimitar papéis e lugares sociais dentro do reino, por exemplo, o que era fruto de um
interesse do rei em se afirmar como centro daquela sociedade e definidor de tais lugares
sociais. Assim, o título referente aos judeus nessa obra precisa começar necessariamente
pela definição de quem são estes: nisso não há nada de muito divergente do restante da
obra. O que é digno de nota é o fato de a caracterização se dar a partir de uma marcada
diferenciação dos judeus com relação ao restante da sociedade: são apresentados como uma
manera de homes. Processo semelhante é verificado ainda nos títulos referentes aos mouros “manera de gentes” (ibid., 675) e aos hereges – “manera de gente loca” (ibid., 681). Em
todos os casos, a humanidade destes grupos é reconhecida, então estamos longe de poder
falar num processo de desumanização; ao mesmo tempo, as passagens todas situam esses
grupos como uma maneira distinta de ser, que difere daquilo que se pensa como o ideal ou
enquanto norma, que seria o cristão. No caso dos judeus o título referido segue definindo
que essa manera de homes tem sua permanência apenas permitida, tolerada pelos senhores
cristãos. Logo de início, portanto, o quadro que nos é apresentado define já o lugar que
essa sociedade reserva para esses grupos: sendo parte delas e vivendo dentro de regras
estabelecidas por ela, dificilmente poderíamos falar nessas categorias como excluídas; o
mais adequado seria pensar numa categoria que fica num meio caminho entre a inclusão e a
exclusão, que é a categoria de marginalizados. Por outro lado sabe-se que, não raras vezes
na Idade Média na Península Ibérica, teremos judeus e muçulmanos ocupando posições de
destaque no reino, sendo alguns contemplados com doações dignas da alta nobreza cristã,
como se observaria durante o repartimiento de terras dado em Sevilha alguns anos após sua
conquista pelos cristãos, quando um grupo de oficiais judeus da corte de Alfonso X vai
receber não apenas casas, mas parcelas consideráveis de terra, na zona rural sevilhana.

Apesar do projeto, a resistência de diversos setores contra essa tentativa de controle por parte do rei impedirá sua implementação naquele momento. Só em 1348, já no reinado de Alfonso XI, é que de fato haverá a
implementação das Siete Partidas através do Ordenamiento de Alcalá de Henares.
1
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Em vista destas questões, o problema que se coloca aqui é como pensar a situação
dos judeus nesse contexto, se em termos de uma convivência harmônica ou de uma
intolerância absoluta (ou ainda, nenhuma das duas abordagens, mas um meio termo). É
lícito falar em uma “Espanha das três culturas”, onde se forja a essência do espanhol
contemporâneo e onde as três confissões religiosas presentes na Península Ibérica
conviveriam em clima de harmonia? Se não, é o inverso disso então que se deve buscar,
uma Espanha persecutória, como outros tantos autores caracterizariam, sobretudo a partir
da segunda metade do século XX, após as Guerras Mundiais? Para efeitos do tema da
mesa, me concentrarei, nesta exposição, principalmente na primeira questão, isto é, de uma
reflexão sobre a natureza desse convívio e contato entre os povos ali presentes, e se tal
convívio caracterizaria um suposto clima de harmonia. Essa pergunta é essencial para
pensar a questão de identidade e trocas culturais nesse contexto porque a própria
concepção de uma convivência harmônica, de uma “Espanha das três religiões” surge de
uma preocupação por buscar compreender a identidade do homem espanhol. Assim, me
parece oportuno abordar, primeiramente, como a temática das relações entre cristãos,
judeus e muçulmanos tem sido abordada pela historiografia.
Podemos aludir a duas abordagens mais expressivas. Uma que busca enfatizar um
clima de tolerância e convivência absoluta na Península Ibérica ao longo da Idade Média e outra
que costuma se referir ao período como momento da gênese de uma sociedade
persecutória, não limitando, neste último caso, a abordagem à Península Ibérica, mas
abrangendo a Europa como um todo. Daremos mais destaque à primeira corrente, porque
é de suas construções que decorre grande parte das questões que se pretende discutir aqui.
De acordo com a abordagem que prima pela idéia de tolerância e convivência, a Idade Média
ibérica seria o retrato de uma sociedade tolerante, uma “Espanha” das três religiões: por
mais anacrônico que o termo Espanha seja, para esse momento, essas formulações
historiográficas acabam lançando sobre esse mosaico de reinos cristãos e muçulmanos que
é a Península Ibérica nesse momento uma concepção que lhes é completamente externa.
Trata-se de vertente que teve grande peso entre hispanistas do século XX, principalmente
aqueles que, durante a ditadura franquista, vão buscar se questionar sobre a própria
essência da identidade do homem espanhol (RIBAGORDA ESTEBAN, 2001), ao passo
que a vertente que prima pelo caráter persecutório vai ter grande força entre a dita “escola
de Israel” (NIRENBERG, 1996, 3-9), mas que também sofrerá grande influência da
renovação historiográfica da segunda metade do século XX e a preocupação com a história
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de grupos até então negligenciados por uma historiografia que primava por grandes
personagens políticas.
A corrente que insiste na questão da tolerância deve muito de suas reflexões ao
caminho aberto pela formulação de Américo Castro, na obra España en su historia de 1948,
onde o autor analisa a convivência dos três grupos confessionais presentes na Península
Ibérica e que conferiria a singularidade e identidade do espanhol contemporâneo. Segundo
o autor, a essência de uma identidade espanhola se forja justamente nesse contexto da
Península Ibérica onde se daria uma convivência única entre os três grupos religiosos aqui
citados, realidade que impõe formas de sociabilidade inexistentes fora dali e que faria da
região, portanto, retrato único de uma convivência harmônica. (CASTRO, 1956 apud
GARCÍA DE CORTÁZAR, 2004, 32). A formulação de Castro torna ainda mais acirrados
os debates, já bastante antigos, sobre a origem de uma identidade espanhola, sobretudo a
partir da contestação de sua proposta por Sanchez Albornoz, que afirma que o que
caracteriza a identidade do espanhol não seria fruto dessa convivência das religiões, mas
características gerais presentes muito antes que essa convivência se desse.
É importante ressaltar que o contexto no qual tanto Castro quanto Sanchez
Albornoz estão escrevendo é específico e explica em grande parte a preocupação de ambos
os autores: os dois serão exilados durante a ditadura franquista e os dois estão buscando
compreender a identidade do homem espanhol, embora cada um acreditando que esta
“essência” estivesse em momentos distintos. O problema da identidade, ou do ser de España,
já preocupava toda uma geração anterior de intelectuais que buscavam compreender que
homem era o espanhol e o que fundamentava sua identidade, mas essa terá grande força
durante os anos pós-guerra civil, com o governo de Franco. Para Castro a explicação estava
no passado medieval, numa suposta convivência harmônica entre as três culturas, que
geraria a já citada forma de sociabilidade específica da Península Ibérica e que seria
inexistente em outros lugares: seria nesse contexto de convivência entre os três grupos e
das trocas culturais ali realizadas que se forjaria o homem espanhol. Sanchez Albornoz, por
sua vez, discordava profundamente de Castro sobre a influência dessa convivência para
explicar a identidade do homem espanhol, acreditando que traços essenciais da mesma
estariam presentes já desde os visigodos, mudando muito pouco ao longo dos séculos: a
“essência” espanhola já estaria dada muito anteriormente ao contexto do qual se ocupa
Castro, e deveria muito pouco à essa convivência.
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Não nos levará a lugar algum discutir essa “origem” do homem espanhol, nem
tampouco é esse o objetivo ao qual nos propomos. O fato é que ambos os autores terão
grande influência nas produções posteriores e que a formulação de Castro, juntamente com
a noção de convivência, terá um peso enorme entre historiadores que buscarão pensar a
relação entre cristãos, judeus e muçulmanos na Península Ibérica durante a Idade Média e
que também enxergarão nela um clima de absoluta harmonia entre os grupos ali presentes.
O grande problema, como é evidente, é que com preocupações muito típicas de seu
tempo, como vários outros intelectuais daquele momento, Castro estava projetando sobre o
passado medieval sua inquietação e busca por algo que sequer se pensava naquele
momento. Não que não tenha se dado a convivência entre os grupos e que as trocas
culturais resultantes desse contato não sejam dignas de nota. O problema é que tanto
Castro quanto os historiadores que seguiram na linha da “convivência harmônica”
acabaram não se ocupando de outros aspectos daquela realidade. Geralmente costumam
enfatizar casos pontuais de figuras de destaque dessas minorias religiosas como evidência
de um clima harmônico e de aceitação, onde era possível que se equiparassem a cristãos; ou
então acabam enfatizando em suas abordagens a troca cultural entre estes grupos como
evidencia de um clima de convivência e harmonia. É esta, aliás, uma das críticas que
Sanchez Albornoz lançaria sobre a obra de Castro: que ao buscar mostrar uma simbiose
cultural, o autor estaria ignorando o que existe de conflitivo no contato entre os três
grupos.
Como tratar então do problema colocado, isto é, das trocas culturais e das relações
travadas entre estes grupos? Thomas Glick aborda a questão de forma bastante clara,
chamando a atenção para dois equívocos bastante comuns entre historiadores que se
debruçam sobre as trocas culturais no medievo ibérico:
1 – A crença de que conflito étnico e trocas culturais são
fenômenos mutuamente excludentes;
2 – Identificar aculturação com assimilação.

De acordo com o primeiro ponto, Glick ressalta que ao pensar que conflito e trocas
se excluem mutuamente, os historiadores que insistem no caráter conflitivo das relações
entre culturas acabariam tendo que ou subestimar o valor positivo das trocas culturais ou
então a buscar pequenos intervalos de calma no meio das relações conflitivas para explicar
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que as mesmas se dessem. Com relação ao segundo ponto, que aqui nos interessa mais,
Glick insiste que os fenômenos são distintos, sendo um cultural e outro social, e que não
existe qualquer implicação direta entre estes. Assim, insiste o autor, a redução da distância
cultural não implica uma diminuição na distância social (GLICK, 1993, 218). Um maior
interesse por certos aspectos da cultura do outro grupo ou uma maior troca cultural nada
tem a ver com uma maior aceitação do outro como um igual ou que sua participação
naquela sociedade, enquanto grupo, se dará nos mesmos termos que aquela vivenciada por
quem estivesse de acordo com a norma, ou seja, os cristãos. Ou ainda, se tomarmos
emprestada a tipologia das relações com o outro 2 proposta por Tzvetan Todorov,
poderíamos pensar que um maior interesse ou conhecimento pela cultura do outro não
implica uma maior estima ou mudança de postura adotada para com este (TODOROV,
1993, 183-198). Ou seja, a existência de uma escola de tradutores em Toledo, ou o fato de
Alfonso X contar com um grupo de intelectuais das três religiões em sua corte, produzindo
obras de cunho diverso, embora tivessem importância considerável no que se refere a
trocas culturais e produção intelectual, não implicam necessariamente em igualdade social
ou que houvesse qualquer sentimento de uma identidade comum entre estes membros da
sociedade. A diminuição de distâncias culturais, da qual este é um exemplo, não nos diz
muito acerca da relação de poder e das formas de controle jurídico-institucionais que atuam
de maneira diferenciada sobre as três confissões religiosas presentes no reino. Não nos
informam nada sobre uma noção de comunidade partilhada pelos três grupos, como
muitos costumam querer alegar.
Já falamos da questão da troca cultural enfatizada pelo grupo que insiste no caráter
harmônico da convivência e no clima de tolerância. Falta o outro viés mais comum em sua
abordagem, que é a do uso de exemplos pontuais de membros das minorias étnicoreligiosas que desfrutam de posição privilegiada como exemplo dessa tolerância e
convivência. Sabemos que há presença de judeus ilustres na corte, atuando como oficiais do
rei, como diplomatas, almoxarifes, médicos, cobradores de impostos e que acabam sendo
contemplados com privilégios e doações diversas, comparáveis às que um nobre cristão
receberia, como no caso do repartimento de terras de Sevilha, quando cerca de 27 “judeus
do rei”, como eram chamados, receberiam doações diretas de Alfonso X, algumas de

O autor pensa três eixos possíveis, um relativo ao juízo de valor que se faz do outro, um segundo referente à
postura que se adota com relação a este e um terceiro, relativo ao conhecimento que se tem do outro – níveis
axiológico, praxiológico e epistêmico, respectivamente – e que não possuem implicações necessárias entre si.
2
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monta considerável, numa vila chamada Paterna Harab, posteriormente Paterna de los judíos
(ROMERO-CAMACHO, 1983, 346). Esse tipo de exemplo costuma ser citado como
evidência de igualdade entre cristãos, judeus e muçulmanos. Na verdade são casos pontuais,
quando a maioria dos judeus do reino não disporia dessas mesmas possibilidades. Não
deixa de ser uma informação importante, uma vez que nos força a pensar que outros
fatores atuam na posição social naquela sociedade, além da confissão religiosa, servindo
como um alerta para pensarmos que as divergências sociais não são encontradas apenas
entre os grupos religiosos, mas dentro destes próprios grupos também. Esta última
observação parece um tanto óbvia para que seja mencionada, mas é necessária, uma vez
que parece haver uma certa tendência a ignorar essas diferenças sociais no interior das ditas
minorias étnico-religiosas na hora de pensar sua inserção em sociedades majoritariamente
cristãs. Tende-se a abordar a questão da inserção dos judeus, assim, em termos de um
grupo homogêneo, prevalecendo generalizações, seja em termos de uma convivência e
tolerância total, enfatizando privilégios que na verdade se limitam a uma elite restrita como
exemplo de uma igualdade entre grupos, seja em termos de perseguição e intolerância
absoluta, não levando em conta que, embora a religião seja um fator de grande importância
nas sociedades medievais, ela não é a única componente das relações sociais, e outros
fatores deverão ser levados em conta, como status social, relações pessoais, poder
econômico, etc. De qualquer forma, para a grande maioria da população que não faz parte
de uma elite privilegiada, nem que desfruta da proximidade da corte para poder se
beneficiar desses laços pessoais, a religião seria um dos fatores que mais influenciariam na
sua inserção social. No caso desse mesmo repartimento de Sevilha, aqueles judeus que não
fazem parte do seleto grupo dos “judeus do rei”, vão ser alocados numa judiaria que seria
separada do restante da cidade por uma muralha; posteriormente, através de compras,
aluguel, etc, vamos encontrar judeus vivendo fora desses muros, mas o fato é que, para
aquele que não gozasse de certo status ou detivesse algum cargo de importância, a religião
era o fator primeiro na hora de definir seu lugar naquela sociedade.
Voltemos ao trecho das Siete Partidas com o qual começamos o presente artigo: a
presença dos judeus entre os cristãos é dita como permitida, tolerada. Num argumento
desenvolvido por Agostinho de Hipona e que fará parte da retórica cristã acerca da
presença dos judeus em seus reinos, esta tolerância se daria apenas porque sua presença era
necessária enquanto povo testemunha de uma verdade cristã. Uma presença que não era
desejável, portanto, mas tolerada, e que situa este, como outros grupos, numa situação de
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marginalização. Marginalização porque a condição destes é de inferioridade jurídica e tem
implicações sociais, como apontado por Gonzalez Jimenez (1997, 73-74). Isso fica bastante
claro nas Siete Partidas: as restrições quanto ao tipo de ofícios que podem ocupar, a
limitação no acesso a certos espaços, as restrições em suas relações com cristãos, tudo isso
indica que sua condição jurídica e social é inferior a dos cristãos. Proíbe-se que cristãos e
judeus comam e bebam juntos, proíbe-se que os banhos públicos sejam usados ao mesmo
tempo ou, ainda, que cristãos recebam medicamento de judeus: proibições todas que
deixam implícito um medo de contaminação, seja um medo mais abstrato, de contágio de
uma alegada “impureza” dos judeus, seja um medo concreto de envenenamento por um
grupo que, acreditava-se, queria destruir por dentro aquela sociedade. Proíbe-se que judeus
possuam cargos que os coloquem em posição superior aos cristãos. Essas restrições
mencionadas aqui remetem à caracterização de marginalização por Bronislaw Geremek,
que entende o termo como uma “não participação de privilégios materiais e sociais, na
divisão do trabalho e na distribuição dos papéis sociais, nas normas e no ethos social
dominantes na sociedade global” (GEREMEK, 2004, 190 apud GONÇALVES, 2010, 28).
Ainda assim, ainda nas Siete Partidas, há uma série de medidas tidas como
protetoras ou alguns direitos que são reconhecidos aos judeus nesses textos. Poderiam ser
lidos como sinônimos de tolerância, aquela tolerância positiva mencionada no início do texto?
Afinal, algumas passagens reconhecem direito de culto, reservam um direito a preservar os
sábados, data religiosa dos judeus durante a qual seria proibido que fossem levados a juízo,
reconhecem mesmo a sinagoga como lugar onde se louva o nome de Deus e que, portanto,
devia ser respeitada! Tendo a concordar com Ray e Gonzalez Jiménez que não é esse o
caso: de acordo com Ray, tais políticas de proteção de minorias eram apenas uma parte
pequena das iniciativas reais e não evidenciavam tolerância (em sua acepção mais comum),
devendo ser vistas mais como uma medida de segurança numa sociedade na qual a
violência teria um papel fundamental e certos grupos estariam mais sujeitos à mesma (RAY,
2008, 75); já González Jiménez afirma que é uma tentativa de garantir uma coexistência o
menos traumática possível entre cristãos e minorias religiosas, na qual se permite uma
observância da religião, mas que isso se dá num plano jurídico e social de inferioridade
(GONZALEZ JIMENEZ, 1997, 73-74).
***
O quadro apresentado anteriormente mostra que o contexto da inserção social dos
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judeus na Península Ibérica era mais complexo que aquele que a busca pelo ser de España
dos herdeiros de Américo Castro acabaram nos legando, e que o ambiente pacífico da
convivência, carregado com valor positivo quando usado nessa vertente, acaba deixando de
lado algumas questões importantes da realidade social ibérica. Sanchez Albornoz tinha
razão em criticar que Castro acabava deixando de lado o que existe de conflitivo nesses
contatos, mas não podemos também enfatizar o conflito tão somente. Na vivência e
contato cotidiano, sobretudo nas cidades, onde a circulação dos indivíduos faz com que se
cruzem em diversos espaços e precisem, de fato, conviver (ou coexistir, caso se queira fugir
da conotação que o termo convivência assumiu na historiografia medieval ibérica),
provavelmente o contato não seria permeado o tempo todo de tensão, embora fosse o
tempo todo regulado por restrições diversas. Contudo, situações de desequilíbrio poderiam
fazer com que viessem à tona conflitos onde, então, imediatamente salta a diferenciação
dos indivíduos em função de sua religião. Uma situação que pode vir a ser um estopim,
como uma crise econômica, por exemplo, faz com que representações negativas do outro,
que circulam o tempo todo, mas que não teriam força normalmente nas relações cotidianas
possam, nesse momento, adquirir força.3
A “Espanha das três culturas” e da convivência de Américo Castro nos informa
mais sobre um momento especifico de certos historiadores do século XX que sobre uma
identidade comum que estivesse sendo cunhada de fato. Tendo a concordar com a
importância que haverá na Península Ibérica da convivência entre as três culturas, desde
que não se pese unicamente essa convivência em termos de contatos harmônicos, nem que
se minimize as diferenciações sociais e jurídicas existentes entre os grupos nesse contexto.
Sendo feita essa colocação, ainda que eu ache problemático, portanto, essa busca pelo
“germe” do espanhol, tendo a achar a abordagem de Castro, ao considerar a importância
do contato e das trocas entre os três grupos na Península, bastante pertinente, guardadas as
devidas proporções.

Na verdade a própria coroa contribuiria na circulação de certas representações negativas dos judeus, num
esforço que teria de definir a identidade de súdito que é, por excelência o cristão. Como a afirmação da identidade se dá sobretudo em contraposição ao outro, não raras vezes nos deparamos com documentos de origem real circulando imagens negativas desses “outros”, como veremos nas Cantigas de Santa Maria, por exemplo. É curioso que, portanto, a própria coroa, que tinha interesse em gerir as relações e mantê-las dentro
de certa “ordem”, acabaria por contribuir na circulação de representações negativas que, embora não tivessem
tanto peso nas relações cotidianas, poderiam atuar ganhar plena força em contextos de perturbações sociais.
3
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A utilização do conceito de identidade nos estudos sobre Idade Média:
um olhar sobre a Inglaterra no período de Alfred, o Grande (871-899)
Isabela Dias de Albuquerque
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir a problemática da identidade no período
medieval, sobretudo na Inglaterra de Alfred de Wessex (871-899), durante as migrações
escandinavas. A construção da identidade inglesa se dá por meio de dois vocábulos: Gens
Anglorum e Angelcynn, versão latina e em inglês antigo, respectivamente. As narrativas
utilizadas serão A Vida do Rei Alfred e As Crônicas Anglo-Saxãs.
Palavras-chave: Inglaterra alfrediana, Idade Média, identidade.

The use of the concept of identity in the studies about the Middle
Ages: a look at England in the period of Alfred the Great (871-899)
Abstract: This paper attempts to discuss the problematic of identity in medieval times,
especially in Alfred’s of Wessex England (871-899), during the Scandinavian migrations.
The construction of English identity is possible due to two words: Gens Anglorum and
Angelcynn, Latin and Old English versions. The narratives used will be The Life of King Alfred
and The Anglo-Saxon Chronicles.
Key-words: Alfredian England, Middle Ages, identity.
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Contextualizando a Inglaterra anglo-saxã no século IX
Costuma-se chamar de Inglaterra anglo-saxã o período que vai de do século VI até
o século XI, em função da presença de povos, em sua maioria, anglos, saxões e jutos, os
quais, posteriormente, acabaram sendo incorporados aos dois primeiros. Apesar de definirmos organização da Inglaterra do século VI até o século IX como uma heptarquia.4, sabemos que não havia apenas sete reinos inicialmente, mas outros territórios que poderiam
ou não estar submetidos a estes. Sussex, Wessex, Essex, Kent, Mercia, East Anglia e Northumbria foram formados a partir de povos anglos e saxões, principalmente, ambos oriundos do norte da Europa continental que migraram para a província romana da Britannia
entre os séculos IV e V.
No final do século VIII, a ilha passa a ser alvo de ataques dos vikings – norsemen,
como são denominados nas fontes cristãs européias e o que marca o início do que se
convencionou chamar de Era Viking na Inglaterra foi seu ataque ao mosteiro de
Lindisfarne, na costa de Northumbria. Famosos pela ferocidade de suas incursões, esses
povos escandinavos eram, a essa época, ainda adeptos das práticas pagãs e, entre os deuses
presentes em seu panteão, encontram-se Odin, Thor, Frey e Njord, para citarmos apenas
alguns deles. A documentação cristã, em sua maioria, descreve esses homens de acordo
com o terror que estes causavam, por não pouparem nem mesmo igrejas e monastérios
(CLEMENTS, 2005: 18).
A historiografia nos últimos anos tem preferido se referir ao período como
migrações, tendo em vista que o termo invasões é carregado pejorativamente. Entretanto,
algo que ainda intriga historiadores e arqueólogos é o que motiva esses povos a se
deslocarem. Apesar de haver certas divergências em relação à resposta, algumas são postas
à prova. O aumento populacional e a falta de terras cultiváveis estão entre um dos motivos,
muito embora, hoje em dia tenham sido descartados como grandes impulsionadores desse
processo.
Escavações arqueológicas realizadas nos últimos anos esclarecem que a população
da Escandinávia, nos século VIII e IX, não era tão numerosa quanto se imaginava. Frente

Termo cunhado por Henry of Huntingdon (c.1088-c.1154), no século XII, em sua obra Historia Anglorum
(c.1129), sobre a divisão da Inglaterra no período anglo-saxão em sete reinos: Sussex, Wessex, Essex, Kent,
Mercia, East Anglia e Northumbria.
4
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ao avanço e a conquista de regiões na Escandinávia por reis de origem danesa, uma das
explicações mais plausíveis seria a utilização de escandinavos nos conflitos entre as
lideranças na Inglaterra e no continente europeu (SAWYER, 2001: 9). Quando não se
submetiam ao comando, após conquistados, os antigos senhores de terra na Escandinávia
recorriam ao exílio. Dentro dessa perspectiva estava o que Wilson chamou de espírito de
aventura (WILSON, 1970: 47), tendo em vista que essa era uma maneira de enriquecer por
meio da guerra, a partir do butim, conquistando também fama e glória das batalhas.
A partir de 835, de acordo com as Crônicas, os ataques vikings passam a ser cada vez
mais frequentes e irão durar até o período alfrediano. Conforme os escandinavos vão se
fixando na ilha torna-se necessário dividir a Inglaterra em territórios governados pelos
anglo-saxões – e aí o maior destaque vai para o reino de Wessex – e territórios sob domínio
danes – a Danelaw. Esta consiste em uma faixa de terra que abarcaria desde o sul do rio
Humber, passando por praticamente metade da Mercia e todo o reino de East Anglia e
Essex.
Estabelecidos os limites de atuação dos reis anglo-saxões e das lideranças vikings, a
convivência passa a se desenhar de forma um pouco mais pacífica, muito embora as
disputas territoriais não cessem por completo.

Corpora documental e a tradição literária anglo-saxã
A fim de trabalharmos com a presença danesa na Inglaterra e mais especificamente,
as relações entre este grupo e os anglo-saxões, utilizaremos duas narrativas: A Vida do Rei
Alfred e As Crônicas Anglo-Saxãs.
Traduzida para o inglês como The life of King Alfred, a obra foi escrita originalmente
em latim como Vita Ælfredi regis Angul-Saxonum (A vida do rei Alfred, rei dos anglo-saxões),
provavelmente no ano de 893 – momento no qual Alfred enfrentava a segunda grande
invasão de povos de origem danesa no reino de Wessex – sua autoria foi atribuída a Asser,
monge de origem galesa.
A Vita Ælfredi costuma ser dividida em duas partes: a primeira vai até o ano de
887, enquanto a segunda é uma apreciação do governo de Alfred. O protagonista da narrativa foi rei de Wessex de 871 até 899, mas os relatos sobre sua vida no documento em
questão não se estendem até o final de seu reinado, com sua morte. O documento termina
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abruptamente, sem uma conclusão ou um epílogo. Simon Keynes e Michael Lapidge, ambos professores da Universidade de Cambridge e membros do Department of Anglo-Saxon,
Norse and Celtic Studies, atribuem isso ao fato de a narrativa que chegou até nós nos dias de
hoje ser um trabalho incompleto e não em seu estado final, propriamente (KEYNES; LAPIDGE, 2004: 56). Há duas hipóteses prováveis para isso: ou Asser realmente não concluiu
sua narrativa ou, caso tenha concluído, a Vita, ao ter sido compilada, teve seu final perdido.
A obra de Asser é o primeiro relato sobre a vida de um rei anglo-saxão de que
temos registro e é um documento importante para aqueles que desejam estudar Inglaterra
anglo-saxã. Muitas das informações presentes na narrativa, contudo, podem ser encontradas também nas Crônicas.
Sobre Asser, muito pouco se sabe. Seu nome, curiosamente, não é galês, mas
hebreu, inspirado no oitavo filho de Jacó, Asher, que significa “abençoado”. Adotado,
provavelmente, ao ser tonsurado, não se tem registros de seu nome galês, mas é provável
que Asser tenha tido contato com a obra de São Jerônimo, na qual são apresentados os
significados dos nomes judeus. Especula-se, portanto, que seu nome verdadeiro fosse
Gwyn, cujo significado é o mesmo que a versão hebraica (KEYNES; LAPIDGE, 2004:
49). Essa prática de adotar nomes judeus parecia ser bastante comum em Gales, tendo em
vista uma quantidade expressiva de nomes como Abraão, Daniel, Jacó, Isaac, Samsum, etc.
Em relação ao segundo documento, as Crônicas, trata-se de uma convenção adotada
entre os pesquisadores para designar uma série de manuscritos produzidos e compilados
em diferentes regiões da Inglaterra, entre os séculos IX-XI, tanto em latim quanto em
inglês antigo. Organizados normalmente em oito manuscritos5, não há uma padronização
dos eventos narrados por cada uma delas. Os cronistas, sejam eles clérigos ou leigos, não
relatam os acontecimentos de maneira objetiva, mas de diferentes maneiras, segundo seus
pontos de vista.
Os manuscritos diferem uns dos outros também quanto a algumas informações
locais, relativas às regiões nas quais cada um foi produzido. Utilizamos neste trabalho o MS
A (The Parker Chronicle), escrito em inglês antigo, pelo fato de ser considerado a narrativa
Os manuscritos da ASC são: 39 (MS. A, conhecido também como The Parker Chronicle), 188 (MS. B), 191
(MS.C), 192 (MS.D), 346 (MS.E, conhecido também como The Peterborough Chronicle), 148 (MS. F) , 180
(MS.G) e 150 (MS.H). KEYNES, Simon. Anglo-Saxon Chronicle. In: LAPIDGE, Michael, BLAIR, John,
KEYNES, Simon and SCRAGG, Donald. The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. Oxford: Blackwell Publising, 2008.
5
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mais completa em relação aos eventos durante a ascensão de Wessex.
No que tange à literatura produzida em inglês antigo, esta, a partir de finais do
século IX, passa a dividir com o latim a importância da palavra escrita. Uma nova língua,
que já era utilizada oralmente, passa a fazer parte também de um amplo universo escrito.
Dos manuscritos sobreviventes, cerca de noventa por cento são compostos de prosa, ao
passo que dez por cento representam a poesia (PULSIANO; TREHARNE, 2001: 3).
O período alfrediano (871-899) pode ser identificado pela iniciativa do governante
no incentivo à produção literária, tendo em vista que a corte de Alfred era marcada por
letrados que se dedicavam também à produção de textos. Não havia apenas homens de
origem angla ou saxã, mas também francos, frísios, irlandeses, bretões e escandinavos, por
exemplo (HINDLEY, 2006: 215). Com a chegada dos daneses, frente ao medo que estes
causavam, houve a preocupação de que não se perdesse a produção escrita e o latim, aos
poucos, foi dando lugar também, concomitantemente, ao idioma vernacular.

Definindo identidade
Em linhas gerais, identidade diz respeito a como os seres humanos caracterizam e
conceituam-se a si próprios, aos que identificam como seus iguais e àqueles que entendem
como membros de outro grupo. Como Cuche afirmou, “a identidade é uma construção
que se elabora em uma relação que opõe um grupo a outros grupos com os quais está em
contato”(CUCHE, 2002: 182). Podemos afirmar, portanto, a partir dessa ideia, que a
identidade é por excelência relacional. Entendermos identidade apenas a partir da
perspectiva do contato a alteridade é um ponto de partida, mas seria muito limitado
conceituarmo-la apenas a partir de uma comparação com o outro, aquele que eu identifico
como diferente de mim.
Identificar pessoas como seus iguais faz parte de um processo natural do ser
humano em que a sua sobrevivência está em jogo, entendida aqui não apenas em condições
somáticas, mas também psicológicas. Os indivíduos nos grupos sociais elegem quais são os
fatores que devem ser destacados e/ou suprimidos, tomando como base para isso alguns
aspectos da cultura. Reforçamos esse conceito ainda com base nas idéias de Castells:
No que diz respeito a atores sociais, entendo por identidade o
processo de construção de significado com base em um
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atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais
inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras
fontes de significado (CASTELLS, 2008: 22).

Dessa forma, é consenso entre os autores que discutem identidade que esta é
forjada por meio de um processo de significação, baseado em indivíduos que compartilham
elementos comuns, os quais são vistos e escolhidos por eles como relevantes. As
identidades não são de forma alguma essenciais ou pré-existentes em um grupo, mas
cunhadas, podendo ser revistas ou adaptadas.
O conceito de identidade, assim como o de cultura, é susceptível a formas diversas
de interpretação. Mais do que um elemento no qual os indivíduos reconheceriam a si
mesmos como integrantes de um mesmo grupo, seja ele étnico ou social, a temática da
identidade levanta-nos questões mais complexas sobre sua própria constituição.
Muito embora os conceitos de cultura e identidade estejam intimamente ligados,
estes não significam necessariamente a mesma coisa. Sobre isso, Denys Cuche afirma que
“a cultura pode existir sem consciência de identidade, ao passo que as identidades podem
manipular ou até mesmo modificar uma cultura” (CUCHE, 2002: 176). Portanto, apesar da
ligação estreita entre os dois conceitos, estes não devem ser confundidos, pois, para que
identifiquemos uma cultura, não se faz necessário que haja a identificação de seus
integrantes enquanto um grupo.
A identidade, para além de um processo de pertencimento a um grupo, transmite a
ideia de ser reconhecido por esse grupo como seu integrante. Esse reconhecimento passa,
no entanto, por uma perspectiva relacional, ou seja, pensar a própria identidade é algo que
se faz a partir do reconhecimento do outro e os símbolos que são escolhidos constituem
uma peça fundamental nesse processo.
Outro fator importante é o que diz respeito às várias facetas da(s) identidade(s). Na
visão de Denys Cuche, as identidades não são blocos monolíticos e objetivos, o que
dificulta, muitas vezes, sua compreensão. Essa complexidade deve-se ao fato de um
indivíduo ou grupo que está em contato com diferentes culturas poder fabricar a sua
identidade, a partir de elementos que lhe pareçam convenientes, sem que sejam
necessariamente opostos (CUCHE, 2002: 193). As relações pertencimento ou não de um
grupo passa a representar uma escolha, na qual o grupo pode eleger quais os elementos
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para constituição de sua identidade serão privilegiados.

O conceito de etnicidade e os estudos medievais
Assim como ocorre com a identidade cultural, a identidade étnica também não é
essencialista, ou seja, não é absoluta. Ao contrário do que muitas vezes é divulgado na
mídia, a etnicidade não está ligada a um sistema tribal anterior ao Estado, mas como um
apelo a uma identidade, normalmente minoritário dentro de um Estado moderno
(BARTH, 2005: 17). Seria mais interessante contextualizarmos a definição de etnicidade a
partir dos grupos minoritários que, frente à criação de Estados, teriam perdido sua
identidade como tal.
Etnicidade, enquanto conceito, traz à tona duas questões importantes: a origem e a
identidade. Dessa forma, a identidade étnica imporia papéis e estereótipos, para que os
indivíduos assumam determinados comportamentos, a fim de essas categorias do grupo
fossem assimiladas objetivamente (BARTH, 1998: 214). Não basta apenas se sentir parte do
grupo. Para pertencer a ele é necessário também que determinados comportamentos e
características sejam incorporados. O grupo étnico vale-se de fatores biológicos e
simbólicos para dar “sentimento coletivo de pertencer a um grupo cultural próprio”
(SOUSA, 1999: 109).
Tendo em vista que as relações entre anglo-saxões e escandinavos são importantes
na nossa análise, a fronteira étnica aparece também como um conceito útil ao nosso estudo.
Por ela, entende-se que não só é importante a definição

do grupo, bem como os

mecanismos utilizados nesse processo. As fronteiras às quais devemos consagrar nossa
atenção são territoriais propriamente, mas sociais. Se um grupo conserva sua identidade
quando os membros interagem com os outros, isso implica critérios para determinar a
pertença e meios para tornar manifestas a pertença e a exclusão (BARTH, 1998: 195).
No caso do estabelecimento dos reinos germânicos do início dos tempos medievais,
as antigas províncias do Império passam a ser governadas por esses povos. Diversos desses
reinos não constituíam, nem mesmo em suas elites, cerca de 1% do grupo étnico ao qual
diziam pertencer. Portanto, a etnicidade foi construída a partir do discurso, como uma
estratégia política. A polietnia, que era uma realidade a essa época, foi transformada em
unidade com o nome dos reinos (Reino dos Visigodos, Reino dos Vândalos, Reino dos
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Burgúndios, Reino dos Francos, etc.).6
Ao longo do processo histórico, o que constituiu suas identidades, pois este
processo não é natural, como muitas vezes somos impelidos a pensar foram as elites. Estas
possuíram um papel importante nessa empreitada e, apesar de vermos referência em
documentos medievais a povos (Lex Visigothorum, Regnum Fracorum, Gens Anglorum) há uma
diversidade de povos dentro de seus domínios.
O que merece destaque é que esses grupos étnicos são forjados a partir de
categorias culturais, e não em dados biológicos, como muitas vezes pensamos. Sobre isso,
afirma Walter Pohl:
The most fundamental point is that ethnic communities are
not immutable biological or ontological essences, but the
results of a historical processes, or, as one might put it,
historical process in themselves (POHL, 1998: 8).

A maioria das questões sobre etnicidade devem ser analisadas, portanto, à luz de
seus contextos políticos. Há uma gama de possibilidades sobre o que a etnicidade significa,
quais são suas formas de coesão e de integração social e de que forma o discurso textual
reproduz isso, mas para isso é necessário que nos debrucemos caso a caso e não
formulemos postulados gerais.
A etnicidade não pode ser estudada, portanto, enquanto um fenômeno absoluto,
como um todo, mas a partir de cada comunidade e o que cada ritual, lei, costume, entre
outras práticas culturais significou para esse ou aquele povo.

Angelcynn e gens anglorum: a protoidentidade inglesa
O primeiro a usar a palavra que mais se aproxima do gentílico inglês (gens anglorum)
de que temos notícia foi Beda em sua Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum (História
Eclesiásticas das Gentes dos Anglos), escrita provavelmente no ano de 731. Ao falar sobre
a conversão das primeiras lideranças anglas e saxãs, Beda faz referência a Kent, mais
especificamente a Canterbury, onde é instalada a primeira sé na ilha, após o domínio

Segundo Pohl (1998: 3), “a questão mais importante é que as comunidades étnicas não são essências
biológicas ou ontológicas imutáveis, mas o resultado de um processo histórico, ou, como se pode colocar, um
processo histórico em si mesmas.” (Tradução livre)
6
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germânico. Ӕthelbert, rei de Kent, no período em que a missão de Agostinho chega a
mando de Roma, foi o primeiro rei germânico a se converter ao cristianismo na ilha
(HINDLEY, 2006: 32). A utilização do termo angli e não saxonis é porque essa idéia é
transmitida via Canterbury, durante e após a missão de Gregório, o Grande, no início do
século VII (CHARLES-EDWARDS TM, 2004: 17). Gregório foi quem se referiu aos
povos da ilha como angli e a partir de sua denominação, Beda ensaiou a ideia de anglicidade
sobrepondo a de saxonidade.
Apesar da coesão que o termo gens anglorum, traduzido normalmente como english
people (povo inglês), aparentemente, diz respeito, ele abarca a ambos anglos e saxões que,
apesar de separados por suas questões políticas, estariam unidos por meio da fé em Cristo.
A divisão dos povos da ilha quanto feita por Beda não foi a partir da origem, de um
ancestral comum ou de um passado compartilhado, mas através da língua. Cabe lembrar
que esta, como um dos aspectos organizadores mais importantes – senão o mais
importante – da cultura funciona como um elemento de coesão entre a sociedade e a
realidade na qual esta se insere. É através da língua que os discursos, o pensamento e o
próprio entendimento da realidade enquanto prática são absorvidos, assimilados e
reinterpretados (BACCEGA, 2000: 64) e as narrativas, para além das informações que
contém, nos auxiliam também no entendimento de como os homens de uma época
entendiam e representavam sua própria sociedade.
Beda, no entanto, não foi o único a fazer uso desta denominação. Alfred, rei de
Wessex entre os anos de 871 e 899, foi provavelmente o primeiro a empregar o termo
Angelcynn, uma forma em Old-English da até então forma latina utilizada. Entretanto, seria
um tanto precoce pensarmos que Angelcynn seria um sinônimo de ingleses, para o sentido
de comunidade política. Sara Foot nos apresenta o dado de que o termo aparece, pela
primeira vez, em manuscritos de origem mércia, por volta de 850, com o objetivo principal
de diferenciar os que eram de origem inglesa dos que eram estrangeiros (FOOT, 1996: 29).
Assim como fez Beda, Alfred repete a concepção cristã do vocábulo Angelcynn, sem
perder de vista também a importância política que esta suposta identidade representa nas
influências e nas alianças. Por volta de 890, os clérigos já utilizam, ao se referirem a Alfred,
o título de rei dos anglos e dos saxões (rex Angul-Saxonum e suas variações) (WILLIAMS,
1999: 74).
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Apesar de Beda e nas Crônicas, haver alusão a alguns reis como governantes da
Britannia (Bretwalda, em inglês antigo), Alfred é apresentado por Asser como o rei de ambos
os povos, tanto os de origem angla, quanto de origem saxã.
Outra referência importante é em relação à Inglaterra. Nas Crônicas, encontramos
alguns indícios de que uma nova terminologia dava lugar à antiga denominação da ilha
como Britannia, em língua latina, ou Bretenlond, forma em inglês antigo, para “terra dos
bretões”. Angelcynnes lond, versão em inglês antigo cuja aproximação seria terra dos ingleses,
começa a aparecer na narrativa, forjando, paulatinamente, visto que esse processo ainda não
foi completo, o que daria origem, no século XI, a Ængla land.
De acordo com a documentação em questão ainda, no ano de 886, Alfred começa a
fortificar a cidade de Londres, trabalho este que teria sido acompanhado, segundo a
narrativa, de um esforço conjunto, no qual todos os ingleses (all Angelcynn), à exceção dos
que se encontram sob domínio dos daneses, participaram desta empreitada.
Tomando como base as Crônicas ainda, outra referência importante para nós diz
respeito à morte de Alfred, no ano de 900: Her gefor Ælfred Aþulfing, syx nihtum ær ealra haligra
mæssan; Se wæs cyning ofer eall Ongelcyn butan ðæm dæle þe under Dena onwalde wæs. 7
Como podemos perceber, Alfred é identificado no trecho como “rei dos ingleses”,
uma terminologia que não aparece nas primeiras datas das Crônicas. O que podemos
deduzir é que essa identificação, se não foi iniciada no período alfrediano, é consolidada
nele.

Conclusão
A constituição do que conhecemos hoje como Inglaterra foi fruto de um processo
longo, do qual podemos ver alguns indícios já no século IX, no período alfrediano.
Entretanto, afirmar que os ingleses surgem enquanto uma comunidade política nesse
momento é um tanto quanto precoce de se afirmar.
Podemos identificar que há uma protoidentidade inglesa, forjada a partir do contato
com os escandinavos, com o objetivo de dar coesão aos povos de origem anglo-saxã,
7

“Neste dia morreu Alfred filho de Ӕthelwulf seis noites antes da missa de Todos os Santos. Ele foi rei
dos ingleses, com exceção daqueles que estavam sob domínio dos daneses.” (Tradução livre)
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principalmente a partir do substrato cristão. Aqueles que estão sob o comando de Wessex,
passaram a ser considerados ingleses, em detrimento dos que, mesmo anglo-saxões,
estavam na faixa comandada pelos daneses, a Danelaw.
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A presença de estrangeiros no contexto funerário egípcio do Reino
Novo
Moacir Elias Santos
Universidade Federal Fluminense

Resumo: Na cosmogonia egípcia os deuses foram responsáveis pela criação do mundo e
dos homens, incluindo egípcios e estrangeiros, e estabeleceram a ordem personificada pela
deusa Maat. Esta deveria ser mantida pelo rei, o herdeiro dos deuses, mas era constantemente ameaçada pelo caos, simbolizado por Seth e materializado pelos inimigos de outras
terras. Os estrangeiros criados pelos deuses também poderiam, na visão dos egípcios, viver
para sempre, caso realizassem os preparativos necessários, que incluíam o embalsamamento
do corpo, a construção de uma tumba e a reunião de bens funerários. Muitos seguiram tal
prática e neste artigo investigamos, por meio de fontes de diferentes naturezas, a sua presença no contexto funerário do próprio Egito e também em terras estrangeiras.
Palavras-chave: Egito Antigo; Religião Funerária; Estrangeiros.

The presence of foreigners in the Egyptian funerary context of the New
Kingdom
Abstract: In the Egyptian cosmogony the gods were responsible for creating the world and
men, including Egyptians and foreigners, and established the order personified by the
goddess Maat. This should be kept by the king, the heir of the gods, but was constantly
threatened by chaos, symbolized by Seth and materialized by the enemies from other lands.
Foreigners created by the gods could also, in view of Egyptians, live forever if they fulfilled
the necessary preparations, which included the embalming of the body, the construction of
the tomb and the gathering of funerary goods. Many have followed this practice and in this
paper we investigate, by means of sources of different nature, their presence in the funerary
context of Egypt itself and also in foreign lands.
Keywords: Ancient Egypt; Funerary Religion; Foreigners.
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Introdução
Os egípcios se reconheciam, ao mesmo tempo em que distinguiam os outros povos
contemporâneos, a partir de elementos culturais que eram explicados pela ótica mitológica.
Os mitos cosmogônicos e hinos apresentam diversas divindades como responsáveis pela
criação do mundo, deles mesmos, bem como a dos outros grupos do Mediterrâneo e da
África. Tais ideias tiveram a sua origem a partir da própria visão de mundo dos antigos
egípcios que acreditavam que tudo o que existia fazia parte de uma grande rede, uma espécie de sistema biológico onde havia uma interação completa e que era desprovido de barreiras entre os mundos humano, divino e dos mortos.
Como regente do mundo herdado dos deuses, que incluía todo o universo, isto é,
os países estrangeiros e o próprio Egito, cabia ao faraó a manutenção da ordem, conceito
representado na forma da deusa Maat, cujo símbolo era uma pluma, fazendo com que esta
imperasse sobre o caos, representado sob a forma de Seth – o senhor dos países estrangeiros – que também era associado ao deserto. Esta visão oficial do Estado egípcio fez com
que os demais povos, quando rebelados, fossem encarados como as forças caóticas que
ameaçam a ordem, algo que também poderia ser estendido aos próprios egípcios. Mas ao
mesmo tempo vemos que o Estado faraônico era aberto à imigração de estrangeiros, que
não só participavam da vida em sociedade, como adotavam de imediato os costumes mortuários locais.
A religião funerária egípcia tinha como principal proposta a vida eterna, que poderia
ser alcançada pelas várias concepções de além-túmulo formuladas pelos sacerdotes ao
longo dos séculos. Mas isto tudo dependia de uma preparação, que incluía o
embalsamamento e a realização de cerimônias funerárias, que estavam acessíveis a todos
que pudessem custeá-las. Assim, neste artigo buscamos investigar a presença de
estrangeiros no contexto funerário do Reino Novo (c. 1550-1070 a.C.)8. Para tanto, nos
valemos de diferentes tipos de fontes, principalmente escritas, iconográficas e
arqueológicas, que nos permitiram tecer algumas considerações sobre o tema tanto no
próprio Egito, quando além de suas fronteiras

8

As datas seguem a cronologia proposta por BAINES, J. & MÁLEK, J. (1996: 36).
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Uma visão de mundo própria e a criação da humanidade
Antes de tratarmos especificamente da questão funerária são necessárias algumas
colocações sobre a visão de mundo dos antigos habitantes da terra do Nilo, visto que esta
nos ajuda a compreender como o egípcio via o outro, o estrangeiro, ou seja numa relação
de identidade e alteridade. De acordo com a teoria monista, seguindo aqui a posição das
egiptólogas escandinavas Raghenhil Bjenre Finnestad e Gertie Englund (ENGLUNG ed.,
1989), os egípcios acreditavam que tudo o que existia em seu mundo era parte de uma
mesma unidade, na qual as esferas humana, natural e divina seriam desprovidas de barreiras
que as separassem cada uma das outras. Este pensamento funciona como se todo o
universo estivesse interrelacionado em uma grande rede, em um todo, como em uma visão
holística em que a vida interagisse, interconectando-se com todas as outras coisas do
mundo. Não há diferença entre o animado e o inanimado, o material e o não material. Esta
posição possibilitava, assim, o uso de rituais e da magia, já que as dimensões natural e
divina do universo podiam ser interpeladas analogamente a como se fala às pessoas. A
noção central deste pensamento é a vida em todos os seus aspectos (latência,
manifestações, regeneração, entre outros). Isto é o que permitia, por exemplo, a
continuidade da existência post mortem.
Tudo o que foi criado pelos deuses fazia parte de um universo ordenado, regido por
um conceito de ordem/verdade/equilíbrio/medida que era personificado por meio de uma
deusa, chamada Maat. Esta era filha de Ra, o deus sol, que foi o responsável pela criação do
mundo e dos homens. Tal universo era constantemente ameaçado pelas forças do caos que,
embora tivessem um aspecto negativo, eram a contraparte de Maat, necessárias para a
existência da dualidade, tão presente no pensamento egípcio. A principal manifestação do
caos era personificada em um deus, chamado Set, que era filho de Geb, a terra, e Nut, o
céu. Nas palavras do Prof. Emanuel Araújo:
O traço predominante que caracteriza Set, no entanto, é o seu
domínio sobre tudo o que se encontra fora do mundo
organizado ou sobre aquilo que pode ser fonte de perigo,
como o deserto e terras estrangeiras, os elementos
incontroláveis da natureza e certos animais, o que constituía na
verdade o complemento à

própria existência da ordem

cósmica divina (ARAÚJO, 2000: 421).

Plêthos, 2, 1, 2012
www.historia.uff.br/revistaplethos
ISSN: 2236-5028

55

Pela sua associação com o território inóspito, ele foi denominado como o senhor
dos países estrangeiros. Estes, aos olhos dos egípcios, deveriam contrastar muito quando
comparados à realidade geográfica do Egito. Em seu próprio território a estreita faixa de
terra cultivável era submetida às inundações periódicas do Nilo, ao contrário do que ocorria, por exemplo, na Mesopotâmia, cujas cheias do Eufrates e do Tigre eram irregulares, e na
Área do Levante, onde existia a dependência da chuva para manter os cultivos. O mesmo
contraste era marcado por diversos costumes, como a alimentação, o uso de diferentes
tipos de vestimentas, entre outros. Mas, ao mesmo tempo que os egípcios registraram a sua
criação pelos seus deuses, também incluíram os estrangeiros como parte dela, ou seja, em
teoria eles também estavam submetidos a Maat.
Em um papiro hierático, conservado no Museu Britânico, temos uma antiga
narrativa sobre a criação, onde a origem dos homens é explicada coletivamente sem
distinção. Segundo o mito Ra, o deus sol, surgido das águas primordiais, o Nun, criou o
mundo e completou-o com uma flora e fauna abundantes. Posteriormente, criou os
homens e instituiu a ordem:
(...) Para criar os homens chorou, e de suas lágrimas surgiram
os homens que povoaram a terra. (...)
Ra amava as nações. Quando ele apareceu pela primeira vez na
Ilha das Chamas, manteve afastadas as forças da escuridão e do
caos. Tornou-as obedientes, bem como à sua filha Maat, a
quem deu toda a sabedoria e a ciência necessária para dirigir o
mundo e governá-lo com justiça.
Durante as suas viagens diárias pelo horizonte dos vários
países, ele observava continuamente Maat, para se certificar de
que ela levava a cabo a sua vontade e não se desviava
(ARAÚJO, 2005: 29).

No hino a Ra-Atum-Horakhty da estela de Berlim 7317, temos a mesma ideia de
uma criação coletiva, da humanidade sem separação: “Salve a ti Ra, que criaste os homens,
Atum-Horakhty. Deus único, que vive de Maat, que fez e criou o que existe para o gado
humano saído do seu Olho! (...)” (ARAÚJO, 2005: 45).
Num outro hino a Ra-Horakhty, no papiro de Berlim 3049 há uma outra passagem
que confirma a mesma ideia da criação humana: “Os deuses saíram de tua boca; os homens
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do seu olho” (ARAÚJO, 2005: 47). Tal concepção está relacionada a uma similitude
consonantal existente entre dois vocábulos da língua egípcia: remetjet, que significa
“humanidade”, e remi, que é o verbo “chorar” (Figura 1). Consoante a opinião do Prof.
Ciro Cardoso esta semelhança “para os egípcios – que acreditavam que o nome era aquilo
que designava – autorizava uma aproximação ao mesmo tempo semântica e ontológica que
levasse a imaginar o surgimento da humanidade por meio do pranto do demiurgo”
(CARDOSO, 1999: 32).

Figura 1 – os vocábulos “chorar” e “humanidade” com a sua semelhança consonantal. Referência:
FAULKNER, R. O. A concise dictionary of middle Egyptian. Oxford: University Press, 1976, p. 149-150.

De acordo com a forma do pensamento egípcio, entretanto, existiam várias versões
que poderiam ser utilizadas para a explicação de algo, assim não é de se estranhar que a
criação do mundo e dos homens tenha sido também atribuída a outros deuses, além de Ra,
como vemos em um hino a Ptah contido no Papiro Harris I. Temos, neste ponto,
novamente, a criação dos homens em geral:
Tu és venerável, tu és antigo, Tatenen, pai dos deuses. Deus
primogênito da primeira vez, modelador dos homens que fez
os deuses, que inaugurou a existência como deus primordial.
Que fez o Duat e faz repousar os cadáveres e aí faz circular Ra
para que eles sejam revigorados. Ele faz respirar as gargantas,
dá o ar a todos os narizes, faz viver todos os homens pelos
seus alimentos (ARAÚJO, 2005: 31).

Mas nem sempre existiu uma generalização sobre a criação dos egípcios e estrangeiros. Peculiaridades geográficas e climáticas eram percebidas por eles, a exemplo do que
encontramos no papiro de Berlim 3048, segundo as palavras de um hino ao deus Ptah:
Ele desperta em paz, ele que fundou as Duas Terras, as
montanhas e os desertos, e os fez enverdecer pela água que
vem do céu, em paz!
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Os países diferem, de acordo com que tu criaste.
Ele fundiu os deuses, os homens e todos os animais, que criou
todos os países as margens do Grande Verde9, no seu nome de
formador do Egito!
Ele que faz sair o Nun do céu e sem cessar faz brotar a água
das montanhas para fazer viver os outros rekhit (povos), no seu
nome de autor da vida! (ARAÚJO, 2005: 33-37).

Surpreendentemente é no período de Akhenaton (c. 1353-1335 a.C.) que encontramos a mais completa descrição sobre a criação dos humanos, contida no Grande Hino
ao Aton. É interessante notar que o contato dos egípcios com outros povos, embora fosse
algo muito antigo – podemos recuar ao Pré-dinástico ou nos valer dos inúmeros exemplos
do Terceiro Milênio a.C. – foi intensificado somente no final da XVIII Dinastia. É nesse
período que encontramos tal referência, que pode ser associada diretamente ao cosmopolitismo da sociedade egípcia nesta época:
Tu criaste a terra segundo tua resolução (quando) sozinho,
(assim) como os humanos, todos os animais maiores e
menores, (...) as terras estrangeiras da Síria e de Kush, e a terra
do Egito. Tu colocas cada homem em seu lugar (apropriado) e
crias o que lhe é necessário: cada um dispõe de seu alimento e
o seu tempo de vida está exatamente calculado; as (suas)
línguas diferem nas palavras, a sua aparência igualmente; as
cores de suas peles são diferentes, (pois) distingues os povos
estrangeiros.
Tu crias a cheia do Nilo no mundo inferior: tu trazes, segundo
desejas, com a finalidade de fazer viver as pessoas comuns (do
Egito) (...). (Quanto a) todos os países estrangeiros distantes, tu
fazes com que vivam, (pois) estabeleces uma inundação no céu
(que) caia para eles, criando ondas sobre as colinas como (as)
do mar para irrigar os seus campos em seu distrito. (...) A
inundação celeste existe para os habitantes e os animais de
todos os países estrangeiros, que caminham sobre as patas. A
inundação do Nilo vem do mundo inferior para o Egito
(CARDOSO, 2008: 6-7).

9

Trata-se do mar Mediterrâneo.
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A dualidade dos estrangeiros
A ideia da diferenciação étnica – me refiro aqui principalmente à aparência física –
também foi registrada pelos egípcios por meio de imagens. No Livro dos Portões, um dos
diversos conjuntos de textos que estão relacionados à passagem do deus-sol pelo mundo
do além, mais precisamente na quinta hora, temos no registro inferior a presença de quatro
grupos que formam a humanidade: egípcios, asiáticos, núbios e líbios (HORNUNG, 1999:
62). Cada um deles é representado quatro vezes, com distintas feições étnicas (Figura 2). As
inscrições presentes na tumba de Ramsés VI nos permitem conhecer os detalhes desta
cena.
Acima dos egípcios:
O que Hórus diz para o gado de Ra que está no Mundo
Inferior, no Egito, e no País Vermelho:
Vós estai felizes, gado de Ra, que fostes criados pelo Grande
que está no céu. Deixai que haja alento para vossas narinas e
permitai que vossas ataduras sejam removidas. Para vós estão
as lágrimas do meu Olho Glorioso em vosso nome de
humanidade.

Acima dos asiáticos:
Grande água. Vós fostes criados em vosso nome de Asiáticos.
Sekhmet foi criada para eles, portanto é ela que protege vossos
bas.

Acima dos núbios:
Para vós estão aqueles que eu golpeei, e eu fiquei satisfeito com
a multidão que saiu de mim em vosso nome de núbios. Vós
fostes criados para Hórus, pois é ele quem protege os vossos
bas.

Acima dos líbios:
Eu procurei meu olho, assim vós surgistes em vosso nome de
líbios! Sekhmet foi criada para eles, pois ela é a protetora de
vossos bas (PIANKOFF, 1954: 169).
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O que se vê neste ponto, de uma forma bastante clara, é que além dos egípcios a
ideia de existência eterna também foi estendida aos estrangeiros. Todos encontram-se sob a
proteção de Hórus ou de Sekhmet, segundo as inscrições presentes. Mas ao mesmo tempo
em que os estrangeiros poderiam participar da existência post mortem, a iconografia real que
os conferia esta benesse também poderia condená-los veementemente.
Associados a Seth, os asiáticos, os núbios, os líbios, entre outros, eram suscetíveis a
mudanças de temperamento, tal como a instabilidade de seu meio sujeito a tempestades,
portanto, se escapassem ao controle do faraó poderiam tornar-se agentes do caos. Assim,
vemos constantemente na iconografia associada à realeza o faraó, como legítimo herdeiro
do deus-sol, agindo conforme a sua vontade, lutando com todas as forças para preservar a
ordem cósmica, massacrando os inimigos do Egito que ameaçam Maat. A cena mais
representativa, comum na iconografia real desde a primeira dinastia, é a do rei em pé,
segurando os inimigos pelos cabelos e pronto a desferir-lhes um golpe com uma maça de
guerra. No caso dos templos tal representação tinha uma função apotropaica, pois
protegeria o interior do recinto sagrado.

Figura 2 – Os quatro grupos que formam a humanidade conforme a representação na tumba de Séty I
(KV17). A cena inferior é a continuação da que está na parte superior, da direita para a esquerda estão os
líbios,

os

núbios,

os

asiáticos

e

os

egípcios,

seguidos

pelo

deus

Hórus.

Referência:

http://www.thebanmappingproject.com/database/image.asp?ID=16608. Acesso em 20 de julho de 2010.
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Já em outras imagens os inimigos são pisoteados e, no caso de duas interessantes
representações provenientes da tumba de Tutankhamon, o faraó deixava, literalmente, os
estrangeiros sob seus pés (Figuras 3 e 4). A primeira é oriunda de um par de sandálias
confeccionado em madeira, couro e folheado com ouro, que exibe quatro prisioneiros
estrangeiros, dois (um núbio e um asiático) em cada pé, que se encontram imobilizados. A
cena é completada pela temática dos nove arcos (mas neste caso há somente oito), que
representam todos os inimigos do Egito. Estes também aparecem na segunda
representação que se encontra em um escabelo. Na superfície do objeto, que certamente
deve ter servido de apoio para os pés de Tutankhamon, temos as figura de nove
prisioneiros estrangeiros com traços étnicos distintos, sendo cinco no lado direito e quatro
no esquerdo. Quatro deles possuem feições núbias e os demais são de origem asiática e
líbia. As vestimentas apresentam diferenças, oito são longas e ocultam o corpo, mas a nona
possui uma forma distinta: a de uma capa que deixa o corpo parcialmente visível. Os
braços de todas as figuras encontram-se às costas, imobilizados por meio de cordas. Tal
representação está associada ao controle das terras estrangeiras e, consequentemente, à
perpetuação da ordem. Entre os dois grupos há uma coluna com a seguinte inscrição que
confirma o domínio do rei: “Todas as terras e todos os países montanhosos, e os grandes
de Retjenu (Síria) estão juntos como se fossem um sob teus pés, como Ra por toda
eternidade” (JAMES, 2000: 294).

Figuras 3 e 4 – À esquerda, par de sandálias com a representação de um asiático e de um núbio entre oito
arcos. À direita, escabelo de madeira decorado com a figura de quatro núbios, cinco asiáticos e líbios. Em
ambos os casos o rei estaria, literalmente, pisando sobre seus inimigos. Referência: JAMES, T. G. H.
Toutankhamon. Paris: Éditions Gründ, 2000, p. 195 e 294.
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Esta ideia de controle não estava somente visível nos pequenos artefatos, mas
também em construções reais espalhadas pelo Egito, a exemplo do palácio anexo ao templo
de Medinet Habu, erigido por Ramsés III, cujos fragmentos da decoração encontram-se
espalhados por inúmeros museus. Na parte superior de um portal o faraó, sob a forma de
uma esfinge, pisa nos inimigos enquanto é protegido pela deusa Maat alada. Em um quadro
localizado em uma parte inferior encontramos uma cena similar, contudo, sem a presença
da deusa. Um friso situado abaixo desta cena nos mostra pássaros-rekhyt (Vanellus vanellus),
que simbolizam o povo do Egito, munidos de braços humanos com mãos em postura de
adoração, pousados sobre o sinal hieroglífico do cesto, que significa a palavra “toda”. Tal
conjunto pode ser lido como uma inscrição hieroglífica: “todo o povo do Egito adora”. O
objeto da adoração era justamente o rei, sob a forma de uma esfinge, que protegia o país e
garantia a ordem cósmica. Na parte mais baixa da porta, quatro inimigos foram
representados imobilizados mostrando o controle do caos. Até este ponto sabemos que os
estrangeiros que se revoltavam eram agentes setianos, mas isto também se aplicava aos
próprios egípcios. Independente de serem estrangeiros ou não, o problema centrava-se na
questão da ordem e agir conforme as regras pré-estabelecidas seguindo o princípio de
Maat.

Os estrangeiros no contexto funerário egípcio
O estabelecimento de estrangeiros no território egípcio é algo reconhecido por
meio de fontes de diversas naturezas. Naquelas pertencentes ao Reino Médio, por exemplo,
encontramos profissionais atuando em suas atividades e mesmo, no caso de mercadores,
fundando assentamentos no Delta oriental. A razão desta imigração estava relacionada a
questões econômicas, da busca por um trabalho ao recolhimento do lucro oriundo do
comércio externo (WARD, 1994: 61). Durante o Reino Novo houve um aumento
significativo da presença de estrangeiros, em parte, devido ao domínio egípcio tanto no sul,
na região da Núbia, quanto no oeste, na área do Levante. Uma parte destes estrangeiros
foram levados para o Egito como cativos, tal como ocorreu com os prisioneiros de guerra,
mas uma outra parcela mais numerosa deve ter aproveitado a estabilidade política e o fato
de não ter vínculos profundos com as suas localidades de origem, para se estabelecer em
um novo local no vale do Nilo. Muitos imigrantes possuíam atividades específicas e
necessárias, assim, a busca por um trabalho não teria sido difícil para eles. Ao longo da
XVIII Dinastia encontramos indivíduos de origem estrangeira exercendo as mais diversas
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funções, algumas das quais de grande prestígio, inclusive, próximo a corte.
Os estrangeiros estabelecidos no Egito, bem como os seus descendentes,
independentemente de a sua posição social, uma vez que se integraram à sociedade
acabaram por adotar o modo de vida egípcio, incluindo aqui o compartilhamento das ideias
religiosas, notadamente aquelas sobre a vida post mortem. A religião funerária propunha que
em vida os indivíduos eram compostos por uma pluralidade, isto é, eram dotados de um
corpo físico (djet), um princípio do sustento (ka), uma personalidade ou princípio do
movimento (ba), um nome (ren), um coração (ib) e uma sombra (shuyt), e que isto não valia
apenas para os próprios egípcios, mas para todos os seres humanos (Figura 5).

Figura 5 – A pluralidade do indivíduo com a indicação de cada uma das partes que o compunham.
Referência: montagem do autor sobre um desenho de linha de autoria de Ann Fowler publicado na obra de
ROBINS, G. Proportion and style in ancient Egyptian art. Austin: University of Texas Press, 1994, p. 14.

Para se obter a imortalidade por meio das diversas concepções vigentes que se
adaptaram ou se fundiram, respectivamente a sobrevivência na própria tumba, a
participação no ciclo solar e a vida nos Campos dos Juncos ou nos Campos das Oferendas
do deus Osíris, era necessária a conservação do corpo. Esta era assegurada por meio do
processo de embalsamamento, visto que o corpo funcionava como suporte para que todas
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as demais partes, separadas por ocasião da morte, pudessem ser reunidas novamente. Para
tanto, no dia da inumação da múmia na tumba, os egípcios levavam a cabo o ritual de
Abertura da Boca e dos Olhos e, assim, possibilitavam o surgimento do Akh, o morto
transfigurado ou redivivo, que viveria por toda a eternidade.
Os exemplos que mostram a adoção de práticas funerárias por estrangeiros e seus
descendentes no Egito provém tanto de tumbas que foram encontradas intactas ou
parcialmente conservadas, bem como de artefatos desprovidos de um contexto
arqueológico. Determinadas inscrições e cenas que analisamos também contribuem para o
entendimento de como os egípcios estenderam suas ideias, para além do próprio Egito. No
que se refere as tumbas encontradas parcialmente conservadas há dois casos notáveis, visto
que estão associados à inumação de membros próximos à realeza durante a XVIII Dinastia.
Ambos são provenientes da necrópole real tebana, embora não tenham sido registrados em
detalhe.
A primeira descoberta ocorreu no verão de 1916, quando homens da vila de Qurna,
situada na margem oeste de Luxor, localizaram a entrada de uma tumba que estava
escondida em um paredão rochoso no chamado Gabbanat el-Qurud 10 . Infelizmente o
sepulcro foi saqueado, visto que não se tratava de uma descoberta que teve uma
participação oficial das autoridades do Serviço de Antiguidades. Posteriormente, o
conteúdo restante acabou sendo dispersado para ser novamente reunido e adquirido, ao
longo do século XX, pelo Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque. A tumba em
questão pertencia a três mulheres da corte do faraó Tothmés III (c. 1479-1425 a.C.)
chamadas: Manuwai, Manhata e Maruta. A origem destes nomes é semita, mas não foram
encontrados dados que as liguem a uma casa real estrangeira, portanto, neste sentido,
denomina-las como “princesas” não seria adequado. Todas tinham o mesmo título egípcio
Hemet Nesut, ou “esposa real”.
Teriam sido mulheres que foram enviadas ao Egito para se casar com o rei sob a
forma de um contrato diplomático? Exemplos posteriores são encontrados, com nos casos
de Mitanni e dos Hititas. Ou seriam elas uma espécie de tributo dos reis vassalos, como
mostram as Cartas de Amarna? Uma terceira hipótese propõe que as mulheres eram de alta
posição social, mas que teriam sido trazidas para o Egito pelo próprio faraó, visto as

10

Significa “Cemitério dos Macacos” e está situado uma região ao sul do Vale dos Reis.
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inúmeras campanhas por ele efetuadas na área do Levante. Seja qual for a resposta é certo
que elas foram inumadas seguindo todo o ritual funerário egípcio. Na época da descoberta
da tumba os “ataúdes ainda eram reconhecíveis, dispostos lado a lado com as cabeças voltadas para a
parede sul mas estavam totalmente destruídos pela umidade” (Winlock apud LILYQUIST, 2003: 33).
Outros artefatos comprovam um elaborado ritual de embalsamamento dos corpos,
incluindo a extração das vísceras, que foram depositadas em vasos canópicos (Figura 6), e a
colocação de dedeiras, de sandálias, de amuletos, como o escaravelho do coração, além de
jóias de uso funerário, todas produzidas com ouro. Outros bens de uso ritual e também
cotidiano foram igualmente encontrados e, mesmo incompletos em certos casos, revelam
que as peças que formavam o enxoval funerário se repetem, mostrando que as três esposas
reais foram preparadas para a vida eterna de forma semelhante.

Figura 6 – Três diferentes vasos que formavam os conjuntos canópicos das três esposas estrangeiras do faraó
Tothmés III. Da esquerda para a direita: Manhata, Manuwai e Maruta. Referência: LILYQUIST, C. The tomb of
three foreign wives of Tuthmosis III. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2003, p. 334.

O segundo achado relacionado a um estrangeiro, ou com ascendência estrangeira,
ocorreu em 1899, logo após as descobertas das tumbas de Tothmés III (KV 34) e de
Amenhotep II (KV 35), feitas pelo arqueólogo francês Victor Loret (FORBES, 1998: 89).
Trata-se da tumba de Maiherpri (KV 36), cujo nome significa “leão do campo de batalha”,
um homem jovem cujos traços étnicos são claramente da região da Núbia, que foi inumado
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na principal necrópole egípcia: o Vale dos Reis. Os títulos de Maiherpri encontrados nos
artefatos pouco informam sobre a sua identidade. O primeiro, “Criança da Creche”, sugere
que ele foi criado próximo à corte. Se sua origem núbia estiver correta, talvez tenha sido
filho de dignitários do sul que foi criado à moda egípcia, tal como ocorria no Reino Novo.
Outro título, o de “Portador do Abanador Real”, informa sua proximidade com o rei, já
que em ocasiões públicas servia de braço direito do monarca. Mais tarde, tal título foi
utilizado pelos vice-reis na Núbia. No seu exemplar do Livro dos Mortos é informado: “o
seguidor real dos passos (do rei) em todas as terras meridionais e setentrionais estrangeiras”
(FORBES, 1998: 104-105). Pelos dados disponíveis ele teria vivido possivelmente entre os
reinados de Tothmés IV e Amenhotep III. Sua proximidade com um destes governantes
certamente foi a razão para a sua inumação na principal necrópole egípcia – uma honraria
destinada a poucos.
Por circunstâncias não esclarecidas o registro dos bens da tumba, formada por um
poço e uma câmara funerária, não foi levado a cabo pelo descobridor. Contudo, um
botânico e explorador alemão, chamado Georg Schweinfurth, que visitou o local quando os
artefatos ainda se encontravam in situ, efetuou uma breve descrição do conteúdo que serviu
para duas publicações (FORBES, 1998: 93-94). Por meio destas foi possível recompor o
contexto dos artefatos. O ataúde retangular contendo outros dois ataúde antropóides e a
múmia, cujo rosto estava coberto por uma máscara, estava no canto nordeste da câmara.
Um objeto mágico (cama de Osíris) estava disposto ao longo da parede nordeste, ao lado
do ataúde retangular. Na área sudeste, próximo a entrada, estava uma caixa contendo os
vasos canópicos. A parte central da câmara era ocupada por um outro ataúde, inacabado,
que continha o exemplar do Livro dos Mortos de Maiherpri. Os demais artefatos (ânforas,
vasos de armazenamento e oferendas diversas) foram deixados desde o canto norte até a
parede noroeste. Na parte sudoeste foram encontradas partes do equipamento de arco e
flecha. Todos os artefatos são típicos de enterramentos reais da segunda metade da XVIII
Dinastia e a julgar pela excelente confecção, podemos afirmar que eles foram elaborados
por artesãos que serviam à corte.
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Figura 7 – A face da múmia de Maiherpri, com traços que
revelam sua origem Núbia. Os cabelos foram raspados e
substituídos por uma peruca. Referência: FORBES, D. C.
Tombs. Treasures. Mummies: Seven great discoveries of
Egyptian Archaeology. Sebastopol & Santa Fe: KMT
Communications, Inc., 1998, p. 111.

Os ataúdes antropóides, com fundo
preto, e a máscara são claramente idealizados,
visto que as feições não representam o morto.
Mas ao observarmos o papiro, que foi
encomendado pelo proprietário ainda em vida,
com os encantamentos do Livro dos Mortos temos,
certamente, uma representação de Maiherpri
próxima da realidade. Ele é mostrado com traços
étnicos típicos da região sul do Egito, ou seja, era
de origem núbia, embora estivesse vestido como um egípcio. Com a análise da múmia
efetuada em 22 da março de 1901, por George Daresy, verifica-se que Maiherpri foi
submetido a um processo de mumificação semelhante ao que era destinado a realeza, e que
havia diversos artefatos associados ao corpo, tais como braceletes, um colar, um
escaravelho, uma placa que recobria a incisão do abdome, além de contas e sementes de
cevada. O estudo também confirmou a origem núbia, por meio de seus traços faciais
(Figura 7), sua estatura dentro do padrão (1,64 m de altura), e a provável idade da morte,
ocorrida por volta dos 20 anos (Daressy apud FORBES, 1998: 110). Há poucos meses a
múmia foi submetida a uma tomografia axial computadorizada, contudo os dados ainda
não foram publicados. Este estudo, certamente, trará maiores informações sobre Maiherpri
no futuro próximo.
Poderíamos prosseguir afirmando, por meio dos exemplos citados, que tais práticas
funerárias foram seguidas por se tratarem de casos ligados à elite, contudo, na vila de Deir
el-Medina e por meio de alguns artefatos isolados, isto é, sem um contexto arqueológico
devidamente registrado, temos também diversos casos relacionados a indivíduos que
pertenciam a outras camadas sociais. Na vila de Deir el-Medina, dos inúmeros
enterramentos descobertos intactos pelo arqueólogo francês Bernard Bruyère na
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Necrópole Oriental, pertencentes a XVIII dinastia, dois são de mulheres que foram
inumadas seguindo os rituais egípcios. Em ambos os casos os nomes remetem a uma
possível origem estrangeira. Na tumba DM1379, que continha um ataúde retangular de um
homem e o ataúde antropóide de uma mulher, entre os inúmeros itens que compunham o
enxoval funerário do casal estava uma elegante estatueta feminina em sua naos de madeira
(Figura 8). Todas as características da peça são egípcias, pois foi retratada em pé, com o
braço esquerdo dobrado enquanto o direito estende-se ao longo do corpo. Ela porta uma
peruca tripartite, usa um vestido longo e justo além de pulseiras. Contudo, na base estava
pintada uma inscrição que permitiu identificá-la “Ibentina”, cuja sua origem seria semítica
(BRUYÈRE, 1937: 44).

Figura 8 – A estatueta de Ibentina em sua naos de
madeira de sicômoro. Referência: PIRELLI. R,
“Estatueta de Ibentinal”. In: TIRADRITTI, F. (Ed.).
Tesouros do Egito do Museu Egípcio do Cairo. São Paulo:
Manole, 1998, p. 174.

Já na tumba DM1382, que continha três ataúdes retangulares de madeira, dois
pertencentes a mulheres e o terceiro a um homem, além de diversos bens que compunham
o enxoval funerário, havia uma outra inscrição com possível origem estrangeira. Esta estava
em uma das faixas amarelas sobre a tampa do ataúde branco pertencente a uma das
mulheres, chamada “Nubiyiti”. O nome na opinião de Bruyère tinha origem Núbia
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(BRUYÈRE, 1937: 187). Com relação as múmias a descrição de Bruyère não fornece
maiores detalhes que pudessem esclarecer sua aparência. Em outra descoberta, relacionada
à tumba DM339, datada da época Raméssida, Bruyère baseou-se na aparência da múmia
para indicar uma possível origem estrangeira. Em uma câmara funerária foram encontrados
entre “restos humanos, uma cabeça de uma mulher com zigomáticos salientes, que ainda
mantinha nas cavidades orbitárias os olhos confeccionados com obsidiana e marfim”
(BRUYÈRE, 1926: 54). Os dados comprovariam uma origem Síria, tal como seu nome
Takharu, que significa literalmente “a síria”.
Quanto aos artefatos isolados que apresentam dados sobre estrangeiros,
notadamente iconográficos, com graus diferenciados de apropriação dos costumes egípcios
temos dois exemplos distintos. No primeiro, a cadeira do escriba Renseneb, pertencente ao
acervo do Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, mostra um homem sentado em
uma cadeira cheirando uma flor de lótus – símbolo do renascimento – perante um
estandarte com o símbolo do ka. Seu perfil é núbio, assim como a peruca que ele usa, mas
o saiote longo e o colar ao redor do pescoço são egípcios.

Figura 9 – Estela funerária de um soldado com sua esposa. Referência: FREED, R. E., MARKOWITZ, Y. J.
e D’AURIA, S. H. (ed.) Pharaohs of the Sun: Akhenaten, Nefertiti, Tutankhamen. Boston : Museum of Fine
Arts/ Bulfinch Press, 1999, p. 239.
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Já a este estela originária de Amarna, atualmente na coleção egípcia de Berlim,
apresenta a imagem de um soldado chamado Terur, de provavelmente origem cananita,
acompanhado por sua esposa e por seu criado que lhe serve cerveja por meio de um
canudo. A presença da barba e das roupas revelam sua origem étnica enquanto que a
mulher, embora tivesse sido mostrada como uma egípcia, também possuía um nome
estrangeiro (Figura 9). Em meio as mudanças provocadas na religião funerária por
Akhenaton, este monumento expressa o desejo de seu proprietário de garantir a
continuidade da vida por meio de sua própria representação, bem como estendê-la aqueles
que estavam mais próximos a ele.
A diferença na iconografia destes dois artefatos pode ser explicada pelo tempo de
permanência no Egito. Enquanto o escriba Renseneb é mostrado com traços étnicos
núbios, seu nome, suas vestes e os objetos que o cercam são todos egípcios. Ele talvez
fosse descente de núbios que se estabeleceram há algumas gerações, uma vez que seu cargo
e a própria cadeira revelam sua posição proeminente. Já a estela de Terur o apresenta
completamente diferente de Renseneb, uma vez que além de seus traços étnicos, suas vestes
são distintas das dos egípcios que o acompanham – sua mulher e seu servidor. Ele talvez
tenha sido um recruta recém estabelecido no Egito.
As ideias sobre a vida no além não ficaram restritas ao território egípcio. Vemos,
por meio da narrativa conhecida como “O Relatório de Unamon” ou “As tribulações de
Un-Amon”, que o próprio protagonista, que se encontrava numa missão destinada a
compra de madeira para a barca do deus Amon-Ra, tinha uma clara idéia de que era
possível aos estrangeiros partilhar das crenças egípcias mesmo que distantes do contexto
nilótico. Em meio a uma discussão com o príncipe de Bíblos ele afirma:
(Assim fazendo), não poderás regozijar-te e possuir uma estela
[feita] por ti mesmo e nela dizeres: ‘Amon-Ra, rei dos deuses,
enviou-me (a estátua de) Amon-do-Caminho (como seu
enviado, v.p.s, e Un-Amon (como) seu enviado humano em
busca da madeira para a grande e augusta barca de Amon-Ra,
rei dos deuses. Eu a cortei, eu a carreguei, forneci meus navios
e minhas tripulações, e fiz com que chegasse ao Egito para
pedir a Amon mais cinquenta anos de vida além do concedido
a mim pelo destino’ Que assim possa ser, e se algum dia vier
do Egito um enviado que conheça a escrita e leia teu nome na
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estela, receberás uma libação (de água) no Ocidente como os
deuses que lá estão (ARAÚJO, 2000: 132).

Conforme o fragmento do texto, se o príncipe fenício registrasse a sua contribuição
na construção da barca em uma estela funerária e se, posteriormente, algum egípcio fizesse
uma leitura do texto presente na mesma ele receberia uma oferenda na forma de libação. É
interessante destacar que o sacerdote indica claramente o destino futuro do príncipe no
Ocidente, isto é, no mundo dos mortos entre os deuses.

Considerações Finais
Os mitos egípcios antigos, relacionados a cosmogonia, nos informam que na
criação do universo os deuses foram responsáveis não só pela criação do povo egípcio mas
também pela dos estrangeiros. Com o estabelecimento da ideia de Maat, a qual todos
estariam subordinados, estrangeiros rebeldes eram associados ao caos – símbolo de Seth –
portanto deveriam ser reprimidos pelo rei, que era o grande responsável pela manutenção
da ordem/medida/equilíbrio do universo. Mas ao mesmo tempo que tais estrangeiros eram
um símbolo da desordem, a mesma iconografia real conferia-lhes a vida eterna. Ao viverem
entre os egípcios, fossem estrangeiros recém chegados ou descendentes devidamente
estabelecidos, homens e mulheres de diferentes origens adoraram os costumes da religião
funerária egípcia. Temos, entretanto, que salientar que embora tal adoção fosse algo
comum, características específicas ligadas a etnia de origem não eram suprimidos em sua
totalidade e deixaram dados que, uma vez reconhecidos, permite-nos conhecer um pouco
da presença destes indivíduos no contexto funerário.
No caso das esposas estrangeiras de Tothmés III a principal identificação de sua
etnicidade ocorreu devido aos nomes. Estes também serviram para revelar a presença de
estrangeiras entre os enterramentos localizados por Bruyère na necrópole leste de Deir elMedina, cujas inscrições hieroglíficas sugerem nomes de origem Núbia e Síria. Neste último
caso, contudo, se a descrição do escavador estiver correta, também teríamos uma
confirmação pelas feições das múmias. O mesmo se aplica a Maiherpri, cujos traços de seu
rosto mumificado são claramente núbios. Neste ponto, a iconografia também auxilia para a
confirmação da origem do jovem, visto que no seu exemplar do Livro dos Mortos, embora
ele porte trajes egípcios, ele é igualmente mostrado com feições núbias. A representação de
Renseneb no espaldar de sua cadeira, embora seja um artefato isolado, também revela um
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homem de ascendência Núbia que, tal como Maiherpri, possuía um nome claramente
egípcio e que se fez representar como egípcio. Já a iconografia da estela amarniana aponta
para uma direção contrária, ela apresenta claramente um estrangeiro identificado tanto pelo
nome quanto pela aparência de seus traços e vestes.
Por fim, embora não tenhamos muitos dados a respeito, verifica-se por meio do
texto de Un-Amon que a ideia de vida eterna longe do Egito, também seria viável visto a
possibilidade da construção de uma estela funerária que manteria, talvez, uma
representação imagética e uma inscrição com uma narrativa contendo seus feitos que
pudessem ser lidos muito tempo depois. Algo que seria suficiente para os estrangeiros,
como no caso do príncipe de Bíblos, que desconhecia completamente as ideias sobre a
religião funerária dos egípcios e, desta forma, o sentido de tal monumento.
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Os Verdes e Azuis na História Secreta de Procópio
Willibaldo Ruppenthal Neto
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo: As tentativas de definição da natureza das facções do hipódromo encontram
uma narrativa que parece contrariar o que aparentemente é evidente. Assim é a forma que a
“História Secreta” de Procópio (um historiador do Império Bizantino do século VI) se
mostra: como uma fonte na descrição das facções, que ignora por completo duas das
quatro cores do hipódromo (branco e vermelho), mostrando um Império dividido e
vulnerável à luta entre as facções das outras duas cores (verde e azul). Isto tudo se dá num
momento em que parece haver uma quebra da própria definição das facções, tornando a
separação entre estas cada vez mais voltada às aparências e menos às suas “essências”.
Obra que relata o que era-lhe proibido de ser escrito antes da morte dos soberanos de
Procópio (Justiniano e Teodora), a História Secreta mostra um Império cujos jogos de
poder e problemas sociais são expostos sem restrições.
Palavras-chave: Procópio de Cesareia; Império Bizantino; Facções do Hipódromo;
Justiniano I.

The Green the the Blue in the Secret History of Procopius
Abstract: The attempts to define the nature of the hippodrome's factions must go through
a narrative that seems to go against what seems obvious. Thus is the way the “Secret
History” of Procopius (Byzantine historian of the 6th century) is shown: as a source of
factions in the description that ignores for complete two of the four colors of the
hippodrome (white and red) and showing a Empire divided and vulnerable to the fight
between the factions of the other two colors (green and blue). All of this in a time that just
seems to be a breach of the very definition in the factions, and when this division seems
more focused on appearances and less to its "essences". Work that relates what was
forbidden to be written before the death of Procopiu's sovereign (Justinian and Theodora),
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the Secret History shows a Empire which games of power and social problems are exposed
without restrictions.
Keywords: Procopius of Caesarea; Byzantine Empire; Factions of the Hippodrome;
Justinian I.
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Procópio
Procópio de Cesareia

11

( Latim: Procopius Caesarensis, Grego: Προκόπιος ὁ

Καισαρεύς; c. 500 d.C. – c. 565 d.C.) foi um historiador do Império Bizantino do séc. VI,
que escreveu sobre o período do governo do imperador Justiniano I (483 d.C. – 565 d.C.),
sendo suas obras algumas das mais importantes fontes históricas sobre Justiniano e seu
reinado12 (527 d.C. – 565 d.C.).
Procópio escreveu diversas obras, como, “Historia das Guerras” (Lat. De bellis. Gr.
πολέμων) e “Sobre os edifícios” (Lat. De aedificiis Gr. Περί Κτισμάτων); porém, sua obra
denominada “História Secreta” (Lat. Historia Arcana) é a mais famosa13. Esta obra possui um
caráter acusatório para com Justiniano 14 e sua esposa Teodora (c. 500 d.C. - 548 d.C.),
contendo informações e opiniões que foram contidas por Procópio até a morte destes15,
levando-a a ser consequentemente atribuída a algum momento após 565 d.C. (data da
morte de Justiniano16). Conhecida anteriormente apenas como “Anedota” (Lat. Anecdota, Gr.
Ἀνέκδοτα17 - “escritos não publicados”) apenas por menções – como na Suda18 –, a Historia
Secreta só foi descoberta na Biblioteca do Vaticano séculos após ser escrita por Procópio 19,
sendo posteriormente publicada por Niccolò Alamanni.
Apesar de sua obra “História das Guerras” ser muito admirada pela sua qualidade
histórica, a obra “História Secreta” aparentemente não tem tal prestígio e qualidade
Procópio seguia o costume e se inspirava nos antigos historiadores gregos clássicos, Cf. CAMERON, 1985:
3; EVANS, 2005: 98.; se intitulava e era conhecido como “Procópio de Cesareia”. Cf. CAMERON, 2006: 20;
o que já nos mostra sua origem. Houve mais de uma cidade chamada “Cesareia”, porém, na Suda diz-se “Cesareia da Palestina”, sendo portanto ou a Cesareia perto da capital da província romana da Palestina, ou esta
própria (Cesareia Marítima).
12 Cf. FRASSETTO, 2003: 299; Os relatos de Malalas também são importantíssimos nos estudos do Império
Bizantino. Uma boa comparação entre a História Secreta e os relatos de Malala é o artigo: SCOTT, 1985.
13 “Procópio é mais conhecido pela sua escandalosa e inexoravelmente hostil obra História Secreta.” FRASSETTO, 2003: 299. Veja também: SCOTT, 1985: 99.
14 As acusações são extremamente variadas, desde acusações de corrupção e desperdício do dinheiro público
– que Gordon aponta como duas acusações principais (GORDON, 1959: 23), e que trabalha ao longo desta
sua análise – até acusações de impunidade, de injustiça, ou mesmo acusações de que era na verdade “um
demônio em forma humana” (História Secreta. XII).
15 Conclui-se a partir da frase do próprio Procópio no Proêmio da Historia Secreta: “Perceba que, não era
possível, durante a vida de certas pessoas, escrever a verdade sobre o que elas fizeram, como um historiador
deve.” Acontece que tais informações acabaram sendo contidas até mesmo após a morte de Procópio, já que
a História Secreta só foi publicada no século XVII (1623 - nota 10). Cf. FRASSETTO, 2003: 300; EVANS,
2005: 99.
16 Já que Teodora morrera antes dele, em 548.
17 Ver: Suda. p.i. 2479. Disponível em: http://www.stoa.org/sol-bin/findentry.pl?keywords=pi+2479.
18 Suda (Gr. Σοῦ δα): Enciclopédia de origem bizantina do séc. X. Cf. EVANS, 2005: 99.
19 Averil Cameron (1985: viii) aponta para a data de 1623 como a data da sua descoberta, e Frassetto (2003:
301) aponta esta data para sua publicação.
11
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histórica; é muito conhecida, mas, pelo seus exageros contra Justiniano e Teodora20, acabou
sendo muitas vezes desconsiderada; todavia, é uma fonte primária com um repleto
conteúdo para ser analisado, que muito permite nos aproximarmos mais da mentalidade
bizantina.

As facções
No Império Romano um dos jogos de maior prestígio foi a corrida de bigas,
realizada no Circo21. Inicialmente estas corridas se davam na disputa entre dois carros, cujos
aurigas se diferenciavam pela cor de seus uniformes, branco ou vermelho 22 . Estas corridas
eram promovidas e custeadas pelo Estado23, sendo que acabaram atraindo a participação de
profissionais particulares conhecidos como domini factionum, que contratavam e
disponibilizavam os equipamentos e materiais necessários para os jogos 24 . Com o
desenvolvimento e crescimento do prestígio das corridas, acabaram se acrescentando mais
duas cores (a verde e a azul), além de serem repetidas as corridas até vinte e cinco vezes num
mesmo dia 25 , em ocasiões especiais. O prestígio das corridas levou também à maior
participação popular na torcida, com cada pessoa escolhendo uma das cores para torcer,
inclusive os imperadores26.
Quando Constantinopla foi fundada por Constantino27, foi planejada nos moldes da

Houve dúvida sobre a autoria da História Secreta ser realmente de Procópio, especialmente pela diferença
desta para a História das Guerras. Cf. CAMERON, 1985: viii (especialmente); e, CAMERON, 2006: 26;
GORDON, 1959: 23. Porém, estudos (especialmente por parte de J. Haury) levam a crer que trata-se do
mesmo autor. Assim, até mesmo J. B. Bury, que havia negado a autoria de Procópio, mudou de opinião
(CAMERON, 1985: viii; 49; SARRIS, 2006: 149). Esta obra teve tanta desconfiança pelo seu caráter, que
Bury inclusive chamou-a de “orgia do ódio”. Cf. FRASSETTO, 2003: 299.
21 O Circus Maximus (o Circo de Roma), possuía a capacidade segundo Plínio, o Velho, para cerca de 250.000
pessoas.
Em:
Plínio,
Natural
History.
XXXVI.
102.
Disponível
em:
<http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/36*.html#102 >; porém, cálculos recentes apontam para a faixa de 70.000 – 80.000 espectadores. Cf. BURY, 1958: 83.
22 Apesar de este estudo se concentrar principalmente nos Verdes e Azuis, inicialmente só haviam duas cores
nas disputas do hipódromo, o branco e o vermelho. Cf. GIBBON, Edward, 1952: 652.
23 O custeamento pelo Estado, mencionada em GIBBON, 1952: 652, mostra bem a política romana do panem
et circenses. Cf. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 2004: 110. Uma frase, de Decimus Junius Juvenalis (poeta romano c.60 d.C. - 127 d.C.), expressa bem isto: “Nam qui dabat olim imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se continet atque
duas tantum res anxius optat, panem et circenses” [Pois, aquele que outrora buscava poder, serviço militar, as legiões,
tudo, agora procura e deseja ansiosamente apenas duas coisas, pão e jogos circenses].
24 Cf. CAMERON, 1999: 6.
25 Tal número de vezes é apontado por Gibbon (1952: 652).
26 Como foi o caso de Calígula, Nero, Cômodo, dentre outros, mencionados em: GIBBON, 1952: 652.
27 Bizâncio data de 657 a.C., Cf. RUNCIMAN, 1977: 11; porém, tornou-se Constantinopla e foi refundada
em 330 [d.C.], porém, o Império Romano ainda não estava dividido. Cf. CAMERON, 2006: 20.
20
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cidade de Roma, sendo a “Nova Roma” 28 . Assim, dentre as características de Roma que
Constantinopla herdou, estava não apenas o Circo, chamado “Hipódromo” 29 , como
também as próprias cores participantes deste: o vermelho, o branco, o azul e o verde30; talvez
mesmo com “redobrada fúria”31 no Hipódromo, em comparação ao Circo romano32. Neste
momento já se via grande disparidade de força e prestígio popular entre as facções das
corridas, sendo as duas principais em preferência da população as mesmas tanto em
Constantinopla como em Roma: as facções verde e azul.

As facções na História Secreta - brancos e vermelhos
Na época de Procópio (séc. VI), as corridas ainda possuíam as quatro facções,
estando os brancos e os vermelhos presentes em todas as corridas até pelo menos o século
XII, e, até mesmo ganhando algumas corridas 33 . Surge então um problema para os
historiadores explicarem, um “paradoxo” (CAMERON, 1999: 46): a existência de quatro
cores no hipódromo, mas aparente existência de duas (azul e verde) 34 . Esta aparente
ausência das cores vermelha e branca ocorre na História Secreta, na qual Procópio parece
ignorá-las, nunca as mencionando e associando diversas vezes as pessoas às cores do

Runciman (1977: 11) conta que a cidade fora fundada com o nome de “Nova Roma”, “o povo, porém,
preferiu chamá-la pelo nome de seu fundador, Constantino”; Angold (2002: 46) afirma algo completamente
diferente: “Constantino (…) a rebatizou como Constantinopla (...) em sua própria homenagem.”; Veja também: JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 2004: 111; Diehl (1961: 53) afirma ainda uma terceira versão, afirmando que
“na linguagem oficial Constantinopla passou a ser chamada de 'Nova Roma'.”
29 Do grego: 'ιππος (hippos – “cavalo”); e, δρομος (dromos – “caminho”). Enquanto o hipódromo não estava
pronto, Constantino I levantou em um terreno próximo a cidade (que estava em construção), um hipódromo
provisório de madeira; o que mostra a importância do hipódromo naquele contexto. Cf. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 2004: 112. Grande edifício, fora construído por Séptimo Severo (203 d.C.) e mais tarde foi reconstruído e ampliado por Constantino I (junto a reconstrução da cidade, que começou em 324 d.C. e se concretizou
em 330 d.C.). Cf. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 2004: 111-112. O hipódromo foi inspirado no Circus Maximus. Cf.
BURY, 1958: 81.
30 As cores destas facções eram as mesmas em todo o Império: factio russata (vermelha), factio prasina (verde), factio albata (branca) e factio veneta (azul). Acredita-se que estas cores dos carros simbolizavam as quatro
estações do ano, cujo movimento dos carros girarem em torno do obelisco, é compreendido pela interpretação deste como um símbolo do Sol. Tertuliano, Malalas, Cassiodoro e Corippo escreveram nesta perspectiva
de simbolismo no hipódromo. Cf. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 2004: 126, nota 81.
31 GIBBON, 1952: 652. Minha tradução do inglês, assim como as demais citações diretas de fontes em outros
idiomas senão o português.
32 Apesar da grande importância e da necessidade de destaque especial para as corridas de biga, havia diversos
outros divertimentos oferecidos para a população de Constantinopla (inclusive no hipódromo), como por
exemplo, teatros, cortejos, espetáculos de rua e festas religiosas.
33 CAMERON, 1999: 45.
34 De fato acaba havendo a percepção da parte de alguns historiadores que as facções no tempo de Justiniano
estavam realmente reduzidas a duas, como afirma Rice (1970: 109), apesar de termos conhecimento que pelo
menos até o século XII quatro cores disputavam no hipódromo.
28
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hipódromo, mas sempre às duas principais – a verde e a azul35.
A ausência da referência a “vermelhos” ou “brancos” na História Secreta pode ser
explicada pela teoria defendida por Gauro Manojlović, na qual afirma que enquanto haviam
quatro grupos distintos no hipódromo em termos puramente esportivos (como torcidas),
havia apenas dois grupos de ordem religiosa, política e social: os Verdes e os Azuis36. Sendo
assim, quando são descritas as quatro cores, são como torcidas para o hipódromo somente,
enquanto quando descritas as facções Verde e Azul, com caráter político, religioso e social,
refere-se então apenas aos grupos como facções propriamente ditas (e não torcidas), sendo
estas facções o “que divide a população inteira de Constantinopla” (CAMERON, 1999: 46)
em duas partes. Essa teoria explica bem a questão da ausência da menção de Procópio a
vermelhos ou brancos na História Secreta, já que esta tem caráter de análise política da cidade
e não cultural.
Apesar da teoria de Manojlović se encaixar adequadamente à situação
proporcionada pela História Secreta, as demais teorias não são necessariamente contrárias ao
que esta obra nos passa. Alan Cameron (1999) defende a teoria de que “os Azuis e Verdes
que vagaram pelas ruas, defenderam as muralhas e, (ocasionalmente) proclamaram os
imperadores de Constantinopla não são outros senão os Azuis e Verdes que se sentavam
com os Vermelhos e Brancos no hipódromo” (CAMERON, 1999: 46); não aceita,
portanto, a “distinção entre associações esportivas e partidos políticos” (Cameron, 1999:
46)37. Enquanto Runciman (1977: 59) defende a ideia de que “gradualmente” o branco e
vermelho se fundiram com as duas grandes cores (verde e azul), possibilitando-se que se
compreenda a ausência das cores 'menores' na História Secreta, apesar de que tais cores
Como na descrição de Procópio do jovem Basanio, como “um tal Basanio, da facção verde”. p. 28.
teoria é descrita em: CAMERON, 1999: 46. O autor (Alan Cameron) defende outra teoria, que também
é tratada aqui, mencionando a teoria de Manojlović para mostrar os pontos no qual discorda desta e os motivos disto.
37 Um fato que corrobora para esta tese é o duplo significado do hipódromo: tinha papel de diversão e política, sendo “simultaneamente um lugar de reunião e uma arena” (RICE, 1970: 108); de fato o hipódromo era
um palco para reivindicações e comícios. A sua função política tinha, por sua vez, um sentido triplo: 1) era
para o povo se expressar ao imperador: Jiménez Sánchez (2004: 114) afirma que neste momento (período de
Justiniano, “o hipódromo passará a tornar-se o principal centro de luta social”; 2) para o imperador se expressar ao povo. Cf. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 2004: 109-110 e 128-130; Um bom exemplo do uso do hipódromo
como ambiente de discussão política por parte das facções, é o Diálogo de Justiniano com os Verdes. Este
diálogo se encontra em: CAMERON, 1999: 319 a 322 (Apêndice C). Jiménez Sánchez (2004: 114) em uma
nota (nº 18), explica que: “O hipódromo era o lugar onde se manifestava de forma mais evidente o conflito
social. Esta questão está diretamente relacionada com a problemática das facções circenses.”, Cf. ROTH,
1930, p. 30; Também era o local de aclamação dos imperadores. Cf. CAMERON, 2006: 73; 3) Para o povo
discutir entre si: “O hipódromo também servia como lugar de assembleia ao povo reunido nele.” JIMÉNEZ
SÁNCHEZ, 2004: 119, nota 35. Scott (1985: 107) aponta a dualidade para as próprias facções, num papel
intermediário entre o povo e o imperador.
35

36 Tal
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ainda fossem representadas nas corridas, justamente por estas já terem perdido
suficientemente seu espaço para serem mencionadas em um tratado histórico, como a
História Secreta. Todas estas teorias são possíveis.

As facções na História Secreta - verdes e azuis
Enquanto há uma ausência das cores vermelha e branca na História Secreta, as
cores verde e azul nesta obra parecem dividir não apenas Constantinopla mas todo o
Império Bizantino, como se percebe na menção da forte presença dos Azuis na Cilícia (HS.
VII)38. Procópio chega a afirmar que “o povo desde muito antes havia se dividido (...) em
duas facções, os Azuis e os Verdes” (HS. VII).
Esta divisão em dois, tão marcante nesta obra de Procópio, é um fator que parece
sustentar a já mencionada teoria de Manojlović, já que não parece haver um terceiro grupo
em termos políticos, e mesmo intermediários entre Verdes e Azuis parecem raros. A
História Secreta, apresentando um mundo dividido em dois, se mostra extremamente
diferente da ilustração feita na famosa midrash 39 , no qual mostra Salomão sendo um
basileus40, no hipódromo, no meio do povo que está dividido em quatro partes distintas: “os
sábios e levitas em azul, o povo de Jerusalém, vestido de branco, o povo que vive fora de
Jerusalém, vestidos de vermelho, e os Gentios, que de terras distantes trouxeram presentes
a Salomão e que estão vestidos de verde” (GRÉGOIRE, 1946: 577).
Uma questão se faz aqui necessária: qual era exatamente o papel original dessas
torcidas, o que as leva à divisão e as difere? Runciman (1977) defende a ideia de as facções
tendo caráter político, possuíam os demes41, que foram as formas de expressão positivas das
facções, e que com seu declínio, “seus desejos [das facções] só podiam expressar, a partir de
então, pela agitação e pelo motim” (RUNCIMAN, 1977: 60). Porém, percebe-se na História

Todas as referências à obra principal desta análise, Historia Secreta, de Procópio, terá este padrão de referência (HS. X), com a indicação do capítulo referente. Sendo utilizada minha tradução (do inglês e espanhol).
39 Midrash (Heb.)מדרש: forma narrativa criada em Israel pelo povo judeu por volta do séc. I.
40 Basileus (Gr. Βασιλεύς): “rei” em grego, era a forma de tratamento dos imperadores bizantinos, após Heráclio. Cf. ANGOLD, 2002: 49; RUNCIMAN, 1977: 52; TAVEIRA, 2005: 496.
41 Demes: “Quatro divisões (…) chamados Azul, Verde, Branco e Vermelho (…) podem ser descritas como
entidades municipais com governo próprio, subdivididas ainda em entidades civis e militares. (…) O Circo de
Constantinopla esteve, durante algum tempo, nas mãos dos demes (…).” RUNCIMAN, 1977: 59; estes demes
eram circunscrições administrativas, bairros, onde supostamente se estabeleciam as diferentes facções; Jiménez Sánchez discorda desta associação dos demoi (pl.) com as facções. Cf. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 2004: 114.
nota 18., enquanto Cameron (1999: 24) explica que os Verdes e Azuis “eram compostos por dois elementos –
as facções do circo e os demes municipais.”
38

Plêthos, 2, 1, 2012
www.historia.uff.br/revistaplethos
ISSN: 2236-5028

82

Secreta que durante o período de força dos demes42, tanto os Azuis como os Verdes se
expressam pela violência, conforme percebemos quando Procópio afirma que “nem os
partidários Verdes ficaram quietos, mas mostraram seu ressentimento tão violentamente
quanto puderam, embora um a um eram continuamente castigados” (HS. VII). Procópio
aponta para estas atitudes de expressão pela violência como uma consequência direta da
falta de castigos, afirmando que “quando o crime não é castigado, não há limites para os
abusos; pois até quando é punido, não está totalmente erradicado, estando a maioria dos
homens, por natureza facilmente inclinados para o erro” (HS. VII)43. Assim, conclui-se que
se nas suas origens as facções possuíam a expressão política “positiva”, em algum ponto
esta característica começou a diminuir a ponto de ser suplantada pela desordem.
Na tentativa de explicar a separação entre os Verdes e Azuis no Império Bizantino
muitos historiadores criaram teorias de diferenciação destas duas facções. Manojlović 44
aponta para a separação entre duas classes sociais: sendo os aristocratas a cor azul, e o povo
verde 45 . Manojlović também aponta para uma separação de cunho religioso, vinculado à
própria questão social. Assim, propõe que os Azuis seriam aristocratas, de Constantinopla,
de províncias europeias, da elite intelectual de províncias da Ásia ou do Egito, sendo
ortodoxos, enquanto os Verdes seriam o povo de classe mais baixa, dos fellahin46 do Egito, dos
estrangeiros da Síria ou Antioquia, sendo monofisitas47.

42 Runciman

aponta para os períodos dos séc. V e VI (período narrado por Procópio) como períodos de
grande força dos demes (RUNCIMAN, 1977: 59). Grégoire, assim como Runciman também aponta para o
século VII como o início da decadência dos demes (GRÉGOIRE, 1946: 573).
43 Há uma passagem bíblica muito semelhante ao que Procópio afirma: Eclesiastes 8:11 - “Visto como se não
executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal.”; A influência bíblica na cultura do Império Bizantino não deve ser ignorada, mesmo que este seja
considerado um cristão “só de nome”. Cf. ROTH, 2003: 300.
44 Em acordo com ele neste ponto estão: H. Gregóire e J. B. Bury. Ver: JARRY, 1960: 348.
45 Teoria descrita em: GRÉGOIRE, 1946: 569. Sobre a composição social das facções, veja: CAMERON,
1999: 74-104.
46 Fellahin: Os fellah (plural: fellahin) é um camponês da região do Oriente Médio ou Norte da África, como o
Egito.
47 Tal teoria de vinculação da posição social com posicionamento religioso está em: GRÉGOIRE, 1946: 570.
Sobre as simpatias religiosas das facções, ver: CAMERON, 1999: 126-153. Deve-se compreender o que é a
ortodoxia (procedimento de seguir a doutrina apoiada pela Igreja, rejeitando o que esta rejeita, como no caso,
o monofisismo) e o monofisismo (possuindo duas correntes principais: o “eutiquianismo” e o “apolinarismo”) e sua disputa neste contexto. O monofisismo era uma heresia (ideia religiosa tida como errada pela
Igreja – o monofisismo foi tido como heresia no Concílio de Calcedônia, em 451), na qual afirmava que Jesus
Cristo possuiu apenas uma natureza (gr. monos, “um”, e physis, “natureza”), cujos principais defensores
foram: Êutico (c. 378-454), líder de um mosteiro em Constantinopla que defendia que Cristo possuía uma
nova natureza, nem divina nem humana (eutiquianismo); e, Apolinário (c. 315-390), que era bispo de Laodiceia (c. 361) e defendeu a ideia de que Cristo possuiu um corpo humano e uma natureza puramente divina
(apolinarismo). Sobre esta 'disputa cristológica', ver: DUCELLIER, 1994: 45-48 (especialmente); RICE, 1970:
126-127; ANGOLD, 2002: 26-27; RUNCIMAN, 1977: 92-94; RUNCIMAN, 1978: 36-46 (especialmente).
Plêthos, 2, 1, 2012
www.historia.uff.br/revistaplethos
ISSN: 2236-5028

83

Apesar da existência histórica de relação entre as classes sociais e as vinculações
religiosas mencionadas, na História Secreta encontramos algumas complicações para esta
teoria: Procópio parece não fazer ligação entre os Verdes e os estrangeiros, até afirmando
sobre assassinatos por parte dos Azuis que “foram muitos os que os subornaram com
dinheiro, apontando inimigos pessoais, os quais os Azuis mataram imediatamente,
declarando que aquelas vítimas eram Verdes, quando na verdade eram sem dúvida
estrangeiros” (HS. VII). A vinculação dos Verdes às classes mais baixas, também parece
duvidosa quando analisamos a descrição de uma perseguição à sodomia, afirmando que “de
início, esta perseguição se dirigiu somente contra aqueles que, da facção Verde, eram
reputados, especialmente ricos (…).” (HS. XI).
Angold (2002) define as facções afirmando que estas “não pareciam ter quaisquer
afiliações sociais ou religiosas claras, mas proporcionavam um escape para a violência
juvenil, que podia ao mesmo tempo ser usada pelos líderes locais” (ANGOLD, 2002: 46).
Apesar de parecer muito simplista, a definição de Angold sobre as facções de
Constantinopla se mostra a que melhor se adequada à ideia passada na História Secreta48, já
que inúmeras vezes esta se refere aos jovens, especialmente no momento em que os Azuis
estiveram priorizados pela justiça (pela parcialidade de Justiniano, “unido aos Azuis” - HS.
VII); momento no qual, segundo Procópio, “muitos outros jovens se ofereceram a este
lado [azul] sendo que nunca antes haviam tido interesse algum no conflito, mas se viram
agora atraídos pelo poder e possibilidade de cometer as insolências que agora lhes era
permitido” (HS. VII).

O porquê da cisão entre os azuis
A incorporação destes jovens que não se preocupavam com o conflito e agora
participam ativamente parece estar relacionada com outro fenômeno que Procópio
descreve, que é a cisão entre os Azuis. Esta cisão é exposta por Procópio quando este relata
que “estes ultrajes [dos 'rebeldes' Azuis] trouxeram a inimizade de todos sobre eles, em
especial a dos Azuis que não haviam tomado parte ativa na discórdia (…) [e assim] até estes
foram perturbados” (HS. VII).
O que acontece, tanto na incorporação de novos jovens pelos Azuis, como na cisão
48 Não

defendo ser esta a melhor definição das facções do hipódromo, apenas afirmo que conforme a ideia
sobre as facções passada pela História Secreta, esta é a mais adequada e que encontra maior respaldo.
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da facção azul, parece ser uma mudança conceitual das facções. A ideia de que as facções
eram: para expressão política49, para expressão de ideologias religiosas50, uma separação de
níveis sociais 51 , ou apenas uma conexão restrita ao hipódromo 52 , parecem ser todas
inadequadas nesta nova situação descrita por Procópio; parece haver uma transformação
nas facções53, de tal forma que até alguns partidários da facção Verde se unem aos Azuis
neste momento54.

A transformações das facções
As facções que antes foram oficializadas legalmente55, que eram a forma que o povo
se organizava56, agora se tornavam a própria desordem: de um lado a desordem em vista de
aproveitar a posição privilegiada, pela proteção de Justiniano, por parte dos Azuis 57; do
outro lado, a desordem dos Verdes, que buscavam externar seu ressentimento “tão
violentamente quanto puderam” (HS. VII. p. 11), passando a “pilhar sem piedade a
sociedade que haviam sido expelidos” (GIBBON, 1952: 653).
A diferença entre as duas facções que antes era ideológica ou social, agora se
mostrava apenas pela aparência e vinculação. Os Azuis adotaram a aparência ao “estilo
Huno” (HS. VII), como ficou conhecido, no qual se dava por uma barba e bigode sem
serem cortados (“como fazem os persas 58” disse Procópio – HS. VII), “uma peculiar e
bárbara vestimenta – longo cabelo dos Hunos, suas mangas curtas e vestes amplas, o passo
altivo e a voz sonora”59.
O vestuário na cultura bizantina era um símbolo muito forte de pertencimento,
Como se Runciman se refere aos demes, em: RUNCIMAN, 1977: 60.
especificamente, monofisismo (verdes) e Ortodoxia (azuis). Cf. GIBBON, 1952: 653.
51 Cf. GRÉGOIRE, 1946: 569.
52 Cf. CAMERON, 1999: 46.
53 Uma das características que caracteriza o caráter de transformação das facções é a participação política. Rice
(1970: 109) aponta como uma mudança das facções na adoção do seu caráter político “pelo fato de cada
facção não apoiar apenas a sua equipa, mas também por vezes um rival pretendente ao trono ou uma política
governamental distinta”; A transformação nas facções também é percebida no enfraquecimento destas, especilamente a partir do século VII, Cf. RUNCIMAN, 1977: 60. Sobre o declínio das facções, veja: CAMERON,
1999: 297-308.
54 Mencionado em: Procópio, HS. VII.
55 Cf. GIBBON, 1952: 652.
56 Cf. RUNCIMAN, 1977: 59.
57 Gibbon (1952: 653) afirma que: “A juventude dissoluta de Constantinopla adotou o uniforme azul da desordem.”
58 Deve-se notar que os persas eram os inimigos do Império Bizantino e da cristandade, por serem pagãos (de
religião não cristã).
59 Citação da descrição feita por Gibbon (1952: 653), mas que usa como fonte a História Secreta de Procópio,
resumindo o que este disse em HS. VII.
49

50 Mais
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sendo que o uso de vestimentas era obrigatoriamente de acordo com a posição social, de
maneira rígida e com interferências das autoridades 60 . O estilo Huno dos Azuis parece
simbolizar um descaso em relação a estas leis, já que os membros desta facção chegaram
até a “usar a faixa púrpura em suas togas, e mostravam em um vestido que indicava um
nível superior à sua classe social.” (HS. VII).
Sobre este mesmo assunto Procópio ainda relata que aqueles Azuis que se
mantiveram à parte do conflito, sendo que no momento que “até estes foram perseguidos,
começaram a usar cintos e broches de bronze e capas mais baratas que a maioria destes
estavam por privilégio autorizados a exibir” (HS. VII). Enquanto aqueles que estavam
permitidos a usar trajes melhores não os utilizavam, os Azuis hostis usavam trajes melhores
do que lhes era permitido e ainda se espelhavam nos bárbaros para seu estilo de visual
(hunos). A quebra cultural 61 causada pela adoção deste estilo provavelmente não tinha
apenas o objetivo de distinguir os Azuis dos demais, mas também intimidar a população;
mesmo motivo pelo qual “portavam abertamente armas à noite” (HS. VII).

O terror azul
Este momento de transformação das facções e sobreposição absoluta dos Azuis
(que se distinguiam pelo estilo huno 62 ), ficou conhecido como “Terror Azul” 63 , pelas
diversas atividades que espalharam terror em Constantinopla, as quais praticaram por
terem a proteção de Justiniano 64 . Este momento parece explicar o porquê da frase de
Gibbon (1952: 652): “Constantinopla adotou as loucuras, mas não as virtudes, da Roma
Antiga; e as mesmas facções que agitaram o Circo se enfureciam com redobrada fúria no
hipódromo” e a de Diehl (1961: 87): “Constantinopla é uma multidão impressionável e
facilmente agitada, quase sempre descontente e amante das críticas, pronta para a sedição
quando as paixões a provocam, tornando-se então sanguinária e cruel.”; até porque, muito
provavelmente esta foi uma das fontes que geraram tal conceito nestes autores, juntamente

Tal situação cultural é brevemente explicada em: RUNCIMAN, 1977: 147-148.
O vestuário pode ser um grande ícone de padronização cultural, e de fato o era no Império Bizantino.
Desde o uso de véu (usado pelas mulheres 'de respeito'), até o uso de determinadas roupas, a sociedade bizantina muito se definia e se distinguia pelas vestimentas.
62 A distinção entre os Azuis revoltosos e os não revoltosos é importante para ser compreendido este momento narrado por Procópio; tal distinção é externada especialmente pelo uso do estilo huno pelos primeiros
(revoltosos).
63 Como é denominado em: GRÉGOIRE, 1946: 570.
64 Cf. GIBBON, 1952: 653.
60
61
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aos relatos da Revolta de Nika65.
Sobre este momento Procópio conta diversos casos, dentre os quais relata
assassinatos66 da parte dos Azuis de “homens que nada haviam feito contra eles” (HS. VII),
diz que até “no mais sagrado dos santuários, inclusive durante os ofícios religiosos” (HS.
VII) se davam estas atrocidades67.
Procópio mostra bem a quebra cultural neste momento do Terror Azul, tanto em
ações já mencionadas contra a cultura religiosa (assassinatos em locais sagrados), como
também em atitudes que vão não só contra os princípios cristãos, como também contra o
próprio valor cultural da família:
E dizem que certas mulheres foram forçadas por seus próprios
escravos a fazer o que não queriam; e os filhos dos nobres, em
convivência com estes jovens bandoleiros, obrigaram a seus
pais, dentre outros atos contra seus desejos, a transferir-lhes
suas propriedades. Muitos garotos foram constrangidos, com o
conhecimento de seus pais, a satisfazer os desejos antinaturais
dos Azuis; e mulheres felizes com seus casamentos tiveram o
mesmo infortúnio (HS. VII).

Apesar desta conduta dos Azuis, Procópio afirma que “tudo isto perturbava menos
ao povo do que as ofensas de Justiniano contra o Estado” (HS. VII), sendo assim, mesmo a
culpa pelo Terror Azul é imputada por Procópio a Justiniano, na afirmação de que:
O crime de Justiniano foi que não só estava pouco disposto a
proteger as vítimas, mas não viu razão alguma para não ser a
cabeça visível da facção culpada; deu grandes somas de

Revolta de Nika: revolta em Constantinopla, datada de 532, que, pela união das facções contra o imperador
Justiniano, tentaram depô-lo. Esta revolta “quase derrubou o trono de Justiniano” DIEHL, 1961: 87., porém,
acabou fortalecendo seu poder. Cf. ROTH, 1930: 14-15 e 32; “a oportunidade de apor se selo em Constantinopla lhe fora dada pela Sedição de Nika de 532”, escreve Angold (2002: 32-33), referindo-se aos resultados
desta revolta, que foi contida quando Justiniano “mandou seus guardas, sob o comando de Belisário, ao hipódromo, onde dizem que eles massacraram 30 mil pessoas.” ANGOLD, 2002: 33. Sobre o assunto: EVANS, 2005: 15-20; BURY, 1958: 39-48.
66 As facções do circo seguidamente criavam problemas dentro de Constantinopla, porém, relatos como o da
História Secreta sobre o Terror Azul são especialmente enfáticos nestas situações. Outra boa referência à
barbaridades por parte das facções é o relato Miracula Sancti Demetrii [Milagres de São Demétrio], cap. 82-3
apud SARRIS, 2006: 231-232: “(...) As facções não se contém apenas em derramar sangue dos companheiros
nas ruas: eles invadem os lares dos outros e massacram seus ocupantes. Mulheres e crianças, velhos e jovens,
todos que são muito fracos para fugirem, eles atiram pelas janelas dos andares de cima; como bárbaros eles
saquearam seus concidadãos. (...)” (p. 231).
67 Gibbon (1952: 653) relata estes fatos, utilizando a História Secreta como base.
65
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dinheiro àqueles jovens, e se rodeou deles: e a alguns até
nomeou para altos cargos e outros postos de honra. (HS. VII)

Procópio ainda diz que os Azuis tinham a possibilidade aberta de transgredir ainda
mais a lei68, mas não o fizeram, parecendo até cautelosos para ele69, considerando-se o que
Justiniano lhes permitia, mesmo que não o declarasse abertamente.

A relação de Justiniano e Teodora com as facções
Deve-se ter muito cuidado em relação à confiabilidade da História Secreta,
especialmente nas referências a Justiniano e Teodora 70 , pois, como já foi mencionado
anteriormente, esta obra se destinou a expor as opiniões secretas de Procópio sobre o
imperador e a imperatriz71. Desta forma acaba sendo uma fonte aparentemente confiável
por Procópio ser testemunha ocular de muitos fatos narrados, quando porém, deve-se ter
como uma fonte tendenciosa72, pela presença de opinião73. Percebemos isso claramente na
observação de exageros, como, a expressão de que Justiniano e Teodora destruíram “o
Império Romano desde seus fundamentos” (HS. IX), a descrição de Justiniano como “Rei
dos Demônios”74, e afirmação de que isto “é a opinião da maioria das pessoas” (HS. XII)75.

Cf. Procópio, HS, IX.
Procópio, HS, X.
70 Karl Roth adverte seus leitores sobre a necessária precaução sobre a História Secreta: “sua 'História Secreta', difamação sobre o imperador Justiniano e sua esposa Teodora, com picantes anedotas desta, deve ser
utilizada com muita precaução.” ROTH, 1930: 138.
71 Percebe-se claramente isto quando em seu Proêmio, Procópio escreve que “agora que me encaminho a
outra tarefa, de certo modo árdua e terrivelmente difícil de superar, a vida de Justiniano e Teodora (...)” Procópio, HS. Proêmio – Pelo Historiador.
72 Vasiliev adverte seus leitores sobre esta questão quando usa Procópio como fonte: “Mas estes detalhes (…)
devem ser acolhidos com as maiores reservas, porque todos emanam de Procópio, quem, em sua História
Secreta, se propõe, antes de tudo, a difamar Justiniano e Teodora.” VASILIEV, A. A. Historia del Imperio
Bizantino. Cap. III.; ª J. M. Jones afirmou que a História Secreta “não merece o repeito que frequentemente
lhe é atribuído”, porém, B. Rubin a defende, afirmando que se trata de uma obra de primeira classe dentre as
de Procópio, e Z. V. Udal'cova a percebe como uma obra única, pela seu potencial de mostrar o descontentamento das massas no período de Justiniano. Cf. CAMERON, 1985: 49.
73 Gibbon (1952: 893) na nota n. 49 usa a expressão “ciúme e refinamento de Procópio” para descrever a
forma que Procópio escreve sobre a “aparente discórdia” entre Justiniano e Teodora, descrita no cap. X da
HS.
74 No original grego: δαιμόνον ἄ ρχοντι (transl. daimónon árxonti) - “Príncipe dos demônios” - para ver tal
termo no original grego, é possível acessar a obra em grego online: PROCOPIUS, Historia Arcana. In: Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Disponível em: <http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/04900575,_Procopius_Caesariensis,_Historia_Arcana_(CSHB_Vol_3),_GR.pdf> Acesso em: 23 Abril 2011. Cf.
CAMERON, 1985: 56.
75 Deve-se compreender que Procópio fala literalmente que Justiniano era um demônio, Cf. FRASSETTO,
2003: 301; Em parte se explica tal acusação pela “mentalidade cristã bizantina” de aproximação do 'sagrado'
ao mundo físico. Cf. Cameron (1985: 56) afirma que primeiramente tentou-se compreender estas passagens
como se Procópio não estivesse sendo sério nelas, porém, “não há razão para duvidar de que ele quis que
68

69 Cf.

Plêthos, 2, 1, 2012
www.historia.uff.br/revistaplethos
ISSN: 2236-5028

88

Justiniano e a facções
A afirmação de que Justiniano tinha preferência pelos Azuis é um fato consensual
na história 76 , até porque a parcialidade dos imperadores por uma das duas facções era
comum 77 . Porém, seus motivos 78 para tal preferência e a forma como esta se dava são
abertos à análise e ao debate. Na História Secreta, Procópio mostra a parcialidade de
Justiniano pelos Azuis de três formas principais: no incentivo, na impunidade e na aparência.
Segundo Procópio, Justiniano chegou a incentivar os Azuis em suas atitudes, agindo
de forma direta e “alimentando o fogo e incitando abertamente os Azuis à luta, fazendo
todo o Império Romano sacudir-se desde seus fundamentos (…) [como se] cada cidade
dentro de seus limites tivesse sido tomada pelo inimigo” (HS. VII). Justiniano foi, portanto,
o responsável direto por trazer o caos e a barbárie para dentro do Império e da cristandade,
pelo incentivo que dava aos Azuis.
A impunidade, que permitia a violência dos Azuis sobre os Verdes, também é descrita
em Procópio. Este afirma que durante o período do Terror Azul, “não houve vilania que o
homem nomeie que não fora cometida durante este tempo, e deixada impune” (HS. VII).
Esta impunidade era algo extremamente relevante da parte do Imperador em relação à
justiça e às leis, já que a figura do basileus no Império Bizantino 79 tinha um caráter
extremamente ligado à religião e às leis 80. Sendo Cristo o basileus basileon 81 (Gr.: βασιλευς
βασιλεων - “Rei dos Reis”82), o basileus era o representante de Cristo na terra83, o Vice-rei de
estas passagens fossem levadas a sério.” - De fato a Suda identificava esta obra (Anedocta) como uma kômôdia (sátira), pela sua proximidade com psogos (invenção). Cf. CAMERON, 1985: 60; BURY, 1958: 25.
76 Gibbon diz que a parcialidade de Justiniano (obviamente suspeita em Procópio), “é atestada por Evagrius,
John Malala, e especialmente por Antíoco, e Teófanes. GIBBON, 1952: 893. (nota 46). Sobre esta parcialidade, ver: CAMERON, 1985: 75; BURY, 1958: 85.
77 A parcialidade dos imperadores era comum mesmo em Roma, como se nota em: GIBBON, 1952: 652.
78 Os motivos normalmente apontados são a similaridade ideológica (ortodoxia), ou simples escolha como
estratégia política.
79 Deve-se notar que o Império Bizantino herdou tanto a religião cristã quanto o sistema político de Roma,
porém, a separação entre Igreja e Estado se deu consideravelmente mais na cultura ocidental, enquanto a
inexistência desta separação, seguindo a “filosofia do Império Cristão” de Eusébio de Cesareia, se fortaleceu
na cultura do Império Oriental. Ver: RUNCIMAN, 1978: 25-27.
80 Numa dualidade combinada de funções: função imperial de ordem temporal e função imperial de ordem
religiosa; Sendo ambas interligadas, como se percebe no Proêmio das Institutas de Justiniano, iniciando esta
obra legislativa com uma referência a Cristo: “EM NOME DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO”. Ver
em: TAVEIRA, 2005: 497.
81 Apocalipse 19:16 - Título cristão conferido a Cristo, a partir da descrição neste versículo.
82 Angold (2002) mostra a relação do título basileus com o Rei dos Reis, nos “domínios de Cristo”: Nas: 5859.
83 Franco Jr. (1985: 20) explica que pela “mentalidade cristã bizantina (…) voltada para a questão (…) da
relação direta com Deus, isto é, caracterizava-se por um acentuado sentimento de presença do sagrado entre
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Deus84, representando Deus perante o povo85 e o povo perante Deus86, atenuando ainda
mais a relevância da impunidade e explicando a caracterização de Justiniano por Procópio
como um “bárbaro”87, por não cumprir seu papel como imperador88 cristão89.
O caráter de aparência do apoio de Justiniano pelos Azuis é provavelmente a forma
mais complicada de se analisar em nível de historicidade, pois parece ser a mais carregada
de opinião de Procópio sobre a pessoa de Justiniano.
Apesar da impunidade mencionada por Procópio parecer verdadeira quando lemos a
História Secreta, não se pode ignorar a obra legislativa de Justiniano. Sendo as leis a forma
da expressão e efetivação da vontade do imperador90, era comum o uso deste instrumento

os homens” que levava à busca da “fusão do material e do espiritual (…) o que refletiu, por exemplo, na
concepção de um Estado que era uma organização celeste na Terra.” Neste sentido Angold (2002: 58) usa a
expressão: “o servo de Cristo”; “vice-rei de Cristo na Terra” (RICE, 1970: 128); “o vice-regente do Deus
cristão na terra” (ANGOLD, 2002: 25). O “protegido de Deus, (…) homem de Deus governando o mundo.”
ROTH, 1930, p. 11; “o eleito de Deus, o ungido do Senhor, o representante de Deus sobre a terra, seu lugartenente à frente dos exércitos, e, (…) o príncipe igual aos apóstolos.” DIEHL, 1961: 82; De modo nenhum
estava no lugar de Cristo, pois este é o autêntico soberano; isto é lembrado pelo mosaico sobre o trono do
imperador, tendo a figura de Cristo e a inscrição “Rei em Cristo”. Cf. RICE, 1970: 128.
84 Expressão utilizada por Runciman (1977; 1978). Ver: RUNCIMAN, 1977: 54, 66; 1978: 26, 30, 34.
85 Quando Cirilo escreve para o Imperador Teodósio, refere-se a este como “Imagem de Deus na terra”. Em:
RUNCIMAN, 1978, p. 37. “O imperador é o eleito de Deus, reina pela Providência divina, para aplicar a Sua
vontade.” DUCELLIER, 1994, p. 132; Ducellier (1994: 132) explica que “se o império é o reflexo terrestre do
reino de Deus, o imperador deve desempenhar nele o papel de Cristo.”
86 Dualidade descrita em: RUNCIMAN, 1978: 27. No seu escrito de conselhos para o Imperador Justiniano, o
Papa Agapito I expressa a dualidade do compromisso do imperador: para com seus servos e como servo de
Deus: “O rei é soberano sobre todos; mas ele é também, com todos nós, o servo de Deus. Ele vai ser mais
especialmente chamado soberano quando for mestre de si mesmo, e não escravo para prazeres impróprios
(...)” AGAPETUS, An exposition of heads of advice and counsel. Cap. 68. In: BARKER, Ernest, Social and
Political..., 1957: 61. Sobre isto, Cf. Epanagoge, Titulus II, § 5. In: BARKER, 1957: 90.
87 “Em sua expressão, em seu vestido e em suas ideias era um bárbaro” (HS. XIV) afirma Procópio sobre
Justiniano. Essa comparação pejorativa com o exterior (compreenda-se que neste contexto o externo ao
Império é tido como ruim) Procópio também a faz com a imagem dos Azuis: mantendo a barba “como fazem os persas” (HS. VII), que eram pagãos e inimigos do Império, sendo a guerra com estes tida como algo
de caráter religioso (ANGOLD, 2002: 48).
88 A crítica de Procópio não é contra o sistema autocrata bizantino, mas simplesmente contra a pessoa de
Justiniano nesta função. Cf. CAMERON, 1985: 65. O único tratado bizantino de direito público (Cf. DUCELLIER, 1994: 132), o Epanagoge (tratado jurídico do reinado de Basílio I, destinado a introduzir as Basílicas), declara que “o imperador é a autoridade legítima, o bem comum de todos os súditos – não castiga nem
recompensa com parcialidade, mas, como um bom agonoteto, distribui os justos prêmios.” Epanagoge apud
DUCELLIER, 1994: 132; Epanagoge, Titulus II, § I, In: BARKER, 1957, p. 89.
89
A figura do imperador é simbolizada pelo termo isapóstolos, que significa “igual aos apóstolos”, no sentido
de declará-lo um cristão ao nível dos apóstolos. Cf. DIEHL, 1961: 82; a figura imperial também inclui um
“caráter sacerdotal”. Ver: RUNCIMAN, 1977, p. 56; 1978, p. 43; TAVEIRA, 2005, p. 496. Veja este preceito
em Epanagoge, Titulus II, § 4.: “O imperador é presumido a reforçar e manter acima de tudo as escrituras
divinas, então as doutrinas que são-nos entregue pela Igreja, pelos sete sagrados concílios [geral] e além do
mais, em menção a isto, o recebimento das leis romaicas [leis bizantinas compostas por Basílio I e Leão VI].”
Cf. BARKER, 1957, p. 90.
90
Cf. TAVEIRA, 2005, p. 497-498.
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por estes91. Porém, a obra legislativa de Justiniano é um marco na história do direito, sendo
tida como prestadora de “grandes serviços”92 para a humanidade93 em termos legislativos94.
Segundo Procópio, esta obra legislativa seria aparente, de forma a ser utilizada, pela sua
deturpação, para a perseguição dos Verdes em benefício dos Azuis. Percebemos claramente
isto quando Procópio conta sobre Justiniano:
Promulgou uma lei proibindo a sodomia: uma lei não dirigida
contra as ofensas cometidas após sua publicação, mas contra
aqueles que poderiam haver sido condenados por terem
praticado este vicio no passado. O curso desta perseguição foi
muito ilegal. Houveram sentenças sem acusador; a palavra de
uma criança ou de um escravo, obrigado contra sua vontade a
testemunhar contra seu dono, foram tidas como provas
suficientes. Aqueles que eram condenados foram castrados e
logo exibidos em público. De início, esta perseguição se dirigiu
apenas contra aqueles que, da facção Verde, eram reputados e
especialmente ricos.

A aparência como apoio aos Azuis se deu também na figura de Justiniano como “a
cabeça visível”95 destes; enquanto na verdade (segundo Procópio) Justiniano se interessava
em obter lucro, sendo apenas aparente esta sua preferência pelos Azuis. É percebida esta
opinião pela afirmação de que “Justiniano não velou pelos Azuis, que tanto o apoiavam,
91

Cf. TAVEIRA, 2005, p. 498. As leis tinham uma validade tão forte que, mesmo o imperador sendo o legislador, “ele deve observar as leis existentes, devidas a imperadores que eram igualmente inspirados por Deus.”
DUCELLIER, 1994, p. 133. Cf. Epanagoge, Titulus II, § 9 e 10. In: BARLER, 1957, p. 91. Roth (1930: p. 13)
discorda desta opinião, afirmando que “o poder do imperador é ilimitado e em teoria suas disposições e decisões não estão submetidas às leis vigentes.” Deve-se entender que esta percepção de Roth se dá pela exposição na perspectiva do imperador como autocrata em absoluto, a partir de Justiniano (ROTH, 1930, p. 14), ou
mais precisamente, após o momento da Revolta de Nika (ROTH, 1930, p. 32); Bury (1958: p. 27) afirma que
“ele afirmou o absolutismo autocrata a um nível que nenhum outro imperador alcançou.” Outros historiadores apontam para a contínua presença de um absolutismo autocrático no Império Bizantino: Mommsen define o sistema do Império Bizantino como uma “autocracia temperada pela revolução e assassinato” MOMMSEN apud DIEHL, 1961, p. 83; Diehl (1961, p. 82) afirma que “poucos soberanos no mundo foram mais
poderosos que o imperador de Bizâncio. Poucos estados, mesmo na Idade Média, tiveram concepção mais
absoluta da autoridade monárquica.”; “O império era uma autocracia absoluta.” RUNCIMAN, 1977, p. 52.
Para a 'autocracia bizantina', veja: TAVEIRA, 2005, p. 496; CAMERON, 2006, p. 26; SARRIS, 2006, p. 7;
BURY, 1958, Cap. I.1. p. 5-18.
92
Expressão utilizada em: VASILIEV, cap. III.
93
“Sua obra proporcionou uma unidade cultural da qual as diferentes civilizações medievais extraíram grande
parte de seu capital cultural.” ANGOLD, 2002, p. 44.
94
“A vontade de Justiniano cumpriu uma das obras [legislativas] mais fecundas para o progresso da humanidade” escreve Diehl. Cf. DIEHL, Justinien et la civílisation byzantine an VI síecle, Paris, 1901. p. 248, apud
VASILIEV, cap. III. (La obra legislativa de Justiniano); porém, deve-se ter a consciência da significação prática da obra de Justiniano, que gerou reformas que possuem antes o caráter de reorganização que propriamente
o de modificação.
95
Expressão usada em: HS, VII, p. 12.
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quando havia dinheiro em jogo” (HS. XXIX), mas fingia apoiar eles, junto com sua esposa,
Teodora96.

Teodora e as facções
O aparente paradoxo de Teodora apoiar os Azuis mesmo sendo monofisita 97 , é
utilizado como argumento 98 para mostrar a possível separação da questão religiosa em
relação às cores99. Na História Secreta temos informações que podem ser a explicação do
porque da preferência de Teodora por esta facção, que nada teria a ver com a questão
religiosa, e nem mesmo ideológica.
Procópio (HS. IX) conta alguns relatos da vida de Teodora: Acacio, guarda dos
animais selvagens utilizados no anfiteatro em Constantinopla e pertencente à facção Verde,
morreu no reinado de Anastácio deixando três filhas, dentre as quais Teodora. O novo
marido da viúva de Acacio foi impedido de assumir o cargo daquele, que Austerio (“mestre
de dança” dos Verdes) deu a outro homem. Quando a mãe de Teodora foi para o
anfiteatro, colocou a si e suas filhas como suplicantes; os Verdes as ignoraram, porém os
Azuis deram-lhes o mesmo ofício (de Acacio), já que o guarda de seus animais havia
morrido.
Esta ajuda por parte dos Azuis pode [e deve] ter sido um dos motivos para Teodora
simpatizar com estes e defendê-los. Apesar disto, Procópio aponta para um plano que
Teodora teria com Justiniano: de fingir “apoiar os Azuis com todo seu poder, animando-os
a tomar ofensivas contra a facção contrária e levar a cabo os feitos de violência mais
indignantes” (HS. X), enquanto Justiniano “fingindo estar desgostoso e secretamente
ciumento dela, também fingia que não podia se opor abertamente às suas ordens [de
Teodora]” (HS. X). Este fingimento de Teodora e Justiniano, segundo Procópio (HS. X),
teria como objetivo que seus súditos não pudessem rebelarem-se contra ambos de forma
96

Gibbon cita Teodora como um dos motivos da parcialidade de Justiniano: “(...) a balança da justiça estava
inclinada a favor da facção azul, pela afeição secreta, habitos, e temores do imperador; sua equidade, após
uma aparente resistência, se submeteu sem relutância às implacáveis paixões de Teodora (...)” GIBBON,
1952, p. 653.
97
Acredita-se que Teodora tinha preferências pelo monofisismo, ao contrário de Justiniano, que era ortodoxo
(VASILIEV), que [acredita-se que] era a preferência religiosa dos Azuis (GIBBON, 1952, p.653).
98
Jarry (1960), aponta para esta questão como um ponto complicado para a teoria de Manojlović (JARRY,
1960: p. 349), que diz ter cometido um “erro grosseiro”; mas os historiadores que apoiam a teoria de Manojlović (Manojlović, Burry e Grégoire), admitem que casos particulares que aparentemente contrariam sua
teoria (como o de Teodora), existiram.
99
Como em JARRY, 1960, p. 349.
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unânime, dividindo estes em opinião.
Apesar de só ser possível especulações sobre as causas da preferência de Teodora
pelos Azuis, uma coisa é inquestionável: ela realmente se posicionou protegendo esta
facção. Procópio relata que, Calínico, governador da Cilícia no qual condenou à morte dois
homens da facção azul por matarem seu criado que o defendera destes, foi crucificado por
Teodora100 na tumba dos dois assassinos, apenas por tê-los condenado, sendo que, segundo
Procópio, Teodora só o fez “para mostrar sua preferência pelos Azuis” (HS. XVII).

Considerações finais
Apesar de Procópio ser um historiador do próprio período que descreve (tendo
testemunhado muito do que relata) e demonstrar ter a consciência do comprometimento
com a verdade em relação a escrita histórica101, não percebe esta como tendo necessidade
de ser escrita de modo imparcial e objetivo, tomando sua própria percepção de Justiniano e
Teodora como fundamento para escrever a História Secreta.
Os relatos e explicações na História Secreta acabam se mostrando muitas vezes
exagerados e improváveis, já que muitas vezes o propósito é atingir a imagem de Justiniano
de alguma forma. É justamente sob esta perspectiva que devemos analisar alguns relatos de
Procópio, para que não venhamos a cair em erro.
Mesmo tendo todas estas debilidades e problemáticas, a História Secreta é um texto
que não pode ser ignorado na análise dos Verdes e Azuis em Constantinopla, especialmente
pela descrição detalhada que faz do momento do Terror Azul, sendo a principal fonte deste
caso que é importantíssimo na história das facções e mesmo do Império Bizantino, em
termos sociais. Demonstra em inúmeros exemplos as consequências do contexto da época
do pertencimento de uma pessoa a uma das facções, e assim contribui com informações
importantíssimas para a análise da significação deste pertencimento e para a própria
compreensão destas facções.
A relação dos imperadores com as facções é um tema que a História Secreta revela
100

Gibbon (1952, p. 653) conta este acontecimento e o confirma na nota 48 (p. 893) pelo relato de Evagrius
(Escolástico) deste fato.
101
Consciência expressa no temor de ter a “reputação de um mitógrafo e ser incluído entre os poetas trágicos” (HS, Proêmio). De fato, apesar da presença de elementos opinativos e improváveis, deve-se compreender que a História Secreta não se resume a isto, pois, “é uma mistura de material de diferentes níveis literários.” CAMERON, 1985, p. 66.
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muitas informações, porém, deve-se ter as devidas ressalvas. Em seu relato, Procópio acaba
muitas vezes passando informações sobre as facções que são de pouco caráter
investigativo, sendo coisas que ele ouviu 102 , e não que presenciou ou descobriu por
investigação. Cabe justamente a quem investiga sobre estes assuntos, buscar em outras
fontes103 e verificar-se pela compreensão do contexto, para que se defina o que pode-se
apreender de conteúdo e conhecimento desta obra, e o que é mera opinião, transmitida
ilusoriamente como informação válida.
Apesar da História Secreta ser uma obra de caráter fortemente opinativo, não deixa
de ser válida como fonte; nela as facções não são limitadas à definições e enquadramentos,
mas são mostradas como mecanismos que, pelo menos naquele momento, não foram uma
forma de externar uma posição, mas verdadeiramente novas formas de pertencimento em
um contexto de extrema desordem social, contrariando muitas perspectivas já construídas
sobre os Verdes e Azuis.

102

“E dizem que (...)”; “Se disse que (...)”, VII. são as formas que Procópio mostra sua referência ao que
ouviu.
103
Exemplos de outras fontes são: os historiadores Evagrius Escolástico e João Malalas, além de obras como
o Diálogo de Justiniano com os Verdes. Este diálogo se encontra em: CAMERON, 1999, p. 319 a 322 (Apêndice C); BURY, 1958, p. 71-74 (APPENDIX – A scene in the hippodrome).
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“Para nós o trabalho é restrito e sem glória” (Anais IV, 32, 2): Captatio

Benevolentiae e Amplificatio, nos Anais, de Tácito
Ygor Klain Belchior
Universidade Federal de Ouro Preto

Resumo: Optamos em destacar dois pontos essenciais, que se encontram explicitados no
título de nosso artigo (amplificatio e captatio benevolentiae), para o debate a respeito da
historiografia antiga como pertencente ao campo discursivo (oratória), como também em
preceitos retóricos (como a Retórica aristotélica).

Esses temas, completamente

relacionados com a empatia retórica- oratória e orador- ouvinte, nos são apresentados
como eixos importantes para nossa tentativa de contribuir a respeito das ideias sobre a
História, Retórica e Ficção para os antigos. Desta maneira, iremos nos atentar para os
manuais sobre retórica e oratória escritos na antiguidade e tentaremos delinear como a
atividade historiográfica realizada por Tácito se apropria de elementos extraídos dessas
outras partes do saber, como as figuras retóricas que eram destinadas a produção de
discursos (amplificatio e captatio benevolentiae), e estavam intimamente ligados à
persuasão (fides) e o deleite que era produzido pelas palavras do orador (delectare).
Palavras-chave: Historiografia antiga; Retórica; Tácito.

"For us the work is restricted and without glory" (Annals IV, 32, 2):

Captatio Benevolentiae and Amplificatio in the Annals of Tacitus
Abstract: We chose to highlight two key points, which are explained in the title of our
article (amplificatio and captatio benevolentiae), to the debate about the ancient historiography as
belonging to a discursive field (oratory) and founded in rhetorical precepts (such as
Aristotle's Rhetoric). These themes, completely related to empathy rhetoric- oratory and
speaker- listener, are presented as key hubs for our attempt to contribute about the relation
of History, Rhetoric and Fiction to the ancient world. Thus, we will pay attention to the
handbooks on rhetoric and oratory in ancient tradition and try to outline how the
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historiographical activity performed by Tacitus is based in elements extracted from other
parts of ancient knowledge, such as rhetorical figures that were intended to produce
oratory speech (amplificatio and captatio benevolentiae), linked to persuasion (fides) and the
delight that was produced by the spoken words of the orator (delectare).
Keywords: Ancient Historiography; Rhetoric; Tacitus.
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Tácito, como um orador, nunca deixou de expressar em seus discursos o
descontentamento que possuía com a falta de liberdade de expressão durante os anos do
Principado 104. Para ele, a supressão da libertas era tão nociva para o fim da verdade quanto o
era para a política romana. O medo, a adulação eram ingredientes de uma crítica bem
direcionada à falta dos grandes embates políticos, essenciais para expressar a liberdade e o
sentimento de autonomia por parte do Senado. Sobre essa perspectiva, Fábio Duarte Joly
considera que a oposição entre libertas e seruitas aparece como termos dicotômicos quando
Tácito contrapõe o Principado à República. A libertas republicana é definida principalmente
como uma liberdade de expressão no contexto de uma estrutura poliárquica de governo.
Já, os elementos que remetem à seruitas imperial são utilizados para descrever uma nova
forma de governo, que não era fundada na liberdade, mas sim na escravidão voluntária por
parte da elite senatorial (JOLY, 2004: 116.).
Essa oposição que procura demarcar dois tempos distintos, antes de Augusto e
depois, também é evidente em outra obra de autoria de Tácito, o “Diálogo dos oradores”,
onde é possível perceber que a dependência dos poderes do príncipe, característica do
Principado, não mais favoreceu a eloquência e os debates sobre grandes as questões da
respublica, apesar de representar um período de estabilidade e de paz. Ou seja, referindo-se
aos anos do período republicano, Tácito nos oferece as seguintes palavras:
Também a nossa Cidade, enquanto andou sem rumo, enquanto
se arruinou com partidos, com dissensões e discórdias,
enquanto não houve paz alguma no foro, concórdia alguma no
Senado, moderação alguma nos tribunais, respeito algum pelos
superiores, barreira alguma aos magistrados, produziu sem
dúvida uma eloquência mais forte, exatamente como um

Podemos citar algumas passagens que comprovam essa afirmação. Como exemplo, em Diálogo dos
Oradores, 40, Tácito afirma que: “essa grande e notável eloquência se alimenta da licença, a que chamam os
tolos de liberdade, é companheira das sedições, incitamento do povo desenfreado, sem respeito e sem
obediência, contumaz, temerária, arrogante, e que não surge nas coletividades bem organizadas” (quam stulti
libertatem vocitant, comes seditionum, effrenati populi incitamentum, sine obsequio, sine severitate,
contumax, temeraria, adrogans, quae in bene constitutis civitatibus non oritur). Tradução de Agostinho da
Silva Cf. (TÁCITO, 1974). Além disso, os proêmios das “Histórias” e dos “Anais” colocam em evidência a
intenção do autor em contrapor dois períodos distintos, o primeiro onde havia liberdade para se expressar (e
que podemos relacionar com os anos antecedentes a “restauração de Augusto” e o principado de Trajano) e,
por outro lado, o período do Principado que para ele é marcado pela supressão da liberdade de expressão e
pelo falseamento das narrativas. Outras passagens, como o proêmio da “Vida de Agrícola” também
demonstram essa mesma preocupação. Nas palavras de Tácito: “Agora, porém, ao ir narrar a vida de um
morto, é-me necessária uma indulgência que não pediria se fosse para acusar tempos tão duros e tão infesto
aos valores” (At nunc narraturo mihi vitam defuncti hominis venia opus fuit, quam non petissem incusaturus:
tam saeva et infesta virtutibus tempora) Tradução de Agostinho da Silva Cf. (TÁCITO, 1974).
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campo inculto tem mais vigorosas plantas (Tácito, Diálogo dos
105

Oradores, 40) .

Nesse mesmo sentido, o Principado é estabelecido como outra realidade para a
prática da oratória que já não era aquela calcada nos exercícios retóricos e dos tópoi
discursivos, mas na corrupção dos costumes, nas delações e na aproximação para com o
imperador 106. Essa ociosidade da eloquência poderia, na versão de Tácito, ser maléfica para
a política romana, além de ser um caminho extremamente fácil para a total supressão da
liberdade e para a não necessidade de se recorrer a uma boa oratória para se conquistar os
ouvintes. Formulação que pode ser traduzida através de uma metáfora, ou seja, nas palavras
de Tácito,
Quem ignora que é mais útil e melhor fruir da paz do que ser
afligido pela guerra? No entanto, mais guerreiros bons
produzem a guerra do que a paz. Quanto à eloquência é
semelhante a condição (Tácito, Diálogo dos Oradores, 37)107.

Essas metáforas militares permeiam o cenário comum entre os retores e
tratadistas latinos que se debruçaram sobre temas relacionados ao desenvolvimento da
eloquência. Dentre essas práticas de ensino, podemos destacar o desenvolvimento de
métodos para os exercícios de escrita e declamação através de exemplos que envolviam a
constante referência aos embates forenses e literários. Como exemplo dessa afirmação,
podemos recorrer novamente à citação anterior e afirmar que o ambiente ideal para o
desenvolvimento de bons oradores consistia em um ambiente hostil, marcado pela
metáfora da guerra. Dentro dessa proposta, portanto, o orador ideal deveria praticar suas
palavras como fosse um soldado pronto para a batalha que seria travada em favor da
conquista dos juízes/ ouvintes.
Assim, dentro dessas considerações, podemos afirmar que cabia ao orador antigo
Tradução de Agostinho da Silva Cf. (TÁCITO, 1974).
O prefácio do Diálogo dos Oradores resume essa perspectiva. Nas palavras de Tácito: “por que motivo, ao
passo que os séculos anteriores, floresceram nos talentos e na fama de tantos oradores eminentes, a nossa
época, realmente, como que abandonada, como que órfã da glória da eloquência, mal conserva o nome de
orador; já assim não chamamos senão os antigos, e, aos eloquentes de nossos tempos, os tratamos de
causídicos, de advogados, de defensores, de preferência a oradores” (Tácito, Diálogo dos Oradores, 1). cur,
cum priora saecula tot eminentium oratorum ingeniis gloriaque floruerint, nostra potissimum aetas deserta et
laude eloquentiae orbata vix nomen ipsum oratoris retineat; neque enim ita appellamus nisi antiquos, horum
autem temporum diserti causidici et advocati et patroni et quidvis potius quam oratores vocantur. Tradução
de Agostinho da Silva Cf. (TÁCITO, 1974).
107 Tradução de Agostinho da Silva Cf. (TÁCITO, 1974).
105
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tecer meios para que o seu discurso pudesse atingir o ânimo da plateia, a ponto de
convencê-la que a sua versão dos fatos deveria ser confiada à eternidade, seja através da sua
fidelidade com a “verdade” ou até mesmo através da noção de que o assunto tratado é
muito importante. Dessa maneira, como a prática oratória estava intrinsecamente atrelada
às emoções dos ouvintes, apresentar uma causa muito importante para a vida pública e
correlata com os acontecimentos que cercam ou são almejados pelos seus contemporâneos
seria uma boa maneira de fazer com que o seu discurso fosse ouvido e gravado nas mentes
dos ouvintes. Proposta que pode ser confirmada pelo tratado anônimo, intitulado Retórica
a Herênio. Nas palavras do auctor:
Visto, então, que desejamos ter um ouvinte dócil, benevolente
e atento, explicaremos o que se pode fazer e de que modo.
Poderemos

fazer

dóceis

os

ouvintes

se

expusermos

brevemente a súmula da causa e se os tornarmos atentos, pois
é dócil aquele que deseja ouvir atentamente. Teremos ouvintes
atentos se prometermos falar da matéria importante, nova e
extraordinária ou que diz respeito à República, ou aos próprios
ouvintes, ou ao culto dos deuses imortais; se pedirmos que
ouçam atentamente e se enumerarmos o que vamos dizer.
Podemos tornar os ouvintes benevolentes de quatro maneiras:
baseados em nossa pessoa, na de nossos adversários, na dos
ouvintes e na própria matéria (Retórica a Herênio, I, 7 e 8) 108.

No campo da historiografia antiga, uma das maneiras de se realizar esse mesmo
procedimento de capitatio benevolentiae era através do diálogo com historiadores antecedentes
e que escreveram sobre a mesma matéria que será tratada pelo orador. Nesse sentido,
observamos elogios e vitupérios relacionados à veracidade dos fatos, a grandiosidade dos
acontecimentos e até mesmo elogios que destacam a importância do próprio gênero
escolhido. Além disso, outros exemplos, como o prefácio da “História de Roma” (Ab Urbe
condita libri) de Tito Lívio, e o primeiro prefácio dos Anais de Tácito, ilustram muito bem
como os oradores se colocam a disposição do ouvinte e justificam a importância e a
diferença de sua obra, mesmo se, em alguns casos, ela trate de temas que já foram muito
bem trabalhados 109.

Tradução de Ana Paula Celestino Faria e Adriana Seabra Cf. (CÍCERO, 2005).
Citamos o prefácio escrito por Tito Lívio: Se me terá valido a pena escrever minuciosamente os feitos do
povo romano desde os primórdios da cidade, não sei bem, nem, se soubesse, ousaria dizê-lo, pois vejo que o
108
109
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Além disso, conforme destacamos anteriormente, após conquistar a benevolência
do ouvinte, o orador passava para outra tarefa essencial no processo de sobressair a sua
obra das demais: a amplificação. Na história, este instrumento retórico também era
comumente utilizado para destacar e aumentar a importância dos acontecimentos narrados
pelo historiador. Como exemplo desta afirmação, podemos citar o prefácio escrito por
Tucídides:
O ateniense Tucídides escreveu a história da guerra entre os
peloponésios e os atenienses, começando desde os primeiros
sinais, na expectativa de que ela seria grande e mais importante
que todas as anteriores, pois via que ambas as partes estavam
preparadas em todos os sentidos; além disto, observava os
demais helenos aderindo a um lado ou ao outro, uns
imediatamente, os restantes pensando em fazê-lo. Com efeito,
tratava-se do maior movimento jamais realizado pelos helenos,
estendendo-se também a alguns povos bárbaros - a bem dizer à
maior parte da humanidade (Tucídides, História da Guerra do
Peloponeso, I, 1) 110.

Como sabemos, Tucídides afirma que irá narrar os acontecimentos de uma guerra
que não será qualquer uma presenciada pelo homem, ela será a maior de todas! Nesse
sentido, e somado a outras referências de sua obra, podemos perceber uma contraposição
bem direcionada aos relatos de Heródoto de Túrio, outro historiador, que narra os feitos
memoráveis da guerra entre os gregos e os persas. Para tanto, Tucídides procura se
posicionar de maneira adversa ao seu antecessor, mesmo escolhendo como objeto de sua
história uma guerra, tal como o fez Heródoto 111. Já, o historiador grego, Políbio, também
ressalta no exórdio de sua história pragmática a importância e a singularidade dos eventos
tratados, demonstrando que amplificação não era destinada apenas a histórias militares e
acontecimentos rápidos e particulares. Afinal, quem não se interessaria em saber como os
assunto é tão antiquado quanto banal, enquanto os sempre novos escritores creem que acrescentarão algo de
novo aos fatos ou superarão a rude Antiguidade de escrever. Seja como for, agradará pelo menos ter velado
eu próprio, na medida dos meios humanos, pela memória dos feitos realizados pelo povo que é senhor da
terra; e se, numa turba tão grande de escritores, minha fama ficasse obscurecida, me consolaria a nobreza dos
que fazem sombra a meu nome. (Tito Lívio, História de Roma, I, 4).
110 Tradução de Mário da Gama Kury Cf. (TUCÍDIDES, 1982).
111 “Esta a exposição e investigação de Heródoto de Túrio, para que nem os acontecimentos provocados
pelos homens, com o tempo sejam apagados, nem as obras grandes e admiráveis, trazidas à luz tanto para
gregos quanto para bárbaros, se tornem sem fama – e, no mais, investigação também da causa pela qual fizeram guerra uns contra os outros”. (Heródoto, História, I, 1). Tradução de J. Brito Broca e introdução de Vítor
Azevedo Cf. (HERÓDOTO, 2001).
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romanos se tornaram senhores de todo o mundo conhecido? 112
Através dessas análises anteriormente expostas, podemos perceber que na
historiografia antiga a amplificatio estava relacionada com a capitatio benevolentiae, inclusive,
servindo como um exercício retórico para destacar a singularidade e a importância dos
acontecimentos narrados pelo historiador antigo, cativando, assim, a atenção de sua
audiência. Somado a isso, também podemos apontar que esses exercícios poderiam ser
realizados através de argumentos baseados na noção de que os acontecimentos narrados
eram imprescindíveis para a respublica (no âmbito da deliberação), ou, através da
apresentação de acontecimentos que motivaram determinadas ações (no âmbito judiciário),
ou, ainda, no louvor e vitupério dos homens e mulheres ilustres (no âmbito do epidídico).
Portanto, podemos perceber que o estudo desses dois instrumentos retóricos
atuantes na construção de um discurso antigo, como a história, e denominados de capitatio
benevolentia e a amplificatio, possui uma importância singular para entendermos as narrativas
antigas, já que nos fornecem questões para pensarmos sobre o destaque dado ao tema
escolhido, o posicionamento do historiador em relação a outros, podendo até mesmo nos
fornecer possibilidades para pensarmos o objetivo dessas narrativas. Somado a essas ideias,
podemos ainda confrontá-las com as questões que envolvem a “paz” intelectual imposta
pelo Principado. Como vimos, em Tácito o medo e a adulação foram atuantes no
desaparecimento da verdade e da independência, até mesmo a intelectual, diante dos
poderes do príncipe. Essa preocupação era imprescindível se o autor quisesse conservar a
sua vida, pois os elogios e os vitupérios, seja dos homens do presente ou do passado,
poderiam acarretar numa morte certa 113.
No entanto, como sabemos, muitas obras do período do Principado chegaram até
nós. Isso significa que, apesar da censura, podemos ainda encontrar sobreviventes que
“Evidentemente, portanto, ninguém – e eu menos que qualquer outro – julgar-se-ia atualmente obrigado a
repetir conceitos já expressos tão bem e com tanta frequência. Com efeito, a própria singularidade dos
eventos escolhidos por mim para meu tema será suficiente para desafiar e incitar a totalidade dos leitores
[ouvintes] sejam eles jovens ou idosos, a conhecer a minha história pragmática” (Políbio, História, I, 4).
Tradução de Mário da Gama Kury Cf. POLÍBIO, 1996.
113 Conforme ilustrado por Tácito em Vida de Agrícola, III: “Mas, que havemos de fazer se, durante quinze
anos, tempo grande em vida de mortal, desapareceram muitos por acasos da sorte, os mais decididos, porém,
pela crueldade do Príncipe, e só poucos, e, por assim dizer, como que sobrevivendo já não aos outros, mas a
nós próprios” (Quid, si per quindecim annos, grande mortalis aevi spatium, multi fortuitis casibus, promptissimus quisque
saevitia principis interciderunt, pauci et, ut ita dixerim, non modo aliorum sed etiam nostri superstites sumus) Tradução de
Agostinho da Silva Cf. (TÁCITO, 1974).
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podem nos fornecer informações importantes a respeito da construção das narrativas
históricas. Dessa maneira, pretendemos, nesse momento de nossas reflexões, atentar para o
estudo de como a capitatio benevolentiae e a amplificatio são utilizadas por Tácito na
composição de suas obras históricas. Nosso intuito com o estudo desse historiador é o de
destacar como Tácito capita a benevolência de sua audiência e qual a amplitude que ele
fornece aos assuntos tratados pelos Anais e pelas Histórias. Além disso, não deixaremos de
atentar para os momentos em que o historiador visa capitar a atenção de sua audiência, seja
através do diálogo com outros autores, ou até mesmo pelo seu posicionamento em relação
à “veracidade dos fatos”.
Nesse sentido, iniciamos nossa análise com o proêmio das Histórias. Na primeira
passagem que destacamos deste proêmio podemos observar que Tácito realiza a
apresentação do tema a ser tratado por sua história e também se posiciona em relação à
veracidade dos relatos anteriores, construídos no mesmo período de “paz” que fora
indicado em Diálogo dos Oradores, 37: o Principado. Nas palavras de Tácito:
Começo meu trabalho com o ano do consulado de Sérvio
Galba Tito Vínio. Sobre o período anterior, dos 820 anos da
fundação da cidade, muitos autores já trataram; e enquanto
tiveram que escrever sobre os negócios do povo romano
escreveram com igual eloquência e liberdade. Após o conflito
de Ácio, e quando se tornou essencial para a paz que o poder
residisse

em

um

só

homem,

os

grandes

intelectos

desapareceram. E o mesmo aconteceu com a verdade. (Tácito,
Histórias, I, 1).

Posteriormente, nesse mesmo capítulo, o historiador latino arrola as
consequências funestas que o medo e a adulação, principiados com a nova configuração
política, acarretavam na verdade das narrativas e na sujeição dos intelectuais para com o
partido de Augusto. No entanto, após essa breve apresentação, o historiador se posiciona
como um homem independente em relação à censura imposta por imperadores tirânicos,
defendendo a liberdade que era praticada em seu tempo (sob Trajano), e afirmando que,
como tal possibilidade era viável, o historiador poderia compor uma história imparcial.
Atitude semelhante à demonstrada no primeiro proêmio dos Anais. Citamos Tácito:
Mas os antigos feitos do povo romano foram já narrados por
ilustres escritores, assim como para o governo de Augusto não
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faltaram, até que a adulação crescente fosse corrompendo os
mais formosos talentos. De Tibério, Caio, Cláudio e Nero,
enquanto vivos o medo não deixou falar com verdade; depois
de mortos, o ódio recente falseou as narrativas. Eis porque
empreendi narrar, de Augusto pouco e seu fim, e depois o
Principado de Tibério e os seguintes, sem ira nem afeição, pois
destas causas mantenho distância. (Tácito, Anais, I, 1, 2) 114.

Como podemos perceber a principal semelhança entre os dois proêmios citados é
que, em ambos, o historiador latino faz referências a outros escritos dos antigos feitos
romanos que possuíam liberdade para construir seus relatos, o que, a partir de Augusto, foi
corrompido pela crescente adulação que decorria da falta de liberdade e do medo. Assim,
podemos afirmar que essa configuração demonstrada por Tácito também nos é
apresentada como primordial para entendermos a prática historiográfica no Principado. A
sua matéria de estudo (Principado) também servia para modelar a configuração da
exposição historiográfica. Tácito menciona que antes do regime instaurado por Augusto
não faltaram “ilustres escritores” (clari scriptores) nem “formosos talentos” (decora ingenia),
mas a adulação crescente após Tibério corrompeu a exposição da verdade através do medo
115

. Portanto, podemos perceber que a capitatio benevolentiae no primeiro prefácio dos anais de

Tácito consiste em alertar o ouvinte que o historiador não possui vínculos de adulação e
nem de ódio contra nenhum dos imperadores que serão trabalhados em sua obra. Tácito,
então, se propõe a fazer uma história verdadeira, ou seja, sine ira et studio.
Já, por outra via, sobre os assuntos tratados pelo historiador, podemos novamente
atentar para continuação do proêmio das Histórias, onde percebemos que Tácito também
realiza a apresentação de seu tema através da instabilidade e das dúvidas que cercavam o
período das guerras civis que se originaram após o governo de Nero, em 68, e que duraram
ao longo ano de 69, através do reconhecimento de que a matéria a ser trabalhada é rica em
aventuras, guerras e episódios marcados por grandes horrores. Ou seja, através da noção de
que seus ouvintes poderiam esperar um relato onde a própria matéria a ser trabalhada já era
um atrativo para a sua atenção. Nas palavras de Tácito:
Estou entrando na história de um período rico em desastres,
assustado em suas guerras, dilacerado por conflitos civis, e até

114
115

Tradução de Fábio Duarte Joly Cf. (JOLY, 200: 25).
Cf. (Tácito, Anais, I, 1, 2).
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mesmo na paz cheio de horrores. Quatro imperadores
pereceram pela espada. Houve três guerras civis, mais que
contra os inimigos estrangeiros, embora havia também muitas
vezes guerras que tinham os dois caracteres ao mesmo tempo
(Tácito, Histórias, I, 2).

Nessa matéria rica em desventuras não cabe ao orador um exercício que exija a
aplicação de grandes técnicas retóricas e nem muitos ornamentos. Tácito justifica isso ao
afirmar que o período por si só já seria de grande valia para conquistar a atenção dos
ouvintes, e que a instabilidade a qual estava sujeita aquelas pessoas que vivenciaram três
guerras civis, marcadas pelo relato de que os escravos se revoltavam contra seus mestres e a
elite não encontrava mais estabilidade, servia para capitar a benevolência de sua plateia por
diversas vias: através da amplitude dos fatos e da importância atribuída aos exemplos
narrados.
Apesar dessas indicações, podemos perceber quo o historiador latino também se
preocupa em interromper outro momento da narrativa dos Anais para realizar aquilo que
os pesquisadores tomam como o segundo proêmio desta obra. Neste segundo proêmio
podemos perceber claramente uma forte diferenciação para com o primeiro, quando o
historiador latino, também se referindo aos escritores que trataram dos antigos feitos do
povo romano, afirma que:
Não desconheço que muitas das coisas que me referi e referirei
talvez pareçam pequenas e fugazes para se lembrar, mas
ninguém medirá nossos anais com o que foi escrito por aqueles
que compuseram os antigos feitos do povo romano, Para
aqueles, grandes guerras, reis abatidos e capturados, ou se por
ventura, às coisas internas se voltavam, discórdias entre
cônsules e tribunos, leis agrárias e frumentárias, disputas entre
a plebe e os optimates, lembram em livre curso. Para nós o
trabalho é restrito e sem glória. De fato uma paz imóvel e
moderadamente estimulada, fatos tristes na cidade e um
imperador que era indiferente quanto a alargar o Império.
Contudo, não terá sido sem uso perscrutar aquelas coisas
aparentemente fugazes a partir das quais muitas vezes o motivo
de grandes coisas tem origem. (Tácito, Anais, IV, 32)116.

116

Tradução de Fábio Duarte Joly Cf. (JOLY, Fábio, 2001: 25-50). [Grifos nossos]
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Tácito, ao chamar o ouvinte de sua história, anuncia que a sua tarefa não irá
contemplar os eventos que agradam a plateia

117

. Ela não será uma história em que o

público se interesse pelas palavras do orador, pois, os acontecimentos relatados por ele já
não possuem o brilho dos das épocas passadas. Ou seja, dentro dessa proposta o
historiador latino realiza uma inversão na capitatio benevolentiae do seu ouvinte, através da
depreciação dos temas que possui para compor os seus Anais. Dessa maneira, podemos
perceber que o historiador latino, ao almejar a conquista da benevolência de seus ouvintes,
se demonstra muito preocupado com o deleite que a sua história traria para sua plateia.
Essa correlação entre orador – ouvinte, portanto, mais uma vez se coloca como o objetivo
final da prática oratória. A história, nesse sentido, não deveria apenas possuir o
compromisso com a verdade, mas, também deveria se apropriar de uma matéria que se
colocasse como agradável e prazerosa para a plateia.
Com efeito, podemos observar que Tácito realiza uma inversão se compararmos o
seu exórdio com as propostas historiográficas anteriormente citadas. Ou seja, Tácito não
irá tratar da maior guerra presenciada pelos homens (como fez Tucídides), nem de eventos
singulares e importantes (como fez Políbio) e também não escreverá sobre as origens do
povo que é senhor do mundo (como fez Tito Lívio). O historiador, apesar de ser imparcial,
avisa ao ouvinte que tudo o que compõe a sua obra não será prazeroso de ser ouvido. Mas
como Tácito, que declara que vai escrever uma história mais verdadeira do que as
anteriores, mesmo possuindo uma matéria ruim para ser trabalhada, consegue alcançar o
efeito da conquista dos ouvintes? Seria apenas uma propaganda negativa de seu trabalho?
Ou apenas seria uma estratégia retórica?
Se atentarmos mais uma vez para o segundo proêmio, também podemos
perceber, assim como destacamos na análise de outros historiadores, que a capitatio
benevolentiae também estava intrinsecamente ligada a amplificatio. Ou seja, o historiador,
apesar de indicar que o seu trabalho era ingrato graças à pobre matéria que possuía,
consegue atribuir uma utilidade às “coisas aparentemente fugazes” (Tácito, Anais, IV, 32, 2).
E, essa utilidade que o historiador buscava para atrair a atenção de seu ouvinte pode estar
ligada aos acontecimentos que acarretaram grandes mudanças sociais no Império Romano,
a partir do ano de 69, ou até mesmo por demonstrar que as intrigas, as delações que

Segundo François Hartog: “Bem entendido, retoricamente falando, abaixar-se é a melhor maneira de elevar-se” Cf. (HARTOG, 2001: 11).
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geraram a ruína de muitos inocentes estavam presentes no ambiente que o orador e os
ouvintes vivenciavam.
Sua história, portanto, começa a ter uma utilidade para o presente. Pois, como “a
maioria é instruída pelo que acontece aos outros” (Tácito, Anais, IV, 33, 3), cabe ao orador
julgar os exemplos bons e ruins e passar aos ouvintes, mesmo “ainda que tragam o mínimo
deleite” (Tácito, Anais, IV, 33, 3). Portanto, o historiador ao amplificar pequenos eventos e
narrá-los como se fossem de extrema importância, consegue instigar o ouvinte e reter a sua
atenção, já que é a partir desses acontecimentos desinteressantes que “o motivo de grandes
coisas tem origem” (Tácito, Anais, IV, 32, 2). E, assim, amplificando as “ordens cruéis,
acusações contínuas, amizades enganosas, ruína inocentes e sempre as mesmas causas de
morte atrelamos umas às outras” (Tácito, Anais, IV, 33, 3), o historiador latino consegue
compor uma obra cujo objetivo, ao contrário das interpretações em contraposição à tirania,
ressalta as intrigas, as mulheres poderosas, os imperadores fracos, as delações e mentiras,
objetos de uma matéria “ruim” que devem ser levados em consideração pelos seus
ouvintes.
Em um regime onde a verdade desmedida poderia ser nociva cabia ao historiador
a exposição de seu argumento através de ambiguidades, metáforas, inversão das orações e
utilização de elementos poéticos e da tragédia, que poderiam ser uma boa forma de
continuar vivo (O’GORMAN, 2000). Essas estratégias separam Tácito da tradição
historiográfica que descrevemos de Heródoto, Tucídides, Políbio, no que tange a
amplificação dos fatos narrados, mesmo que sejam construídos somente através da
ornamentação. O convencimento maior, portanto, se dava pelas habilidades do orador em
fazer com que, mesmo na “paz”, um sobrevivente pudesse escrever a “verdade”.
Portanto, podemos concluir que Tácito, como um historiador do Principado,
também se insere nesse quadro. Sua história, nesse sentido, deve ser entendida através da
ótica que privilegia sua leitura através dos preceitos contidos na retórica e na oratória. E,
como vimos, o historiador latino consegue se firmar como um dos mais eruditos e
complexos escritores sobre (e sob) o Principado romano. Dessa forma, introduzir a sua
“matéria ruim” com elementos que lembravam uma tradição sangrenta e dolorosa das
facções que guerreavam na guerra civil seria uma boa maneira de amplificar a importância
dos conflitos e das disputas internas, além de dar maior visibilidade para os assuntos
retratados. As intrigas, as bajulações, as delações e as mortes, portanto, passam a ter uma
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amplificação retórica que fortalece a argumentação do orador e atua intrinsecamente na
aceitação do discurso por parte do ouvinte.
Portanto, cabe ressaltar as escolhas que implicavam fazer uma obra do gênero
historiográfico. O orador deveria se servir do passado, através da investigação e exposição
dos acontecimentos que muitos dos seus ouvintes haviam presenciado. Assim, como juízes,
seus ouvintes iriam julgar as habilidades do orador dentro do tema e do gênero que ele se
propôs a escrever, sem se desvincularem do que realmente aconteceu. A história, portanto
tinha características próprias que deveria ser seguidas por quem a escrevia. Contudo, isso
não significava que o historiador não se apropriasse de elementos de outros gêneros do
discurso para atingir o deleite, para ensinar e para mover a audiência (LENDON In:
FELDHERR, 2009: 43).
Em suma, podemos afirmar que Tácito sabia muito bem que o seu tempo era
muito diferente daquele em que grandes escritores puderam produzir suas obras com a
devida liberdade em dizer a verdade. Ele também estava muito ciente que, após a vitória de
Augusto em Ácio, não era mais necessário ao historiador recorrer a um passado remoto e
idealizado como um remédio para as discórdias do presente. Em sua função de senador,
historiador e orador, Tácito nos transmite um passado repleto de conflitos e governado
pelas mãos de imperadores cercados de uma aristocracia decadente que era fruto da
sujeição dos próprios súditos.
A narrativa dos grandes e turbulentos acontecimentos referentes às guerras civis
pode ser do extremo agrado ao ouvinte, ao contrário das inúmeras disputas internas que
cercaram a domus Caesaris. Contudo, como foi bem destacado por essa discussão, para
Tácito é através do estudo dessas “coisas aparentemente fugazes” (Tácito, Anais, IV, 32, 2)
que poderemos encontrar “o motivo de grandes coisas” (Tácito, Anais, IV, 32, 2). E Tácito,
fazendo uma comparação com as outras histórias escritas sobre o povo romano, nos indica
o seu diferenciado objeto de estudo, que são as “ordens cruéis, acusações contínuas,
amizades enganosas, ruína inocentes e sempre as mesmas causas de morte atrelamos umas
às outras” (Tácito, Anais, IV, 33, 3). Somado a isso, observamos que as guerras civis
vencidas por Augusto e os conflitos que se originaram após a queda de Nero podem se
constituir como uma alternativa interessante para entendermos como o historiador latino
tenta explicar os acontecimentos de seu tempo.
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Uma introdução ao Baixo Império Romano: Pesquisa e Debate
Científico no Brasil
Brunno Oliveira Araujo
Universidade Federal Fluminense

Resumo: Este artigo visa dar conta dos últimos quinze anos de pesquisa sobre o Baixo
Império Romano no Brasil, apontando seu amadurecimento, diálogos e profundidade
científica, destacando três eixos de pesquisa: crise, colapso e poder imperial;
transformações religiosas; e colonialismo e romanização.
Palavras-chave: Baixo Império Romano; Teoria; Historiografia Brasileira.

An introduction to the Late Roman Empire: research and scientific
debate in Brazil
Abstract: This article intends to cover the last fifteen years of research on the Late Roman
Empire in Brazil, exposing it's consolidation, dialogs and scientific complexity, highlighting
three research points: crisis, collapse and imperial power; religious transformations; and
colonialism and Romanization.
Keywords: Late Roman Empire; Theory; Brazilian Historiography.
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Introdução
Os avanços da “era da informação” tornaram mais acessíveis as fontes históricas
aos pesquisadores mundo afora. A rapidez de comunicação possibilitada pelos avanços nas
telecomunicações, aliada ao esforço de grupos de pesquisa, museus, instituições privadas e
universidades, permitiu fossem disponibilizados bancos de dados de fontes escritas,
material numismático, cerâmicas e artefatos arqueológicos diversos. A alegada “escassez de
fontes” transformou-se nos últimos 30 anos, abrindo possibilidades para os pesquisadores
em todo o mundo.
Nesse sentido, muito tem se discutido sobre a possibilidade de fazer História
Antiga no Brasil. Por muito tempo, a proposição de se estudar História Antiga fora da
Europa foi vista como um simples exercício de erudição, um mimetismo aos padrões da
cultura dita “civilizada”. A ideia de que a História Antiga está diretamente ligada a uma
identidade nacional, o que faria que com o estudo dessa história fora das fronteiras da
Antiguidade Clássica fosse desprovido de sentido, veio sendo combatida ao longo do
século XX.
O tema, já pouco prestigiado no Brasil, perde força na década de 60 com a falta de
incentivo às Ciências Humanas durante o governo militar. Com a abertura política dos anos
80, a área ganha novos espaços de discussão, através de centros de pesquisa nas
universidades, e de associações como a ANPUH e a SBEC (GARRAFFONI, FUNARI,
PINTO, 2010: 13). Tais espaços de discussão, aliados à maior facilidade de acesso às fontes
e o diálogo crítico entre a historiografia internacional e brasileira, possibilitaram o
amadurecimento da produção acadêmica nacional.
Este artigo visa traçar um balanço bibliográfico da produção nacional recente sobre
História Antiga, mais especificamente o período do Baixo Império romano. Escolhemos
este recorte cronológico devido às transformações profundas nas abordagens e conceitos
referentes à transição da Antiguidade para o Medievo, e pelo crescimento e diversidade de
trabalhos que vêm sendo produzidos nos últimos 15 anos, focando em trabalhos que vão
da Crise do III século à Antiguidade Tardia. Decidimos, pela especificidade dos trabalhos,
subdividi-los em três eixos principais: primeiro discutiremos as mudanças na organização
social, econômica e política romana no Baixo Império; seguindo-se um segundo tópico
sobre as mudanças e permanências religiosas ocasionadas pela ascensão do cristianismo; e,
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por fim, trabalharemos a experiência colonial nas províncias romanas à luz do conceito de
romanização.

Crise, colapso e poder Imperial
O terceiro século d.C. marcou o início de profundas mudanças no mundo romano.
A instabilidade política culminaria com o fim da dinastia dos Severos, levando o Império a
um período de constantes usurpações de poder nas diversas províncias - a chamada
“Anarquia Militar”. O aparelho estatal diluía-se frente à vastidão e complexidade do
território imperial, e a crise econômica, aliada a diversos flagelos sociais como más safras e
a precária distribuição de alimentos, causaram profundas alterações no status quo da
legitimidade do poder. Dentre as principais mudanças em resposta a Crise do Século III são
normalmente apontadas a concentração do poder nas mãos do Estado, a diminuição das
liberdades individuais, o regime de Dominato e a consolidação da Basiléia. A nova sociedade
romana que surge após o terceiro século, tão diferente da sociedade clássica, precede a
desfragmentação do sistema imperial no Ocidente no V século d.C., e na criação do
Império Bizantino no Oriente.
O período que vai da crise do III século à invasão de Roma pelos godos é
denominado pela historiografia tradicional como o período de “Declínio e Queda do
Império Romano”. A denominação vem principalmente da obra de mesmo nome escrita
por Edward Gibbon no séc. XVIII, que aponta o cristianismo e as incursões dos
“bárbaros” como o motivo do fim do Império. Por mais que a historiografia ao longo do
tempo tenha levantado novas teorias sobre o fim de Roma118, a ideia pejorativa de declínio,
e o mergulho da Europa na chamada “Idade das Trevas” medieval, acabaram por
sobreviver nas pesquisas.
Marco de uma mudança de perspectiva nos anos 70, o historiador Peter Brown
(1972) propõe outro caminho de interpretação. Ao retornar ao trabalho de Gibbon, ele
propõe não um processo de decadência, mas sim um profundo movimento de revolução
social, tanto em caráter político-militar quanto religioso.
As revoltas militares consequentes da crise do século III teriam transferido o poder
político das antigas elites romanas aos fortes chefes militares bárbaros. Estes teriam sido
118

Para uma discussão mais aprofundada, ver: MENDES, 2002: 46-64
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incorporados ao Império gradativamente não apenas pela invasão, mas principalmente
através de migrações e incorporações ao exército romano, não mais como mercenários,
mas sim como detentores da civitas romana. Brown entende esse processo não como um
“declínio”, mas como a formação de uma sociedade com identidade própria, mas que se
legitima em grande parte na memória produzida pela antiguidade clássica, defendendo que
o período imediatamente posterior ao século V d.C. constituiria uma “antiguidade tardia”,
de caráter regional, ruralista e cristão, mas onde se percebem raízes culturais herdadas do
Império Romano (BROWN, 1972; MENDES, 2002: 53-55). Dentro desse contexto, alguns
autores brasileiros se dedicaram a trabalhar o processo de mudança política e econômicosocial do Baixo-Império.
Norma Musco Mendes (2002), analisando fontes textuais e arqueológicas, em
especial o Código Teodosiano, propõe que o processo de desagregação do Império
Romano deva ser analisado a partir do Alto Império, durante o processo de expansão e
aumento de complexidade do aparelho estatal, demonstrando como essa situação
gradativamente geraria “retornos marginais” cada vez mais próximos do negativo.
Para tal, ela se utiliza do trabalho de Joseph Tainter (1977), que parte dos estudos de
teoria do caos aplicados às Ciências Humanas, considerando que sociedades em geral, com
ou sem Estado, são sistemas não lineares que tendem a se complexificar até que entrem em
colapso. Para o autor, tal variável é continua, mas os fatores que a compõem são
historicamente determinados. Em resumo, o movimento e a estabilidade/instabilidade de
uma sociedade não poderiam ser analisados através da simples decomposição de seus
fatores, mas sim de forma holística, considerando o sistema como um todo. Só assim seria
possível observar seus momentos de equilíbrio entre os fatores, ou o desequilíbrio dos
mesmos, que resultaria no colapso do sistema complexo, dando lugar a um sistema mais
simples.
O colapso, para Tainter, é resultado da necessidade constante de um sistema
complexo de “energia” para alimentá-lo. Usando o Império Romano como exemplo, o
grande aparelho imperial necessitaria de cada vez mais soldados para manter a paz, mais
coletores de impostos, mais provisões para a alimentação e as obras públicas, gastos que em
certo momento seriam pesadas despesas impossíveis de sustentar, os chamados “retornos
marginais”. Haveria um momento, nas sociedades complexas, em que não existiria mais
crescimento, mas sim queda no nível de complexidade, o que, a longo prazo, sem a
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manutenção efetiva dos fatores do sistema, levaria tais sociedades ao colapso.
Mendes então propõe que a crise do século III prejudica o fornecimento de
alimentos, matéria prima e material de prestígio; as velhas elites senatoriais, sofrendo o
impacto da crise, são gradativamente substituídas por homens influentes vindos das
províncias, onde conseguiram poder através da coleta de impostos e supressão de revoltas
locais. As reformas políticas de Diocleciano seriam uma tentativa de equilíbrio do sistema
imperial, descentralizando o poder para melhor gerenciar o aparelho imperial, como forma
de combater o poder local das cúrias, dar a Roma um maior controle da coleta de impostos
e deter a corrupção.
As iniciativas do centro imperial não teriam sido suficientes para deter as crescentes
revoltas militares e camponesas, motivadas pela crescente tributação, o trabalho
compulsório e a má distribuição de impostos nas periferias. As estratégias tradicionais da
elite romana de contenção de danos não foram suficientes para evitar o colapso imperial.
Carlos Augusto Ribeiro Machado (2000) discorda em parte de tais modelos, no
sentido de que eles elegem categorias ao Baixo Império procurando separá-lo do Alto
Império, frisando suas rupturas. Para o autor, tornou-se lugar comum afirmar que
(...) a formação ou expansão do Estado se dá necessariamente
às expensas da sociedade. (...) Parte-se da idéia de que ‘Estado’
e ‘sociedade’ são duas entidades autônomas, e que a primeira
age através da coerção ou

da cooptação sobre a segunda

(MACHADO, 2000: 91).

O que prejudicaria, então, o estudo de uma atividade política no Baixo Império,
diferente da ideia de Estado forte e opressor defendida pela historiografia tradicional. A
aprovação do Senado, por exemplo, é apontada através das fontes como fundamental na
legitimação do poder Imperial, colocando o Senado, mesmo com a diminuição de poder
efetivo (principalmente pelo fortalecimento da classe burocrática e militar) como campo de
disputa. Seria fundamental aos imperadores cooptar um senado tão plural, com
representantes das aristocracias das mais diversas partes do Império, com diferentes
agendas, como estratégia de legitimar-se como um “Bom Imperador”, ou seja, legitimado
pelo poder simbólico de Roma, frente aos diversos concorrentes e “usurpadores”
(MACHADO, 2001).
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A legitimação do poder imperial também é tema nos trabalhos de Ana Teresa
Marques Gonçalves (2006), através dos breviários, que são, segundo a autora,
(...) um gênero literário muito comum entre os anos 360 e 370
d.C., e que surgiu para suprir o desconhecimento que muitos
senadores

e

burocratas,

originários

das

províncias,

demonstravam ter da história de Roma (GONÇALVES, 2006:
1).

A maior mobilidade social do período permitiria a que pessoas fora da tradição
educacional das elites aristocráticas romanas assumissem altos cargos, fazendo com que
estes procurassem os breviários para legitimar sua posição de poder através do
conhecimento erudito clássico. A autora advoga que essas obras buscam criar um discurso
ideológico que evocaria a dinastia Antonina, no sentido de que os cargos deveriam ser
assumidos devido à competência, ao invés da hereditariedade, condizente com a situação
do governo no século IV.
O processo de transformação do princeps em basileus, alterando a figura do imperador
romano no detentor de uma aura sobrenatural e de proximidade mística com a divindade, é
trabalhada por Gilvan Ventura da Silva (2003). Focado no período de afirmação da Basiléia
no reinado de Constâncio II, o autor trabalha a crescente mudança nos conceitos de religio e
superticio na sociedade, e suas reflexões na afirmação do poder imperial, cercando a figura
do imperador de ritualística e liturgia, procurando aproximá-lo da figura divina. O autor
acompanha o processo desde os primórdios, onde a representação pagã ainda é forte, até as
profundas mudanças que a institucionalização do cristianismo e adoção como religião
oficial do império causaram na forma como se legitimava o poder do imperador, cada vez
mais centralizado e ritualizado.
Por fim, Renan Friguetto (2006) irá se preocupar com o conceito de Antiguidade
Tardia e suas interpretações possíveis. Tomando como estudo de caso os visigodos da
Espanha entre os séculos V e VII d.C., ele observará que na conjuntura política pósimpério romano, de caráter cristão, agrário e regionalista, há uma herança cultural romana e
uma busca desse passado no sentido de resolver questões legais, legitimar ações e dar status
a povos e líderes.
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Transformações religiosas
Nos estudos da Antiguidade, é praticamente impossível separar religião, sociedade e
política, mesmo porque tal separação é uma especificidade do Estado moderno. Sendo
assim, as profundas mudanças políticas discutidas acima tem reflexo no campo do
“sagrado”, sobretudo pela ascensão do cristianismo. Brown (BROWN 1972) destaca que
esse é o momento de conflito por espaço entre a fé cristã ascendente e a religião pagã
romana, que já não possui também o mesmo caráter do período clássico.
Para o cristianismo, é o momento de distinção dos cultos judaicos, e de formação
de sua própria identidade. O momento de crise geral, inclusive espiritual, propiciaria o
crescimento dos cultos de salvação, que, aliados às práticas de assistência de caridade das
dioceses cristãs, fariam com que a religião ganhasse cada vez mais adeptos.
A religião romana tradicional, nesse contexto, perde cada vez mais espaço, o que
não quer dizer que sua importância desapareça. Os cultos de mistérios, muitos oriundos de
religiões orientais, como o culto do Sol Invictus ou o culto de Isis, ou ainda o Uno
plotiniano, por exemplo, dividem espaço com as práticas religiosas antigas (SILVA, 2003:
20). As mudanças sociais dos conceitos de supersticio e religio criam práticas religiosas
totalmente novas, mas que ainda assim se identificam com as práticas clássicas o suficiente
para marcarem-se como focos resistência ao avanço cristão.
Sobre tais mudanças, Ana Teresa Marques Gonçalves (GONÇALVES, 2010: 9)
detêm-se na análise da mudança da lógica na religião romana tardia. Ela advoga que
(...) o sentimento religioso se desprende do antigo coletivo da
cidade, ou seja, passa à instância do particular, privado. O que
Pierre Lévêque define como “individualismo” e H.-I. Marrou
prefere chamar de “personalismo” (MARROU, 1980, p. 47) é
uma das principais características da religiosidade no período
helenístico. Derrocada a crença de que as divindades zelavam
pelo coletivo e regiam as ordens internas das cidades, as
expectativas religiosas se voltaram para filosofias que
respondessem aos anseios particulares de cada indivíduo
(VEYNE, 1987, p. 9).

A constante circulação e assentamento de estrangeiros no território romano teriam
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contribuído para a diminuição do aspecto religioso agregado ao espaço, em primazia do
culto particular. A autora ainda estuda a sobrevivência de elementos pagãos nessa nova
ordem, como as práticas mágicas provinciais sendo incorporadas pela filosofia neoplatônica
presente no De Mysteriis Ægyptiorum, de Jâmblico.
Margarida Carvalho (1998; 2006) se propõe a debater as diversas visões sobre a
“Restauração Pagã” do imperador Juliano durante seu reinado (361-363 d.C.). Através das
diversas visões de autores como Amiano Marcelino, Libânio e Gregório de Nazianzo, ela
procura mostrar a construção do mito de Juliano, idolatrado pelos pagãos e denominado
pelos cristãos como “apóstata”.
Alinhado com a perspectiva de Religiosidade Tardo-Antiga proposta por Peter
Brown, também está o trabalho de Marcus Cruz (2010), principalmente no que se refere à
ascensão e difusão do cristianismo. Primariamente uma religião dos setores sociais
intermediários, o aprofundamento das diferenças sociais faria com que a doutrina cristã se
difundisse tanto entre o povo quanto entre as altas posições burocráticas e do exército,
fazendo com que esta, antes considerada uma supersticio, adquirisse a posição de religião
oficial do Império no governo de Constantino. Outro ponto abordado é a importância que
as questões religiosas adquirem com o cristianismo, e a crescente idéia de hegemonia do
sagrado. O autor analisa os esforços do Estado e da Igreja na diminuição da diversidade
religiosa, em especial cristã, num projeto de hegemonia canônica que teria seu ponto alto
no primeiro Concílio de Niceia, com a perseguição da heresia ariana, do donatismo, entre
outras coisas.
Ainda sobre os conflitos de fundo religioso, Gilvan Ventura da Silva (2003; 2006)
irá tratar da violência religiosa entre pagãos, cristãos e judeus no Baixo Império.
Discordando da tese de convivência pacífica de Peter Brown, Ventura afirma que em um
sistema excludente como o do Império Romano, a violência acaba por se configurar como
um meio de legitimação e expressão. Ao analisar as relações entre cristianismo e judaísmo,
por exemplo, o autor discorre sobre o processo de desvencilhamento das duas identidades
iniciado no Alto Império, onde o estereótipo cristão era constantemente associado à
“rebeldia” judaica, e consequentemente perseguida pelo Estado romano.
Julio Cesar Magalhães de Oliveira (2008) abordará os conflitos entre cristãos e
pagãos no norte da África, procurando desconstruir a ideia de que as massas assumissem
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papéis passivos no movimento de violência religiosa. Para o autor, é falsa a idéia de que
apenas os atores políticos eram exclusivamente as lideranças religiosas de ambas as partes, e
que as massas fossem manobradas livremente por elas, em episódios de hostilidade,
seguidos de resposta à altura. Tais episódios de violência não seriam assim pontuais, mas
fruto das condições e representações a longo prazo dessa comunidade.
Outro campo de disputa para o autor são as diferentes apropriações e memórias
construídas sobre a hagiografia (vidas de santos e mártires, principalmente da época da
perseguição romana aos cristãos) por grupos cristãos e donatistas norte-africanos do III ao
V século (OLIVEIRA, 2010).

Colonialismo e Romanização
Nas últimas décadas, vem ocorrendo uma forte resignificação nos estudos sobre a
experiência colonialista como um todo. Os movimentos de independência nos anos 1960 e
1970 ocorridos nos países neocoloniais da África, Oriente Médio e Ásia produziram uma
nova forma de pensar a experiência de contatos culturais e relações de poder na experiência
colonial, que posteriormente viria a ser identificada como Teoria Pós-colonial.
Como destacado por Webster (1996), os principais pressupostos defendidos pelos
teóricos pós-coloniais, estão:
(1) A articulação das histórias ativa dos povos colonizados,
incluindo sua capacidade de formas sutis de resistência abertas
ou encobertas;
(2) A desconstrução dos modelos binários pelo qual o
Ocidente tem categorizado o ‘Outro’, e ao fazê-lo, definindo a
si mesmo. Essas definições incluem relações eu/outro.
metrópole/colônia e centro/ periferia (cf. McClintock, 1992).
Aplicando técnicas desconstrutivas a estas estruturas de
dominação e marginalidade, as margens são, novamente, trouxe
para o centro (Connor, 1989: 233).
(3) A crítica do imperialismo de representação, isto é, do
relação entre poder e conhecimento na produção do ‘Outro’. A
investigação colonial da identidade colonial através imagens e
linguagens também é conhecido como análise do discurso
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colonial (...) (WEBSTER, 1996: 7, tradução livre).

Suas raízes vem principalmente dos estudos das Letras e da Literatura dos países
francófonos ligados ao movimento de négritude, destacando-se, nos anos 1960, os trabalhos
de Franz Fanon, e, nos anos 1970, os de Aimé Césaire e Léopold Senghor. Seu caráter não
é puramente anticolonialista, mas com foco na experiência nativista (Cf. WEBSTER 1996,
p. 6).
Uma das principais referências da corrente pós-colonial é a obra do palestino
Edward Said, em especial “O Orientalismo”. Said procura analisar a construção do discurso
de afirmação frente ao “Outro”, utilizando como base histórica a construção da imagem do
Oriente pela cultura ocidental, através de obras, cartas e imagens. A preocupação de Said é
com os objetivos de afirmação de poder e identidade por trás do discurso, procurando
observar seus reais significados. Muito influentes na obra de Said são os estudos de
Foucault sobre a teoria do poder. Ele observa que o poder não é uma manifestação sólida,
repressora e negativa o tempo todo na sociedade, nem tampouco é exercido e imposto pelo
Estado. Para ele, o poder é capilar, isto é, existe em toda a sociedade, em diferentes níveis,
tanto no movimento de imposição pelo governo, quanto na resistência dos dominados. Há,
pois, uma rede de poder que envolve resistência ativa, resistência velada, negociação e
repressão para sua manutenção.
O conceito de hegemonia de Gramsci também é importante no trabalho de Said,
entendido como “uma negociação assimétrica de poder, levando a um governo ‘consensual’
que, apesar disso, é sempre contestada” (MATTINGLY, 1997: 10, tradução livre). A
resistência, assim, faz parte do movimento de hegemonia como um fator previamente
calculado na dinâmica de negociação social, logo, um elemento da construção da
hegemonia. As interpretações pós-coloniais tiveram um forte impacto nos estudos de
Roma, principalmente nos estudos sobre o Imperialismo e a definição clássica de
Romanização, como uma aculturação dos povos dominados em favor da cultura
“civilizada” romana. O marco fundamental da discussão vem da academia inglesa, no
debate entre pré-historiadores e classicistas, rompendo com a tradicional visão de um
projeto expansionista romano “defensivo” (FREEMAN, 1997: 27-32) ou de um processo
de aculturação das populações nativas. Podemos citar, por exemplo, as pesquisas de
Mattingly sobre o norte africano (1997b),

Jane Webster (1997) sobre e identidade e

relações híbridas entre celtas e romanos, ou as pesquisas de Richard Hingley (2005; 2010),
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que propõe um processo de “globalização” cultural e econômica romana, buscando como
estudo de caso as regiões próximas a Muralha de Adriano.
Alguns aspectos são compartilhados por esses trabalhos, tal como a forma que são
encaradas as fontes sobre o Império Romano. Primeiramente, há uma clara crítica da
primazia e credibilidade das fontes escritas, sendo as fontes arqueológicas normalmente
utilizadas apenas para ilustrar e verificar as fontes escritas. Em segundo lugar, esses autores
criticam a forma literal como os documentos são interpretados. As obras de César, Políbio,
Amiano Marcelino, entre outras, foram escritas com finalidade e público definidos. No caso
de César, De Bello Gallico faz parte do projeto propagandista do general e de sua campanha,
buscando fama e poder, enaltecendo os bárbaros como homens rudes e nascidos para a
guerra para dar brilho a sua vitória. Outros autores como Tácito e Estrabão também
constroem em suas obras visões sobre os povos “bárbaros” buscando legitimar visões de
mundo ligadas ao mundo romano.
As discussões sobre romanização ressoaram na pesquisa acadêmica brasileira.
Norberto Guarinello (2006), ao problematizar a figura da “Cidade de Roma” no Baixo
Império, propõe uma análise do discurso dos textos clássicos dos historiadores romanos,
tomando como exemplo Tito Lívio, Tácito e Amiano Marcelino, mostrando as visíveis
diferenças das representações sociais de identidade, em especial a dos “bárbaros”. Para
Guarinello, “devemos fazer luto da História de Roma e começar a produzir outras histórias,
tentar outros passados possíveis” (GUARINELLO, 2006: 292).
Novas perspectivas surgem do diálogo mais próximo entre História e Arqueologia
na experiência das províncias. A arqueóloga Maria Isabel Fleming analisa, por exemplo, a
produção de vasos de cerâmica na Bretanha Romana, onde os estudos apontaram a
sobrevivência e alta difusão do estilo nativo, conhecido como Cerâmica Negra Brunida,
chegando a competir com a cerâmica romana. A autora analisa conceitos como “estilo” e
“cópia” para propor um movimento de coexistência do sistema cultural romano e local
(FLEMING, 2005).
A romanização da região do Algarve, em Portugal, é objeto de estudos de Norma
Mendes (1999; 2001), dialogando com fontes textuais, epigrafia e achados de villas romanas.
Seu trabalho busca entender a dinâmica da romanização inserida nas teorias de “sistema
mundial” e da possibilidade da existência de “experiências divergentes” nas áreas
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dominadas, desconstruindo o discurso monolítico de imposição homogênea da cultura
romana.
Nos diálogos com a numismática, podemos destacar os trabalhos de Cláudio
Umpierre Carlan, focados no poder da iconografia das moedas no projeto imperial entre os
imperadores do Baixo Império(CARLAN 2008). Em outro trabalho, em colaboração com
Pedro Paulo Funari, é analisado o projeto imperial de propaganda através das moedas e sua
influência na construção da identidade de romanos e germânicos nas fronteiras do Império
(CARLAN; FUNARI, 2007).
Por fim, Regina Maria Bustamante (2006) faz uma análise das discrepâncias entre o
discurso jurídico e as práticas religiosas no norte da África após a cristianização do Império.
Focada na controvérsia em torno da realização de sacrifícios, ela demonstra que apesar da
pressão cristã, inclusive através da legislação teodosiana, a prática do sacrifício aos deuses
pagãos enquanto garantia do funcionamento social adequado resistia junto à aristocracia
provincial. Isso fica claro quando a autora analisa uma série de mosaicos residenciais, com
imagens de sacrifício para Apolo e Diana. Tais mosaicos, sempre em locais de destaque,
não seriam simples decorações, mas exprimiriam a ideologia do dono da casa.

Conclusão
Há hoje uma clara sintonia entre os estudos sobre o Império Romano feitos no
Brasil e os trabalhos internacionais, fruto tanto do amadurecimento da academia brasileira
quanto da maior facilidade de acesso a obras e periódicos nacionais e internacionais. Dentre
os inúmeros universos de diálogo, podemos citar o curso ministrado pelo professor
Richard Hingley na UNICAMP em 2008, transmitido simultaneamente on-line para
diversas instituições do país, no qual o autor defende novas perspectivas para os estudos de
Romanização, baseados em sua tese de Globalização na Antiguidade. Tal iniciativa resultou
posteriormente em uma obra publicada no Brasil reunindo textos de Hingley sobre o tema.
A atual condição da academia brasileira permite não só esse tipo de encontro, mas o
verdadeiro debate de seus fatores, uma crítica embasada e mesmo contribuições inovadoras.
É a inserção do chamado “Terceiro Mundo” em pesquisas de “ponta”, em tempo real, em
debates que antes eram monopolizados pelas instituições europeias e norte-americanas.
Há nesse sentido um forte estímulo à formação de uma nova geração de
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pesquisadores sobre o Baixo Império e a Antiguidade Tardia, dialogando e produzindo
com as discussões colaborativas internacionais. A criação de novos espaços para tais
debates, como é o caso da Revista Plêthos, contribui assim para o amadurecimento desses
pesquisadores “iniciantes” e da historiografia brasileira como um todo.
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O poder polarizado: o mestre da fé apostólica na ekklesia “ortodoxa” a
partir do Contra as Heresias de Ireneu de Lião
Ludimila Caliman Campos
Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo: O presente artigo tem como objetivo abordar a dinâmica de poder estabelecida
na ekklesia do século II, mais especificamente as congregações ocidentais. Para isso,
utilizamos os livros que compõem a obra Contra as Heresias escrita por Ireneu de Lião os
quais revelam os combates entre as “heresias” e a dita “ortodoxia”, sendo que esta,
representada pelos bispos, buscava se legitimar como uma instituição católica e apostólica,
com um poder centralizado em Roma.
Palavras-chave: Império Romano; Igreja; Ireneu de Lião.

The power polarized: the master of the apostolic faith in the
"orthodox" ekklesia from the Against Heresies of Irenaeus of Lyon
Abstract: This article intents to talk about the power dynamics established in the ekklesia
of the second century, more specifically the Western congregations. For this, we use the
books that compound the work Against Heresies wrote by Irenaeus of Lyons, which reveal
the fighting between the "heresies" and the so-called "orthodoxy", represented by the
bishops, the latter sought to legitimize itself as an institution catholic and apostolic, with a
centralized power in Rome.
Keywords: Roman Empire, Church, Irenaeus of Lyons.
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Ireneu de Lião foi uma figura de destaque na segunda metade do século II.
Influenciado por tradições advindas dos cristianismos da Ásia Menor, da Síria-Palestina, de
Roma e das Gálias, manifestou muito de suas aspirações e ideais na obra Contra as heresias,
ao refutar as “heresias” pela legitimação da doutrina cristã “ortodoxa” (GRANT, 1997).
Esse tratado escrito por Ireneu – composto de cinco livros – também é comumente
intitulado como Refutação da falsa gnose, pois se ocupa em “atacar” o movimento gnóstico
cristão do segundo século.
A palavra “gnose” (gnõsis) é um vocábulo grego que designa “conhecimento”, mais
especificamente um “conhecimento metafísico” ou “espiritual”. O cognome “gnóstico” é
um tanto genérico quando se trata dos integrantes das “seitas” cristãs, porque o
gnosticismo abarca diversas tendências, mas foi utilizado pelos líderes eclesiásticos, como
Ireneu, para categorizar diversos “heréticos”. O gnosticismo cristão seria um sistema
filosófico-religioso, originário da Ásia Menor entre os anos 80 e 150, o qual reporta a
diversas tradições religiosas e filosóficas antigas, em especial à ciência sagrada do Egito
(hermetismo), ao dualismo persa, à filosofia grega (em especial à neoplatônica), assim como
ao cristianismo e ao judaísmo.119
Sendo a gnose cristã um “conhecimento espiritual” de um ser humano divinamente
inspirado, em geral os gnósticos apregoavam possuir uma gnose que transcendia à da
ekklesia, por responder a inquietantes perguntas, tais como: “de onde o mal surgiu?”, “qual
é a origem do cosmos?” e “como o homem se libertaria do diabo?” (CHADWICK, 1967).
A base do sistema gnóstico era dualista: o bem e o mal se digladiavam constantemente.
Segundo o “gênesis” gnóstico, um Deus supremo havia dado origem ao cosmos e aos
espíritos (Éões) por meio de emanação. No entanto, os Éões, ao quebrarem o Pleroma (a
comunhão entre Deus e os Éões), afastaram-se de sua origem divina ao se unirem à matéria,
própria do reino do mal. Assim, o mundo visível teria surgido por meio da obra do
Demiurgo (o Criador), identificado como Jeová, o Deus do Antigo Testamento, ou mesmo
como um Éon decaído. Na história da salvação, Jesus Cristo teria sido um ser espiritual
(Éon) que assumiu um corpo aparente em Jesus de Nazaré. Ele havia sido encarregado de
transmitir a verdadeira gnosis aos homens, ensinando-lhes o modo de se separar da matéria e
de retornar ao mundo luminoso de Deus.

Quase todos os temas mitológicos e escatológicos abordados nos escritos gnósticos cristãos remontam a
antigas tradições não-cristãs como à da Antiga Persia, da Índia, da Grécia, do Egito e até da China.
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Desde a descoberta dos 52 tratados gnósticos de Nag Hammadi no Alto Egito
entre os anos de 1945 e 1946, uma profícua pesquisa tem se desenvolvido sobre o
proeminente movimento gnóstico.120 Entretanto, ainda há algumas incógnitas com relação
aos gnósticos, em especial no que diz respeito às suas práticas cultuais.
Segundo Elaine Pagels (2006), todas as seitas gnósticas eram dotadas de uma
cerimônia de iniciação. Tal rito possibilitava uma transposição da pistis (fé) para a gnosis
(conhecimento), visto que, se a verdadeira natureza do homem era divina, o ser humano
deveria voltar à essência da divindade libertando-se da materialidade. No início da reunião
gnóstica entre os iniciados, os membros tiravam a sorte para descobrir sua função dentro
da cerimônia, pois criam que, se Deus governava todo o universo, tirar a sorte deveria
exprimir a sua vontade. Quem fosse sorteado no dia poderia ser o bispo; outro, o profeta;
outro, o mestre; e assim sucessivamente. Então, em vez de classificarem os membros em
“ordens” hierárquicas, superiores e inferiores, eles seguiam o princípio de igualdade
absoluta na comunidade, inclusive igualdade de gênero em alguns círculos gnósticos.
Ao falar sobre o objeto de sua obra, Ireneu coloca-o nos seguintes termos a seu
amigo:
E, assim, ao responder ao teu desejo, já antigo, de conhecer as
doutrinas deles [dos gnósticos], não somente nos esforçamos
para to manifestar, mas também para demonstrar sua falsidade.
Assim tu, também, esforçar-te-ás por ajudar os outros, conforme a graça que te foi concedida pelo Senhor, de forma que
os homens já não se deixem induzir ao erro pela doutrina capciosa deles (Cont. Her. Pref. 3).

Os textos de Nag Hammadi estão divididos em códices escritos em copta, na sua maioria, embora todos
os trabalhos sejam traduções do grego. Tais códices estão organizados em 13 seções. Codex I: A oração do
apóstolo Paulo; Apócrifo de Tiago; O Evangelho da Verdade; Tratado sobre a ressurreição; e Tratado tripartite. Codex II:
Apócrifo de João; Evangelho de Tomé; Evangelho de Filipe; Hipóstase dos Arcontes; Sobre a origem do mundo; Exegese da
alma; e Livro de Tomé, o adversário. Codex III: Apócrifo de João; Livro Sagrado do Grande Espírito Invisível; Eugnostos, o
abençoado; Sophia de Jesus Cristo; e Diálogo do Salvador. Codex IV: Apócrifo de João; e Livro Sagrado do Grande Espírito
Invisível. Codex V: Eugnostos, o abençoado; Apocalipse copta de Paulo; Primeiro Apocalipse de Tiago; Segundo Apocalipse de
Tiago; e Apocalipse de Adão. Codex VI: Atos de Pedro e os 12 apóstolos; O Trovão, Mente Perfeita; Ensinamentos
autorizados; O conceito de nosso grande poder; A República de Platão (versão alterada com conceitos gnósticos);
Discurso sobre a Ogdóade e a Enéade; Prece de ação de graças; e Asclépio 21-29. Codex VII: Paráfrase de Sem; Segundo
tratado do grande Sete; Apocalipse gnóstico de Pedro; Ensinamentos de Silvano; e As três estelas de Sete. Codex VIII:
Zostrianos; e Carta de Pedro a Felipe. Codex IX: Melquisedeque; O pensamento de Norea; e Testemunho da verdade. Codex
X: Marsanes. Codex XI: Interpretação do conhecimento; Exposição Valentiana; Alógenes; e Hypsiphrone. Codex XII:
Sentenças de Sexto; O Evangelho da Verdade; e Fragmentos. Codex XIII: Protenóia trimórfica; e Sobre a origem do mundo
(MEYER, 1984).
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É a partir desse trecho que Ireneu inicia sua explanação da doutrina gnóstica. Sabese que Ireneu teve contato direto não somente com alguns gnósticos, mas também com
algumas de suas obras que se encontram nos Códices de Nag Hammadi. Ireneu afirma:121
Os valentinianos, indo além de todo pudor e publicando seus
próprios escritos, gloriam-se de ter mais evangelhos do que nós
e tiveram a grande ousadia de intitular “Evangelho da verdade”
a um seu escrito recente que é completamente diferente dos
evangelhos dos apóstolos, de tal forma que entre eles, sequer o
Evangelho está isento de ser blasfemado (Cont. Her. III, 11:9).

A preocupação de Ireneu com os cristãos gnósticos está, entre outros motivos, no
fato de que eles, ao rejeitarem a matéria, desprezavam qualquer tipo de autoridade,
instituição e tradição “terrena”, pois criam que o autoconhecimento era suficiente. Foi
nesse debate que Ireneu empreendeu uma exaltação da figura do bispo e do presbítero com
veemência ímpar. Nesse sentido, observa-se o seguinte argumento: “É preciso, portanto,
afastar-se de todos os homens desta espécie e aderir aos que, como dissemos, guardam a
doutrina dos apóstolos e, com a ordem sacerdotal, oferecem palavra sã e conduta
irrepreensível [...]” (Cont. Her. IV, 26:4, grifo nosso).
Um dos maiores esforços do bispo Ireneu está em qualificar essa ordem sacerdotal,
à qual remete a hierarquia eclesiástica. Entretanto, apesar de Inácio de Antioquia, no início
do século II, ter estabelecido uma clara diferenciação entre os ofícios de bispo e de
presbítero, Ireneu de Lião não apresenta, pelo menos aparentemente, a identidade dos
presbíteros e dos bispos como figuras singulares.
De modo a sanar as dificuldades referentes à identificação do ofício episcopal nos
escritos de Ireneu, foi realizado um levantamento sistemático de todas as ocorrências dos
termos “bispo” e “presbítero” nos cinco livros da obra Contra as heresias e foi criado um
esquema analítico-quantitativo, expresso em dois quadros comparativos, compostos por
seis itens cada, trazendo a incidência das duas palavras na documentação, como se vê a
seguir:

O bispo de Lião cita diversas seitas gnósticas e alguns de seus líderes fundadores, a saber: valentinianismo
(Valentim); basilidianismo (Basílides); marcionismo (Marcião); saturnionismo (Saturnino); carpocracianismo
(Carpócrates); cerintianismo (Cerinto); simoniasmo (Simão, o Mago); melquisedequismo (Teódoto);
bardesianismo (Bardésanes); nicolaísmo (Nicolau); elcasaísmo (Elkasai); e ainda ebionismo; Cerdão, Tolomeu,
Heráclio, Menandro.
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Ao todo, o levantamento apresentou um total de 20 referências ao termo “bispo”
(epíscopos) e de 23 menções do vocábulo “presbítero” (presbyteros), descontadas as
ocorrências em que a palavra “presbítero” se referia ao sacerdote judeu na figura do ancião
– mais relacionado ao termo “ancião” (seniores), mas também identificado por presbítero
(presbyteros).122
No que concerne à primeira relação, observa-se que o “presbítero” era encarregado,
acima de tudo, de transmitir a tradição na figura de um “mestre” e/ou de um “ancião” aos
moldes judaicos. Os presbíteros tiveram uma grande atribuição na fala de Ireneu, pois,
como mestres/anciãos, eles simbolizavam a ancestralidade, a legitimidade e a antiguidade
das comunidades “ortodoxas”, como garantia de fidedignidade doutrinária. Associado à
qualidade de reprodutor da memória eclesiástica, o presbítero era tido como sucessor dos
apóstolos. O presbítero era a prova cabal de que a ekklesia estava alicerçada na doutrina
verdadeira, assim como era a garantia contra qualquer “heresia”, já que seus líderes eram
herdeiros diretos da “fonte da verdade”, sendo, portanto, dignos de confiança.
O Livro IV, curiosamente, traz oito vezes o termo “presbítero” e, em todas as
incidências, ele está relacionado a uma titulação. Neste Livro, de modo mais específico,
Ireneu se propõe a contar alguns ensinamentos de certo presbítero, sucessor direto dos
apóstolos, que havia testemunhado em pessoa, mas sem identificá-lo. No entanto, sabe-se
que tal presbítero era o bispo Policarpo, líder da congregação de Esmirna, com quem
Ireneu teve contato durante sua juventude. Possivelmente, foi ele o seu incentivador para as

Segundo Pagels (2006), no discurso da fonte, os presbíteros são mais citados do que os bispos, haja vista
que o objetivo do autor era combater as “heresias” que, por muitas vezes, incitavam o furor dos “ortodoxos”
ao se auto-intitularem originárias dos apóstolos e detentoras dos evangelhos inspirados. Ao citar a autoridade
dos presbíteros, estar-se-ia remetendo a uma autoridade alicerçada na tradição, na verdadeira origem.
122
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missões nas Gálias.123 Ao intitular Policarpo como “presbítero”, Ireneu aplica o termo a um
líder da ekklesia, delegando a ele um determinado atributo e uma autoridade. Como para
Ireneu o que assegurava a doutrina verdadeira era a sucessão do ensino empreendida pelos
presbíteros, guardiães dos ensinos dos apóstolos, o bispo de Lião resgata a figura de
Policarpo, titulando-o como tal, a fim de estabelecer um elo entre Cristo e si mesmo,
validando, assim, seu próprio discurso (GRANT, 1986).
Entretanto, Ireneu também se refere a Policarpo afirmando que este “foi
estabelecido bispo na Ásia, na ekklesia de Esmirna” (Cont. Her. III, 3:4). Diferentemente do
presbiterado, o episcopado era um cargo, uma ocupação, uma função a ser desempenhada.
Ireneu designou o bispo como herdeiro da tradição dos apóstolos (traditio ab apostolis), mas
também o incumbiu de governar a comunidade local e de preservar o ensino. Quando o
bispo é designado um sucessor, o episcopado torna-se mais do que um ofício simbólico,
torna-se um cargo ocupado por uma determinada autoridade.
O bispo aparece como um oficial administrativo, um ministro responsável pelas
questões da práxis comunitária. Ireneu traz uma linha sucessória episcopal de três
comunidades com as quais o bispo manteve um relativo contato: Esmirna, criada pelo
apóstolo João, que foi sucedido por Policarpo; Éfeso, estabelecida por Paulo; e Roma,
fundada por Pedro e Paulo, à qual Ireneu dedica atenção especial.
Em Ireneu, o bispo valida, a todo o momento, o decreto de nomeação, pelo qual seus
atos são considerados legítimos, dado ao fato de ele pertencer a uma linha de sucessão
apostólica (banco de capital simbólico, conforme Bourdieu). Contudo, para Ireneu, o bispo
não era autorizado a contradizer nem a acrescentar nada que pudesse ser “danoso” aos
ditames da tradição da ekklesia, conforme se pode verificar a seguir:
Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos
nas ekklesiae pelos apóstolos e os seus sucessores até nós; e eles
nunca ensinaram e conheceram nada que se parecesse com o
que essa gente vai delirando. [Os apóstolos] queriam que os
seus sucessores, aos quais transmitiam a missão de ensinar,
fossem absolutamente perfeitos e irrepreensíveis em tudo,
porque, agindo bem, seriam de grande utilidade, ao passo que

Vale lembrar que Inácio de Antioquia também se relacionou com Policarpo de Esmirna, escrevendo-lhe
uma carta.
123
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se falhassem seria a maior calamidade (Cont. Her. III, 3:1). 124

A utilização dos termos aparece de forma associada no acoplamento bispopresbítero, algo muito semelhante ao pensamento paulino que estabeleceu uma relação
entre o cargo e a dignidade. Entretanto, diferentemente de Paulo, Ireneu não associa o
ofício presbiteral a um conselho eclesiástico, mas o une de forma substancial à função de
epíscopo, muito mais próxima da dinâmica do episcopado monárquico.
Se o episcopado é um cargo e o presbiterado é um título, os ofícios coligados
(bispo-presbítero) têm uma função básica: transmitir a doutrina verdadeira (tradição)
advinda dos apóstolos pela dominação do monopólio da verdade (cânone).

125

Sob a

perspectiva teórica de Douglas (1998), Ireneu recorre a um modelo ancestral: a memória
eclesiástica, preservada pelo bispo-presbítero (sucessão), a fim de legitimar a doutrina
dentro de uma instituição denominada ekklesia. Portanto, os três pilares da ekklesia em
Ireneu seriam: a tradição, a sucessão e o cânone.
De forma distinta da tradição gnóstica, dita como secreta, a tradição “ortodoxa” era
um depósito do ensino sagrado dos apóstolos, dos profetas e de Moisés. Sagrada e
inviolável, essa tradição – do grego diadoche – era transmissível por meio da sucessão
apostólica como garantia da não distorção da doutrina e da veracidade das ekklesiae
“ortodoxa”. 126 A tradição era um importante arcabouço para a manutenção de um ideal de
sucessão apostólica, entendendo que, mesmo os hierarcas, partícipes dessa linhagem, não
tinham a liberdade de ir além daquilo que essa tradição indicasse (CASEY, 2003). A
manipulação da memória se estabeleceu por meio da transmissão do ensino
operacionalizada pela sucessão dos bispos. A sucessão – do grego paradosis –, em si, é
importante porque demonstra um ligação ininterrupta dos bispos do tempo de Ireneu com
a doutrina e com a autoridade dos apóstolos, prova da integridade e da veracidade da
ekklesia. 127 Assim, Ireneu declara que, enquanto a ekklesia podia demonstrar isso por meio
de seus bispos, os gnósticos não podiam.

Aqui fica implícito que seria possível uma pessoa atuar como bispo da ekklesia “ortodoxa” e, ainda assim,
falhar como tal.
125 O ensino da doutrina dos apóstolos pelos epíscopos se operacionalizava por meio de três fatores: a
herança, o estudo e a reprodução.
126 As listas de sucessão apostólica apresentadas por Ireneu foram, provavelmente, extraídas dos escritos de
Hegésipo.
127 A importância da tradição e da sucessão no cristianismo é um reflexo do judaísmo e da educação filosófica
e helenística da Antiguidade, que buscavam preservar ambos.
124
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Em segundo lugar, os gnósticos afirmavam ser aquilo que estavam ensinando a
única verdade. No entanto, Ireneu rebate dizendo que, se realmente fosse a verdade, então
os apóstolos teriam ensinado o mesmo, o que não ocorreu. Portanto, podem-se traçar dois
paralelos em relação ao pensamento de Ireneu a esse respeito: a sucessão da identidade e a
sucessão da diferença. A primeira delas se iniciaria com o primogênito de Deus: Jesus
Cristo, a ser sucedido pelos apóstolos que, por sua vez, deixariam sua herança aos bispospresbíteros. A segunda é aberta com o primogênito de Satanás e se perpetuaria com os seus
discípulos, os bispos e presbíteros das comunidades “heréticas”, em especial as gnósticas.
Logo, Ireneu apela para a sucessão como um argumento pragmático na polêmica contra os
gnósticos, de modo a situar os bispos “ortodoxos” mais próximos aos apóstolos como seus
sucessores diretos; e os líderes “heréticos”, ao participarem de uma sucessão apostólica
intermitente, estariam fazendo uma oposição não somente aos tais bispos, mas também ao
próprio Deus, o primeiro componente da sucessão. Por essa razão, os bispos “ortodoxos”
são considerados dententores de uma autoridade especial.
A tradição é transmitida por meio da sucessão e materializada no cânone. Para Ireneu,
as Escrituras eram a base da autoridade da ekklesia e não a exegese gnóstica, como mostra o
trecho a seguir:128
Não

foi,

portanto,

por

ninguém

mais

que

tivemos

conhecimento da economia da nossa salvação, mas somente
por aqueles pelos quais chegou o Evangelho, que eles primeiro
pregaram e, depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas
Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da
nossa fé (Cont. Her. III, 1:1).

Ireneu foi o primeiro escritor cristão a ter uma “Bíblia”, no sentido lato, diante dele
(OSBORN, 2001). Ele partiu da ideia de que as Escrituras eram uma revelação progressiva
e, por sua vez, de que o cânone era dividido em duas partes: Antigo Testamento (a
Septuaginta), no qual Moisés e os profetas mencionaram e predisseram o Filho de Deus; e
o Novo Testamento, em uma combinação entre os quatro evangelhos e as cartas, trazendo
uma revelação completa do plano de Deus estabelecido pela Nova Aliança. É em uma visão
cristocêntrica do cânone que Ireneu estabelece sua compreensão da tradição cristã escrita.
Há uma passagem relevante que resume essas três ideias adotadas por Ireneu:
Segundo Ireneu, a exegese gnóstica negligenciava a ordem das palavras do texto, igualmente o contexto, e
interpretavam de maneira isolada as passagens.
128
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A verdadeira gnose é a doutrina dos apóstolos, é a antiga
difusão da ekklesia em todo o mundo, é o caráter distintivo do
Corpo de Cristo que consiste na sucessão dos bispos, aos quais
foi confiada a ekklesia em qualquer lugar que ela esteja; é a
conservação fiel das Escrituras que chegou até nós, a
explicação integral dela, sem acréscimos ou subtrações, a leitura
isenta de fraude e em plena conformidade com as Escrituras,
explicação correta, harmoniosa, isenta de perigos ou de
blasfêmias e, mais importante, é o dom da caridade, mais
precioso do que a gnose, mais glorioso do que a profecia,
superior a todos os outros carismas (Cont. Her. IV, 33:8, grifo
nosso).

Os três pilares – tradição, sucessão e cânone – foram alicerçados no que Ireneu
chamou de “carisma”, como mostra o seguinte trecho: “Eis por que se devem escutar os
presbíteros que estão na ekklesia, que são os sucessores dos apóstolos, como o demonstramos, e
que com a sucessão do episcopado receberam o carisma seguro da verdade segundo o
beneplácito do Pai” (Cont. Her. IV, 26:2, grifo nosso). Segundo Ireneu, depois da ressurreição
de Cristo, a autoridade apostólica foi evidenciada pela vinda do Espírito Santo, seguida pela
manifestação dos dons espirituais, ou seja, o carisma. Isso teria garantido aos apóstolos o
conhecimento perfeito de Deus e o cumprimento da promessa descrita em Jo 14:26. 129
Assim, o ensino teria sido mantido, transmitido pelos apóstolos e se prolongado mediante
o episcopado, eleito pelo carisma divino, qualificado para apregoá-lo aos seus sucessores e
responsável pela preservação da tradição. O vínculo “espiritual” entre os apóstolos e os
seus sucessores, segundo Ireneu, era o “carisma da verdade” (charisma veritatis) (Cont. Her. IV
26:2), transferido a cada geração como a marca da unção episcopal operacionalizada através
da consagração pela imposição de mãos. Assim, a apostolicidade da ekklesia é suportada
pela sucessão episcopal dos bispos e pelo carisma da verdade (OSBORN, 2001).
O carisma na ekklesia, figurado muitas vezes pelo seu líder – no caso do
pensamento de Ireneu, um líder inovador e de rotina, pensando-se as categorias de Bobbio
(2004) – foi um aspecto fundamental no combate à “heterodoxia” no final do século II. Em
um embate com o ensino de alguma seita que não aceitava o carisma na ekklesia, Ireneu diz:

“Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo
o que nos disse” (Jo 14:26).
129
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Outros, para negar o dom do Espírito difundido nos últimos
tempos sobre o gênero humano, pelo beneplácito do Pai, não
admitem a forma do Evangelho segundo João, no qual o
Senhor promete enviar o Paráclito: rejeitam ao mesmo tempo
o Evangelho e o Espírito Profético. Verdadeiramente infelizes,
porque, para evitar o perigo dos falsos profetas, não
reconhecem a ekklesia a graça da profecia, da mesma forma dos
que, por medo de se contaminar com pecadores ocultos, não
conservam sequer relações com os irmãos. É fácil entender por
que eles também não admitem o apóstolo Paulo, o qual, na
carta aos Coríntios, fala claramente dos carismas proféticos
mencionando homens e mulheres que profetizam na ekklesia
(Cont. Her. III, 11:9).

No Livro II, capítulo 32, Ireneu trata de legitimar a ekklesia a partir das
performances carismáticas que eram empreendidas. O excerto seguinte traz:
Eis por que em seu nome [nome de Jesus] os seus verdadeiros
discípulos, depois de ter recebido dele a graça, agem para o bem
dos demais homens, segundo o dom que cada um tem recebido
dele. Uns, efetivamente, expulsam firme e verdadeiramente os
demônios, de modo que muitas vezes os que foram purificados
dos maus espíritos crêem e entraram na ekklesia; outros têm
conhecimento do futuro, visões e oráculos proféticos; outros,
ainda, curam os enfermos mediante a imposição das mãos e lhes
restituem a saúde; e, como dissemos, inclusive alguns mortos
ressucitaram e permaneceram conosco muitos anos. E para
que mais? Não é possível dizer o número de carismas que por
todo o mundo a ekklesia recebeu de Deus, em nome de Jesus
Cristo, crucificado sob Pôncio Pilatos e que distribui todos os
dias em prol dos homens, a ninguém enganando e não exigindo
dinheiro de ninguém: porque como de graça recebeu de Deus e
de graça distribui (Cont. Her. II, 32:4).

Debatendo acerca do que seria o corpo, a alma e o espírito, tendo por base os

O bispo em Ireneu é tanto um líder inovador, pela legitimação do poder episcopal a partir de uma tradição
ancestral, quanto um líder de rotina, pois, por conta da preservação desta tradição, o bispo deverá
salvaguardar sua condição de liderança nas assembleias cristãs.
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escritos de Paulo, Ireneu afirma em outro trecho:
O apóstolo declara: ‘Falamos de sabedoria entre os perfeitos’,
chamando perfeitos os que receberam o Espírito de Deus e
que falam todas as línguas graças a este Espírito, como ele
fazia. E como ainda temos ouvido (audivimus) muitos irmãos na
ekklesia, que possuem os carismas proféticos e que, pelo
Espírito, falam em todas as línguas, revelam as coisas
escondidas dos homens para sua utilidade e expõem os
mistérios de Deus. São estes que o apóstolo chama de
‘espirituais’, porque são espirituais pela participação do
Espírito (Cont. Her. V, 6:1, grifo nosso).

Apesar de, no decorrer do século II, os dons terem se restringido quase que
unicamente às figuras de destaque dentro da ekklesia, ou seja, às lideranças ministeriais, eles
ainda estavam dissolvidos na ekklesia como fica evidente nos fragmentos anteriores. Nos
três trechos citados, é possível perceber que o carisma era um aspecto integrante no
contexto eclesiástico. Os fragmentos relatam que pessoas comuns, “discípulos”, “irmãos”,
não particularmente nomeados para exercer algum cargo, recebiam carismas (dons)
diversos. O segundo fragmento, em especial, trata da própria experiência de Ireneu que
deve ter conhecido esses cristãos ressuscitados, por exemplo. Contudo, tem-se a impressão
de que houve uma perda gradativa desse carisma, apesar do excerto grifado. Talvez não
fosse a perda absoluta, mas a maior concentração desses dons nas mãos dos líderes, os
bispos. Associada à centralização do poder, houve, ainda, uma gênese da separação entre
clero, ocupante de categoria espiritual superior; e leigos, considerados simples fieis
(RIDDLE, 1856). Entretanto, embora o bispo ocupasse posição peculiar, um tanto quanto
“clerical” nesse momento, ele, de maneira alguma, não pode ser considerado clérigo no
sentido amplo do termo (CAMPENHAUSEN, 1969).
Detentor de um equilíbrio primoroso, Ireneu conseguiu ser igualmente conservador
em sua preocupação com a integridade da tradição. Sob tal aspecto, é fundamental frisar
que as autoridades eclesiais do século II, inclusive o próprio Ireneu, estavam divididas entre
a defesa da fé e da ordem. A dificuldade em se saber a diferença entre a ordem e a
diversidade de prática tornou-se um obstáculo na busca pela unidade e pela manutenção da
instituição. Por esse motivo, houve diversas cisões na ekklesia, pois a estrutura nascente
combateu o carisma (EVANS, 2004). Não se deve pressupor, no entanto, que o carisma no
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discurso de Ireneu não apresentasse qualquer tipo de ordem, visto que estava atrelado a um
determinado tipo de ordem, o carisma episcopal, sendo que outra espécie de graça divina
não era tão bem aceita. Assim, o carisma estava confluindo cada vez mais para a sucessão
da autoridade central do bispo a fim de preservar a ordem, os dogmas e a própria
comunidade cristã. 131
Se o carisma estava dedicado aos espirituais, a eucaristia era o sacrifício da ekklesia
espiritual. Assim como Inácio – mas tratando o assunto de maneira distinta –, Ireneu
também traz para seu discurso a importância da eucaristia como elemento agregador da
comunidade e da hierarquia. No penúltimo livro, Ireneu afirma: “Nossa maneira de pensar
está de acordo com a eucaristia e a eucaristia confirma nossa doutrina” (Cont. Her. IV, 18:5).
O entendimento da eucaristia em Ireneu está no sacrifício, mais especificamente no dito
expiatório que foi feito por Jesus. Jesus teria cumprido Deuteronômio 26 ao ter se
entregado pela ekklesia como “os primeiros frutos” eram dados em oferta no Templo. Para
o bispo, a eucaristia era um sacrifício espiritualizado no qual se davam ações de graças a
Deus (BRADSHAW, 2004). Pelo fato de a eucaristia não ser um sacrifício, no sentido amplo
do termo, os cristãos deveriam se sujeitar a Deus se separando do profano e cultivando
templos limpos – seus próprios corpos. 132 Assim, para Ireneu o pão e o vinho eram
ofertados com ações de graças e de coração puro. Por meio da invocação do nome de
Cristo, tais elementos se tornariam o corpo e o sangue de Jesus (CASEY, 2003). A eucaristia
era, de fato, um dos elementos constitutivos da ekklesia.
E o que era essa ekklesia “ortodoxa” para Ireneu? A ekklesia foi planejada para ser o
paraíso na Terra, o Éden restaurado. Ela pode ser definida como a instituição, lócus de
salvação, onde Cristo é invocado e onde o Espírito Santo se faz presente com seus dons,
pois ela era o depósito do carisma do Senhor. 133 Por meio da ação do Espírito Santo, a
ekklesia “ortodoxa” podia ser universal, todavia se manifestava de forma local.134 Nela, os
crentes possuiriam uma mesma alma, um mesmo coração, e proclamariam e ensinariam em
perfeita harmonia (OSBORN, 2001). Observa-se tal visão no trecho adiante:
As ideias de ordem e de subordinação tornaram-se uma máxima no seio da ekklesia, principalmente em um
contexto de combate às “heresias”.
132 A eucaristia por si só não purificava o cristão, contudo, ser puro e santo (separado) era pressuposto para
participar dela.
133 Isso fica ainda mais claro neste excerto: “Onde está a ekklesia, aí está o Espírito de Deus, e onde está o
Espírito de Deus ali está a ekklesia e toda a graça” (Cont. Her. III, 24:1).
134 A esse respeito, vê-se o seguinte: “Onde foram postos os dons [na ekklesia] do Senhor, ali se deve aprender
a verdade [...]” (Cont. Her. IV, 26:5).
131
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Com efeito, a ekklesia dispersa por todo o mundo até os
confins da terra recebeu dos apóstolos e de seus discípulos esta
fé em um só Deus, Pai onipotente, que fez o céu e a terra, o
mar e tudo quanto nele existe; em um Jesus Cristo, Filho de
Deus, encarnado para nossa salvação; e no Espírito Santo, que
proclamou pelos profetas a economia de Deus; e a vinda, o
nascimento por uma virgem, a paixão e a ressurreição dentre
os mortos, e a ascensão ao céu, em corpo, de Jesus Cristo,
nosso Senhor; e a sua vinda dos céus na glória do Pai, para
reunir tudo em um e ressuscistar toda carne da raça humana, a
fim de que [...] todo joelho se dobre nos céus, na terra e
debaixo da terra e que toda língua confesse; e exercite o justo
juízo de todos: enviando para o fogo eterno os espíritos do
mal, os anjos prevaricadores e apóstatas, assim como os
homens ímpios, injustos, iníquos e blasfemadores; e para dar
em prêmio a vida incorruptível e a glória eterna aos justos, aos
santos e aos que guardaram os seus mandamentos e
perseveraram no seu amor, alguns desde o início, outros,
depois de sua conversão (Cont. Her. I, 6:1, grifo nosso).

O excerto acima reúne os principais aspectos do credo cristão em uma busca pela
unidade. A unidade de crença era o que determinava a catolicidade da fé, e não o contrário
(CASEY, 2003). A catolicidade de Ireneu foi baseada na harmonia entre a hierarquia dentro
da instituição ekklesia e a tradição proclamada por ela, perpetuada pelo ensino e pela
transmissão de uma fé única.135 Para Ireneu, a catolicidade era a consequência do universal
manifesto no particular, como se pode ver no fragmento abaixo:
Tendo, portanto, recebido esta pregação e esta fé [...] a ekklesia,
mesmo espalhada por todo o mundo, as guarda com cuidado,
como se morasse numa só casa, e crê do mesmo modo, como se
possuísse uma só alma e um só coração; unanimente as prega,
ensina e entrega, como se possuísse uma só boca. Assim,
embora pelo mundo sejam diferentes as línguas, o conteúdo da
tradição é um só e idêntico. As ekklesiae fundadas na Germânia
não creêm e não ensinam de modo diferente, nem as da Ibéria,
nem as dos celtas, nem as do Oriente, nem as do Egito, nem as
da Líbia, nem as estabelecidas nas regiões centrais do mundo [...]

O maior problema do ensino gnóstico para Ireneu era o de ser uma novidade, não se baseando em uma
tradição, além de não possuir uma continuidade de poderes.
135
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(Cont. Her. I, 10:2).136

Assim, a catolicidade era, ao mesmo tempo, particular e universal. Particular, porque
só poderia ser expressa em um determinado tempo e lugar, ou seja, na ekklesia local, cujas
tradições deveriam ser respeitadas e de maneira alguma poderiam ser negadas por qualquer
comunidade. Universal, pois não se restringia ou se esgotava em qualquer ekklesia particular.
A catolicidade só poderia ser assegurada desde que a ekklesia fosse receptiva a todo aquele
que partilhasse da tradição dos apóstolos.137
Longe de se manterem em unidade, como idealizava Ireneu, as comunidades cristãs
ditas “ortodoxas” passavam por sérios problemas doutrinais e conflitos disciplinares (LA
PIANA, 1925). Não que a ekklesia estivesse, stricto sensu, disforme em seus dogmas, ritos e
forma, mas ela tendia a uma centralização ao final do século II pelo fato de haver graves
divergências entre as comunidades. Discorda-se de Pagels (2006) por afirmar que, para
Ireneu, a diversidade era a evidência da catolicidade, no entanto, pelo contrário, a
universalização pressupunha uma igualdade, mesmo que ilusória. Mais especificamente, a
catolicidade construída por Ireneu inclui marcas de universalidade, unidade e exclusividade,
atributos próprios da ekklesia autodenominada “corpo de Cristo” (SCHAFF, 1890).
O símbolo de ekklesia em Ireneu é nitidamente a comunidade de Roma. Na fonte
analisada, Roma é sempre alvo de exemplificações, como se percebe no trecho a seguir:
Como, no entanto, seria muito tedioso, em um volume como
este, levar em conta as sucessões de todas as ekklesiae, limitarnos-emos

à

maior,

mais

antiga

e

universalmente

conhecida ekklesia fundada e organizada em Roma pelos dois
gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo, e, indicando a sua tradição
recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que
chegou até nós pelas sucessoes dos bispos, refutaremos todos
os que de alguma forma, quer por enfatuação ou vanglória,
Para Harvey (1867), tais regiões centrais do mundo seriam na Palestina.
Ora, pelo fato de que, nos escritos de Ireneu, podem-se reconhecer as estruturas emergentes do que se
tornou a Igreja Católica, o pensamento do bispo passou a ser associado, por muitos, à ideia de "catolicismo
primitivo". Entretanto, Eric Osborn (2001) tem mostrado ser tal associação duvidosa. O problema não é com
a catolicidade de Ireneu, mas com o que o termo "catolicismo primitivo" representa. É a discrepância entre os
dois que ressoa em debates contemporâneos sobre a natureza da catolicidade. De acordo com Osborn, a
principal característica do catolicismo primitivo é a transposição do lócus da salvação – de Cristo para a
ekklesia como instituição. Contudo, tal mudança é inapropriada quando aplicada a Ireneu para quem a ekklesia
é o corpo de Cristo, aprovada por meio do Verbo como filhos e filhas de Deus. Embora Ireneu reconheça, ao
menos indiretamente, a importância das estruturas institucionais, ele nunca as identifica com a ekklesia. Pelo
contrário, a ekklesia é constituída, essencialmente, pela presença do Espírito Santo.
136
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quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem
prescindindo de qualquer legitimidade. Pois é uma questão de
necessidade que cada ekklesia deva concordar com esta ekklesia,
em virtude da sua preeminente autoridade (principalitatem
potiorem), isto é, os fieis de toda parte, na medida em que a
tradição apostólica foi preservada de forma contínua
pelos homens fieis que existem em toda parte (Cont. Her. III,
3:2, grifo nosso).138

A primazia dada a Roma por Ireneu se deve a diversos fatores. Osborn (2001)
aponta, além de Roma ser a Capital do Império, aspecto decisivo em sua legitimação, o fato
de a cidade ter uma relativa proximidade territorial com Lião (se comparada à maior parte
das outras cidades do Império). Além disso, as Gálias haviam passado por um exitoso
processo de romanização. Élie Griffe, em seu trabalho denominado La Gaule Chrétienne a
l’époque romaine (1947), no que concerne à ekklesia de Lião, ainda indica que, apesar da
significativa presença de evangelistas asiáticos e gregos na comunidade local de Lião, como
foi o caso de Ireneu, tudo leva a crer que tais missionários estabeleciam vínculos com a
comunidade de Roma antes de irem a Lião, sendo, talvez, até mesmo financiados pelos
romanos. É provável que houvesse em ambas as comunidades, romana e lionesa, um
número deveras significativo de cristãos provenientes da Ásia Menor, o que os impulsionou
a criar maiores vínculos por partilharem de uma mesma identidade, tradição e origem.
No tempo de Ireneu, Roma não detinha autoridade sob as demais comunidades.
Entretanto, era uma ekklesia emblemática, pois muitos criam, assim como Ireneu, que havia
sido fundada pelos apóstolos. Nesse contexto, a glorificação da comunidade de Roma,
como padrão de apostolicidade, teve uma função fundamental no discurso do bispo de
Lião em favor de uma ekklesia “ortodoxa”. Quando se fala na exaltação da comunidade
cristã de Roma, é necessário observar sua posição no contexto daquela época. Para trazer
legitimidade a Roma, Ireneu apresenta a seguinte sucessão de bispos em Roma: 139

O texto em latim que traz a expressão principalitatem potiorem tem provocado muita discussão quanto à sua
interpretação. De acordo com Harvey (1867), é impossível dizer com certeza o sentido dessas palavras no
original grego. Apesar de a tradução literal do trecho ser “principado poderoso”, podendo remeter ao poder
da cidade de Roma, o contexto do texto de Ireneu sugere uma associação à autoridade superior da ekklesia de
Roma.
139 Os contínuos elos inquebráveis estabelecidos desde os apóstolos até os bispos eram a garantia da não
distorção da doutrina nas comunidades “ortodoxas”. Cabe destacar que as listas de sucessão apostólica feitas
por Ireneu não são necessariamente falsas. Os nomes que ele compilou foram pesquisados por ele, e não se
crê que ele simplesmente os inventou de forma deliberada para os seus propósitos.
138
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Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a
ekklesia transmitiram o governo episcopal a Lino, o Lino que
Paulo lembra na carta a Timóteo. Lino teve como sucessor
Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos,
coube o episcopado a Clemente, que vira os próprios apóstolos
e o qual manteve relação com eles, que ainda guardava viva em
seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição
(Cont. Her. III, 3:3).

No final do segundo século, as comunidades cristãs passaram por um acentuado
processo de latinização e, em contrapartida, por um abandono das tradições judaicas (LA
PIANA, 1925). Assim, no discurso de Ireneu, a ekklesia de Roma é colocada como “a
grande mãe”, propositalmente, por dois motivos. Primeiramente, das mais de quinze
“heresias” citadas pelo bispo Ireneu de Lião na obra Contra as heresias, a maior parte delas
nasceu no Oriente do Império, sendo que, no mínimo, cinco se organizaram em Roma, e
seus chefes ali se estabeleceram, como, por exemplo, Valentino, Marcião, Cerdão,
Carpócrates e Simão. Vale destacar que a insistência de Ireneu por mencionar Roma está
atrelada também ao fato de que era comum entre os líderes cristãos assistir outras
congregações, a fim de ajudar a resolver problemas de âmbito regional. Ireneu, desse modo,
posiciona-se como coparticipante da comunidade de Roma para auxiliá-la, por meio de um
discurso antignóstico e em prol da ekklesia “ortodoxa”, na luta contra os “heréticos”,
combatendo, discursivamente, as “heresias” que a assolavam. Além disso, o bispo buscou
legitimar as demais congregações cristãs por meio do argumento de que o cristianismo
“ortodoxo” já tinha uma estrutura eclesiástica com uma liderança, a ekklesia de Roma, pela
qual os cristãos poderiam justificar sua fé perante o “inimigo”. Por esse motivo, Ireneu
enfatiza o papel da comunidade de Roma no contexto eclesiástico, a fim de fortalecer o
poder centralizador dos bispos locais e das congregações, por meio da ancestralidade
apostólica supostamente advinda de Roma. No entanto, durante o século II, a autoridade
da comunidade romana sobre as outras, na figura do seu bispo, era mais ilusório do que
real.
Discípulo de Policarpo, que havia sido discípulo direto de João, Ireneu via a si
mesmo como successor dos apóstolos (alter apostolus) – um verdadeiro mestre da fé
apostólica. Como tal, ele se revestia, junto aos outros bispos, da responsabilidade de
preservar a continuidade doutrinal por meio do ensino para que a fé universal (katholikos)
não fosse maculada pelas tendências “heréticas”. Contra aqueles que promoviam a divisão
Plêthos, 2, 1, 2012
www.historia.uff.br/revistaplethos
ISSN: 2236-5028

148

na ekklesia e corrompiam a tradição, Ireneu destacou a importância da unidade. Por isso, o
bispo se opôs a qualquer um que dividisse a ekklesia “ortodoxa”, fossem eles gnósticos,
milenaristas ou mesmo autoritários bispos de Roma.
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Igreja, Ascetismo e Poder na Antiguidade Tardia: o diaconato de
Olímpia em Constantinopla
João Carlos Furlani
Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo: Neste artigo, temos por objetivo expor nossas primeiras análises sobre a prática
de ideais ascéticos pelas mulheres no século IV, com destaque à figura de Olímpia, uma
diaconisa da igreja de Constantinopla, com o propósito de compreender o alcance da sua
liderança na Capital na condição de patrocinadora de obras de caridade. Cumpre ressaltar
que essa discussão deriva do subprojeto intitulado “Pobreza, caridade e liderança feminina
na Antiguidade Tardia: o diaconato de Olímpia em Constantinopla”.
Palavras-chave: Antiguidade Tardia; Constantinopla; Poder; Ascetismo; Olímpia.

Church, asceticism, and power in the Late Antiquity: the diaconate of
Olympia in Constantinople
Abstract: In this article, we aim to expose our first analysis about the practice of ascetic
ideals of women in the fourth century, highlighting the figure of Olympia, a deaconess of
the church of Constantinople, in order to understand the scope of his leadership in the
capital provided by the sponsor of works of charity. It should be noted that this discussion
comes from the sub-project entitled "Poverty, charity and leadership of women in Late
Antiquity: The deacon of Olympia in Constantinople".
Keywords: Late Antiquity; Constantinople; Power, Asceticism; Olympia.
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Introdução
O século IV é marcado por uma série de eventos que oscilam entre crise,
reconstrução e mutação, e que geram as mais variadas modificações nas estruturas políticas,
sociais e religiosas do Império Romano. Questões pertinentes para reflexão em tal século
surgem ao nos debruçarmos com diferentes olhares para a mesma fonte, formulando temas
que exigem um estudo mais aprofundado. Nesse sentido, algo que nos chama atenção ao
estudarmos o IV século é a representação da pobreza, dos ideais ascéticos e,
principalmente, a condição social em que se encontravam as mulheres na Antiguidade
Tardia.140 Diante dessa constatação nos dedicamos ao levantamento bibliográfico sobre o
assunto e à definição de uma fonte primária que abarcasse tal conteúdo, resultando na
elaboração do subprojeto intitulado: “Pobreza, caridade e liderança feminina na
Antiguidade Tardia: o diaconato de Olímpia em Constantinopla”, orientado pelo Prof. Dr.
Gilvan Ventura da Silva.
Como fonte a ser explorada, utilizamos uma biografia denominada Vita Olympiadis
ou Vida de Olímpia, escrita por um autor anônimo por volta do século V. Em tal obra, o
autor narra o compromisso da protagonista com a virgindade durante seu primeiro
casamento, sua recusa a se casar novamente, as doações de todos os seus bens a
Crisóstomo e à igreja de Constantinopla, a fundação de um mosteiro na cidade, seu exílio,
morte e sepultamento na Igreja de São Tomás. O autor também elogia Olímpia e a
compara a Tecla, a quem define como uma mártir, santa entre as mulheres, que odiava os
prazeres transitórios deste mundo, que recusou um casamento terreno e confessou que iria
se apresentar virgem e pura ao seu “esposo verdadeiro” (ANÔNIMO, Vida de Olímpia).
Dando início ao projeto em questão, focamos nossa análise, primeiramente, na
representação e às condições sociais em que se encontravam as mulheres entre o final do
século III e o início do século V no Império Romano, o que nos levou a encontrar
personagens, que mesmo diante do papel subalterno usualmente reservado à mulher,
destacaram-se e tiveram voz em seu tempo. Em seguida, analisamos as relações
sociopolíticas durante a Antiguidade Tardia e, por fim, a figura de Olímpia, como diaconisa.

Antiguidade Tardia, segundo Marrou, “não somente é a última fase de um desenvolvimento contínuo: é
uma outra Antiguidade, uma outra civilização, que temos de reconhecer na sua originalidade e julgar por si
própria e não através de cânones de épocas anteriores” (MARROU, 1979: 15). Sua demarcação de tempo é
imprecisa, sendo muitas vezes atribuída entre o final do século III ao século VII.
140
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Diante das condições acima destacadas, temos por objetivo, neste artigo, realizar
algumas reflexões sobre poder e ascetismo no século IV; e apontar as primeiras impressões
e análises a respeito de Olímpia, uma diaconisa da Igreja de Constantinopla, por meio da
fonte explorada, com o propósito de contribuir para a compreensão de sua atuação como
asceta, principalmente no que se refere à sua condição de patrocinadora de obras de
caridade e sua postura de liderança na Capital.

A história das mulheres, um domínio em ascensão
Ao trabalhar com a representação dos ideais ascéticos femininos na Antiguidade
Tardia, buscamos o apoio teórico da História das Mulheres; e as reflexões que mais nos
foram úteis são aquelas formuladas, principalmente, por Michelle Perrot (1993).
É comum ouvirmos acerca do "desaparecimento" das mulheres no âmbito da
história, dominada, até então, quase unicamente pela ótica masculina. Porém, a partir das
décadas de 1970 e 1980, com os ideais dos movimentos feministas e os debates intelectuais
a respeito dos "excluídos", outros objetos de estudo são enfocados, como os loucos, os
prisioneiros, os bandidos, os doentes; incluindo-se aí as mulheres. A partir de então,
notamos a crescente fundação de revistas; congressos; grupos e associações voltados para a
condição feminina. Mesmo que ainda haja um discurso de “dominação masculina” ou de
exclusão feminina, podemos dizer que a “mulher”, em nosso meio acadêmico, é um objeto
histórico em ascensão.
Com essa ascensão, o debate sobre uma História das Mulheres distinta da concepção
historiográfica tradicional, posto que marcada pelas suas particularidades, é constante.
Porém, concordando com Michelle Perrot (1993), recusamos a perspectiva de dualidade da
relação entre sexos e defendemos que escrever a História das Mulheres "não é um meio de
reparação, mas desejo de compreensão, de inteligibilidade global". Perrot ressalta a
repressão sofrida pelas mulheres por séculos, mas lembra que sua história não é feita só de
violências e submissões. "O status de vítima não resume o papel das mulheres na história,
que sabem resistir, existir, construir seus poderes" (PERROT, 1993: 166). E é a partir dessa
ótica que pretendemos investigar a atuação de Olímpia, destacando a sua contribuição
como aristocrata, asceta e diaconisa da igreja de Constantinopla no processo de
cristianização da cidade.
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Crise e transformação no IV século
Buscar compreender o papel social de Olímpia em Constantinopla nos coloca em
contato com uma mulher bastante influente em seu tempo. Deste modo, a fim de localizar
nosso objeto de estudo é necessário dizer algumas palavras acerca do contexto histórico do
século de sua maior vivência: o IV.
Diferentemente da concepção tradicional de queda do Império Romano, no IV
século observamos uma série de alterações que oscilam entre crise, transformação e
reconstrução. Assim como ressaltam alguns autores, as reformas de Diocleciano e seus
“colegas” da Tetrarquia (285-305) não tiveram o efeito esperado, porém reconquistaram
boa parte do Império, perdido durante a Anarquia Militar do século anterior (CARLAN,
1997: 2). Constantino, herdeiro dessa política, depois de uma acirrada guerra civil,
conseguiu organizar as finanças públicas e a administração romana. Uma dinastia
constantiniana, sucedida pela dinastia valentiniana e teodosiana, é criada e, ao que parece,
foi capaz de manter certa estabilidade.
Sucedendo um longo período de crise e Anarquia Militar, Diocleciano, Constantino
e sucessores, procuraram realizar as mais variadas reformas políticas, econômicas, sociais e
até mesmo religiosas. E é essa última a que mais nos interessa.
Não menos importante, a questão religiosa aparece como uma das mais influentes
no século IV. O conflito entre o paganismo e o cristianismo é antigo; sabemos que já nos
três primeiros séculos da Era cristã o paganismo já vinha sofrendo mutações em seus
rituais. Porém, no IV século a situação se agrava para os pagãos, devido aos confiscos,
interdições de sacrifícios, proibição de consulta a oráculos e visitação a templos, ao lado da
promulgação de leis restritivas aos cultos pagãos, como a de 356, na qual era proibido, sob
pena de morte, celebrar sacrifícios, adorar os ídolos ou mesmo entrar nos templos pagãos.
No entanto, cabe ressaltar que nem sempre tais leis eram cumpridas à risca. Mas é em 392,
pelas mãos de Teodósio, responsável por promulgar uma lei que, aplicada com rigor,
proibia qualquer ato do culto pagão, mesmo o relegado no interior das casas e propriedades
privadas, que o paganismo sofrerá um duro golpe, favorecendo a consolidação do
cristianismo. Nesse contexto, verificamos um fortalecimento dos ideais ascéticos, o que não
quer dizer que eles não existissem antes. Entretanto a ascensão da Igreja, sem dúvida
proporcionou melhor posição para os ascetas, em nosso caso, para as ascetas. É
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interessante lembrar que o ascetismo praticado pelos que adotavam o monacato em finais
do século III e início do IV, assim como ressalta Silva (2003: 196), foi sustentado,
principalmente, pelos anacoretas, recebendo um significativo impulso graças à Grande
Perseguição, que lançou inúmeros cristãos no deserto, em busca de refúgio e de um espaço
seguro onde pudessem praticar suas crenças.

A liderança cristã no âmbito urbano
É comum relacionarmos a conversão de Constantino ao cristianismo, em 312, aos
privilégios concedidos aos cristãos, que adquirem maior visibilidade nos circuitos urbanos,
o que de fato aconteceu. No entanto, Chevitarese (2006: 173) declara que mesmo no II
século:
(...) a Igreja se torna proprietária legítima dos lugares de culto e
dos cemitérios (...) Os cristãos, de fato, durante o governo de
Cômodo, deixam de lado aquele princípio excessivamente
cuidadoso em não querer assumir cargos públicos, um tipo de
comportamento que os caracterizou durante todo o período
Antonino.

Acerca disso, podemos dizer que os cristãos aos poucos expandiram sua
crença, passando a ocupar novos lugares no Império Romano. Silva (2005: 168) afirma que
“a habilidade dos sacerdotes cristãos em fornecer respostas aos anseios da população ao
conjugar elementos extraídos da cultura e do imaginário pagãos com os cânones da fé que
o professavam” contribuiu para a expansão do credo cristão. Em meados do século III, de
acordo com Peter Brown (2009: 243-244), a igreja de Roma dispunha de um clero de 155
membros e mantinha cerca de 1500 viúvas e pobres. Tal grupo, independentemente dos
religiosos regulares, entre outros, era tão numeroso como a mais importante corporação da
cidade. O autor acrescenta que mais revelador, talvez, seja o papa Cornélio ter apresentado
tais estimativas como uma das justificativas para ser considerado bispo da cidade. Nesse
contexto, a questão do celibato e a linguagem do poder se aliaram ostensivamente no
cenário mais amplo da vida urbana romana. Em complemento, Cipriano teve o cuidado de
sublinhar "a delicadeza moral da castidade virginal" de Cornélio, que se sentia constrangido
por ocupar um alto cargo. Por fim, no final do século III, os bispos e o clero tornaram-se,
aos olhos de seus admiradores, uma elite igual em prestígio às elites urbanas tradicionais.
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Peter Brown (2009: 249) declara que, a Igreja tardo-antiga, na ótica de seus
dirigentes, “é uma nova comunidade pública unida pela extraordinária importância
atribuída a três temas, delimitados com uma acuidade até então inexistente no mundo
antigo: o pecado, a pobreza, a morte.” Esses três conceitos fazem parte da instrução cristã
na Antiguidade Tardia. Apenas enfrentando tais conceitos, de maneira definida pelo clero, é
que o homem e a mulher comuns poderiam receber as recompensas de servir um único
deus. Desse modo, o cristianismo se expandia no Império Romano e, consequentemente,
seus ideais e variações de identidade, pois na Antiguidade Tardia, a associação existente
entre Estado e Igreja deu origem a uma nova identidade, assim como ressalta Silva (2005:
168):
Tal associação implicou, por um lado, a produção de uma
identidade que poderíamos definir como romano-cristã e, por
outro, a emergência de uma representação que concebe o
“outro”, a alteridade, sob um crivo político-religioso.

Além da formação da identidade romano-cristã, a pregação de preceitos do
cristianismo é de suma importância para compreendermos o aumento de sua influência na
esfera urbana. Assim como nas comunidades judaicas, um dos principais princípios cristãos
é o de ajuda mútua, pois os membros contribuíam de acordo com suas posses, oferecendo
esmolas, oportunidades de emprego e outras formas de ajuda aos humildes e desprovidos.
Peter Brown (2009: 235-236) afirma que a prática da esmola aos pobres logo se tornou um
sinal evidente da solidariedade dispensada àqueles que se encontravam numa posição
instável. Ou seja, também se tratava de um modo de proteger uma parcela dos fiéis do
empobrecimento e da miséria.
A solidariedade, benignidade e ajuda mútua que se faziam presentes na esfera cristã
foram essenciais para o estímulo às práticas ascéticas e para o reconhecimento dispensado a
elas, principalmente no caso das mulheres. Muitas exerceram influência na Igreja graças à
sua fortuna, cultura ou coragem. No entanto, as ascetas ricas se distinguem das mulheres
comuns por desempenharem um papel público ao socorrer os pobres, doentes e
necessitados, como ressalta Brown (2009: 253):
(...) como protetoras dos pobres, através da esmola e dos
cuidados com os doentes e os estrangeiros nos hospitais, as
mulheres abastadas desfrutam de uma verdadeira posição
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pública nas cidades da região mediterrânea, posição
excessivamente rara nos outros aspectos da vida pública (...)

Em contato direto com essas mulheres estava uma personagem que Peter Brown
(2009: 253-254) denomina de “patrono dos pobres e protetor das mulheres influentes, cujas
energias e fortuna coloca a serviço da Igreja, diretor espiritual de vastos grupos de viúvas e
virgens”: o bispo. No século IV, tal figura adquiriu importância na cidade, associando-se
com pessoas cuja existência fora ignorada pelo antigo modelo "cívico" dos notáveis
urbanos e adquirindo poder e liderança. Dentre inúmeras tarefas, era ele o responsável por
aconselhar e nomear as mulheres ao cargo de diaconisas. Estas que, com a ascensão do
cristianismo e do ascetismo cristão, se notabilizaram como modelos de devoção e,
ao menos no Oriente, foram reconhecidas nos circuitos urbano e eclesiástico.

O ascetismo feminino na Antiguidade Tardia
Podemos dizer que o ascetismo descreve um estilo de vida caracterizado pela
abstinência de vários tipos de prazeres mundanos, muitas vezes com a finalidade de atingir
objetivos religiosos e/ou espirituais.141 É comum encontrarmos no cristianismo e mesmo
no paganismo ensinamentos de libertação do corpo por meio da modificação de
comportamento e hábitos. Os primeiros ascetas cristãos adotaram um estilo de vida
extremamente rígido, abstendo-se de prazeres sensuais e da acumulação de riqueza material.
Aqueles que praticam o ascetismo não costumam considerar as suas práticas
virtuosas em si mesmas, mas perseguem um estilo de vida visando a encorajar, ou "preparar
o terreno" para a transformação do corpo e da mente. O asceta busca maior liberdade em
diversas áreas da vida, como estar livre de compulsões e tentações, uma maior tranquilidade
de espírito, com um aumento concomitante da clareza e do poder do pensamento.
O ascetismo, é certo, não é um produto exclusivo dos cristãos, nem há uma única
forma de praticá-lo. Por vezes ele é, inclusive, alvo de críticas, como veremos adiante no
caso de Olímpia. Em meio a diferentes possibilidades de se seguir os ideais acéticos,
diversas são as modalidades de ascetismo feminino vigentes nas comunidades cristãs ao
O vocábulo "ascetismo" deriva do termo grego antigo áskēsis (formação prática, exercício ou treinamento).
Originalmente associada com qualquer forma de prática disciplinada, o termo asceta passou a significar qualquer pessoa que pratica uma renúncia à busca de coisas mundanas para alcançar objetivos mais elevados
intelectuais e espirituais para si mesmo. Áskēsis é um termo grego, no qual a prática de exercícios espirituais,
enraizado na tradição filosófica da antiguidade, originalmente seria a luta espiritual da Igreja contra o estilo de
vida carnal.
141
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longo dos três primeiros séculos do Império; que por sua vez, tenderam a se integrar numa
nova experiência religiosa, denominada monacato ou movimento monástico, que começou
a se esboçar por volta de 270, como já mencionamos, mas se expande consideravelmente
nos dois séculos seguintes, o IV e o V. 142 A partir desse momento, já com o cenobitismo,
deu-se mais oportunidades para certas mulheres exercerem a sua devoção fora do âmbito
familiar, tendo como ponto de convergência os mosteiros, onde se encontravam virgens,
devotas, viúvas e diaconisas, que deixavam seus lares a fim de viverem reclusas (SILVA,
2007: 63-64).143

Um pouco da Vida de Olímpia
É nesse momento de expansão do ascetismo feminino que surge a nossa
personagem desse estudo, Olímpia, nascida por volta de 360 ou 370, no seio de uma família
aristocrática recém-enobrecida em Constantinopla, e morta em 408. Olímpia era filha de
Seleuco, um comites;144 e, supostamente, descendente de Ablábio, um antigo governador, o
que fazia dela uma pessoa abastada em seu meio. As fontes que a mencionam indicam que
Olímpia ficou órfã muito cedo, mas após algum tempo, Procópio, prefeito de
Constantinopla, passou a ser o seu tutor. Desde cedo a riqueza fazia parte de sua vida, de
modo que sua educação foi esmerada, sendo ela acompanhada em sua formação por
Teodósia, integrante de um grupo de mulheres cristãs piedosas e irmã de Anfilóquio, bispo
de Icônio, (ANÔNIMO, Vida de Olímpia). Tais informações nos levam a crer que o meio
onde Olímpia viveu foi fundamental para proporcionar sua condição posterior;
primeiramente pela condição de sua família, que exibia um status aristocrático, mesmo que
Olímpia não seja da família de Ablábio, o que não diminui a sua reputação. Em segundo
lugar, por ter nascido em uma família aristocrática, foi proporcionada a ela uma boa
educação, e, sem dúvida, uma situação financeira invejável. Olímpia foi cercada desde cedo
por devotos que a guiaram no ascetismo, como Teodósia. Como dito acima, sabemos que
O monacato surge no Egito, em finais do século III, quando eremitas cristãos, ansiando pela purificação e
a elevação da alma, se dirigem ao deserto, onde adotam um estilo de vida ascético, regulado por renúncia
sexual, jejuns e mortificações, e também pelo combate às tentações associadas aos demônios (SILVA, 2003:
196).
143 Cenobitismo é a prática realizada por cenobitas, que são monges que levam uma vida retirada, mas em
comum com outros que têm os mesmos interesses, princípios e/ou prerrogativas. É uma das formas que
assume o monasticismo no Ocidente, normalmente pertencem a uma Ordem religiosa e vivem de acordo
com uma Regra, ou seja, uma coleção de preceitos. Difere do monasticismo eremítico justamente por sua
vida em comunidade, o eremita afasta-se do contato com o mundo para assim melhor buscar a Deus.
144 Cargo criado por Constantino, que consiste em a pessoa escolhida exercer a atividade de companheiro de
um líder político ou militar.
142
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Teodósia fez parte de um grupo de mulheres cristãs praticantes da piedade, o que fortalece
nosso argumento de que o meio no qual Olímpia cresceu foi fundamental para suas
atividades futuras.
Olímpia casou-se em 384 ou no início de 385. Seu marido, Nebrídio, foi, em 386,
apontado como prefeito de Constantinopla, o que mais uma vez ressalta a sua interação
com figuras de poder. Porém, ela experimentou uma viuvez prematura, provavelmente aos
vinte anos (ANÔNIMO, Vida de Olímpia). Fato que pode ter contribuído para o forte
sentimento que João Crisóstomo passou a sentir por Olímpia, quando posteriormente a
conheceu.
Olímpia, agora viúva, torna-se alvo de acusações, principalmente no que se refere às
suas práticas ascéticas; ao que parece, ela já teria doado parte de sua riqueza aos menos
abastados, sendo acusada, então, de estar distribuindo seus bens aos pobres de modo
desordenado. Por essa razão, Teodósio se esforça para unir Olímpia em casamento com
Elpídio, um de seus parentes, dirigindo rogos persistentes à ela, a ponto de irritar-se ao não
alcançar seu objetivo. Olímpia, entretanto, explica a sua posição para ao imperador,
declarando julgar-se ser inadequada para a vida conjugal e incapaz de agradar um homem.
(ANÔNIMO, Vida de Olímpia).
Agindo de forma autônoma e firme, a decisão de Olímpia foi mantida mesmo
diante do imperador. No entanto, como resultado de sua recusa em se casar novamente,
Teodósio ordena ao prefeito da cidade, Clemêncio, a reter os bens de Olímpia em confisco
até que ela chegasse ao seu trigésimo ano, ou seja, até seu auge físico, que veio a acontecer,
provavelmente, no ano de 391 (ANÔNIMO, Vida de Olímpia).
Após a retomada do controle de suas propriedades, Olímpia, já bem conhecida em
Constantinopla, se tornou benfeitora do bispo Nectário, que a ordenou diaconisa. 145
Cumpre ressaltar que as diaconisas eram mulheres de conduta irrepreensível chamadas a
participar dos serviços que a Igreja prestava a pessoas do sexo feminino, em determinadas
ocasiões. Recebiam o seu ministério pela imposição do bispo, que não as conferia caráter
sacramental (ALEXANDRE, 1993: 540-542).
Nectário foi bispo de Constantinopla de 381 d.C. até a sua morte, em 397 ou 398 d.C., sucedendo a Gregório de Nazianzo, e sendo sucedido por João Crisóstomo; e era irmão do futuro sucessor dele, Arsácio de
Tarso. Quando Gregório renunciou, Nectário era o praetor de Constantinopla; homem idoso, nascido em
Tarso na Cilícia em uma família nobre, amplamente conhecido por seu caráter admirável, ainda que fosse
apenas um catecúmeno.
145
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Derivada do grego, a palavra diaconisa significa serva ou assistente, porém, não se
resumindo a tal função. Entre seus deveres, destacamos os principais: 1) apoio aos serviços
batismais, cuidando que as candidatas femininas sejam atendidas tanto antes como depois
da cerimônia, aconselhando e prestando o auxílio necessário ao vestuário apropriado para o
batismo; 2) apoio aos serviços de celebrações, onde dão ajuda especial às visitas femininas
ou àquelas que estão há pouco tempo na igreja. É dever das diaconisas providenciar tudo o
que é necessário para este serviço, tal como certificar-se que todo o material usado na
celebração seja lavado e cuidadosamente guardado; 3) apoio no cuidado dos doentes, dos
necessitados e dos infelizes, cooperando com os diáconos neste trabalho, geralmente
auxiliadas por um bispo (ALEXANDRE, 1993: 540-542). Dentre tais deveres, Olímpia
ficou conhecida, principalmente, por suas obras de caridade, no auxílio aos pobres e por
sua profunda devoção e respeito aos bispos.146
Quando Nectário morreu, em 397, João Crisóstomo chegou a Constantinopla para
substituí-lo, pois foi eleito bispo da cidade. Uma vez bispo, deu início a uma reforma
eclesiástica, mas se deparou com muitos obstáculos. Pouco a pouco entrou em conflito
com importantes figuras de seu tempo.
Durante o período que atuou como bispo, Crisóstomo constantemente se recusou a
realizar os banquetes episcopais, executando inúmeras reformas no clero, o que o fez
popular entre o povo, porém impopular entre os cidadãos ricos e parte da igreja.147 Por
volta da mesma época, Teófilo, o patriarca de Alexandria, se opôs à nomeação de João para
Constantinopla. Sendo um oponente aos ensinamentos de Orígenes, acusou João de ser a
favor deste último. Teófilo havia punido alguns monges egípcios por seu apego à doutrina
de Orígenes, que acabaram fugindo e sendo acolhidos por João, o que aumentou a sua ira.
Por fim, Crisóstomo entrou em conflito direto com Eudóxia, esposa de Arcádio. Seu
choque com a imperatriz era derivado das denúncias que fazia, acusando-a de ser
extravagante e leviana (WILKEN, 1997).

É interessante ressaltarmos que em 391, Teodósio, por lei, proibiu às mulheres serem diaconisas antes dos
60 anos e nomear herdeiros à Igreja, aos pobres e ao Clero. Mas como sabemos, no Império, há muitos exemplos de normas imperiais e canônicas que são apenas normas legais, sem efeito real.
147 Cf. Gilvan Ventura da Silva, Um bispo para além da crise: João Crisóstomo e a reforma da Igreja de Constantinopla. Phoînix, Rio de Janeiro, ano 16, vol. 16, nº 1: 109-127, 2010. Cf. também Gilvan Ventura da Silva.
O sentido político da prédica cristão no Império Romano: João Crisóstomo e a Reforma da Cidade Antiga.
In: ARAÚJO, S. R. de.; ROSA, C, B. da; JOLY, Fábio D (Orgs.). Intelectuais, Poder e Política na Roma Antiga. Rio
de Janeiro: NAU: FAPERJ, 2010. p. 235-272.
146
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João também era conhecido por tratar os pobres ou menos afortunados com
cordialidade, dedicando atenção particular ao matrimônio e à família. Também nutria uma
afeição especial pela figura das mulheres. Olímpia foi uma das agraciadas por essa afeição.
Crisóstomo mantinha uma íntima relação com ela, tendo se tornado seu amigo e confessor
até o final da vida.
Olímpia costumava ser instruída por João na prática do ascetismo, razão pela qual
Crisóstomo acabou exercendo forte influência sobre as suas atitudes. Olímpia, em poder de
sua fortuna, foi acusada por Teodósio de esbanjar seus bens com os pobres, resultando no
confisco temporário de suas propriedades. Mas agora como diaconisa e próxima de
Crisóstomo, seus ideais de ascetismo ficaram mais manifestos. Percebemos isso quando
lemos na fonte, que ela doou a João e à igreja de Constantinopla inúmeras quantias de ouro
e prata, e todos os seus bens imóveis situados nas províncias da Trácia, Galácia, Capadócia
Primeira e Bitínia, entre outras casas, assim como todas as suas propriedades suburbanas
(ANÔNIMO, Vida de Olímpia).
Sendo de família nobre, não é estranho que Olímpia seja detentora de muitas
propriedades, o que facilitou sua atuação junto a Crisóstomo, no que concerne à doação de
bens em favor dos mais pobres. Olímpia também contribuiu com a difusão do ascetismo
monástico, fundando um mosteiro em Constantinopla, além de doar praticamente todos os
seus bens em nome da crença que defendia (ANÔNIMO, Vida de Olímpia).
Olímpia não era apenas amiga de Crisóstomo, mas sim uma partidária política. Isso
fica explícito quando o conflito com a imperatriz Eudóxia se agrava. Contra o bispo
aliaram-se Eudóxia, Teófilo e outros inimigos, que celebram um sínodo, em 403, para
acusá-lo, resultando em sua deposição e exílio. No entanto, Arcádio o trouxe de volta quase
que imediatamente, pois o povo se rebelou após a sua partida (SILVA, 2010a).
O restabelecimento de João Crisóstomo não durou muito tempo, pois ele
continuou a fazer denúncias, desta vez contra a dedicação de uma estátua de prata de
Eudóxia próxima a sua catedral. João Crisóstomo proferiu, em duros termos, que, outra
vez, a imperatriz delirava e se preocupava em receber a cabeça de João em sua bandeja,
aludindo aos acontecimentos envolvidos na morte de João Batista. Novamente Crisóstomo
é exilado, desta vez para o Cucuso, na Armênia. Porém, assim como o povo se manifestou
contra seu exílio, Olímpia não ficou calada, declarando inaceitável a substituição de João
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por outro bispo. Como resultado, Olímpia também foi banida, porém, para Nicomédia
(ANÔNIMO, Vida de Olímpia). Ela nunca reconheceu o sucessor de Crisóstomo e manteve
com este último uma intensa correspondência até 408, ano em que João morre a caminho
de Pítio (SILVA, 2010a).

Considerações Parciais
Olímpia é, sem dúvida, uma personagem singular. Mulher, aristocrata, detentora de
inúmeras propriedades, asceta cristã, partidária e confidente de Crisóstomo até o final de
seus dias. Concordando com Perrot (1993: 166), percebemos que "o status de vítima não
resume o papel das mulheres na história, que sabem resistir, existir, construir seus poderes".
Olímpia constrói seus poderes a partir da condição que lhe foi proporcionada, ou seja, do
fato de ser membro de uma família abastada recém-enobrecida, ter possuído uma educação
esmerada e ter a sua volta personagens cristãs influentes, como Teodósia, irmã do bispo de
Icônio; seu ex-marido, Nebrídio, prefeito de Constantinopla; Nectário, bispo da cidade e,
por fim, João Crisóstomo, sucessor de Nectário.
As condições para uma vida ascética foram proporcionadas a Olímpia, porém, não
seriam praticadas de forma tão evidente sem certa autonomia. À época do confronto com
Teodósio, Olímpia ainda não conhecia Crisóstomo, entretanto, não se deixou intimidar pelo
imperador, respondendo-o com firmeza e determinação, impondo seus ideais ascéticos em
lugar de aceitar um destino forçado e prosaico. Não queremos dizer que Olímpia era a
única mulher de destaque em um tempo em que o silêncio feminino era comum, pois
sabemos da existência de mulheres que tiveram voz na Antiguidade Tardia, como Paula,
viúva de Toxotio; Melânia, a jovem; Cândida; Albina; Melânia, a Velha, entre outras. Mas
sim que, na sua condição de patrocinadora da igreja de Constantinopla e, especialmente, de
obras de caridade, Olímpia exerceu uma importante liderança na capital.
Por fim, outra questão que enriquece nossa hipótese acerca de uma liderança
feminina exercida por Olímpia, é o exílio que sofreu devido a sua fidelidade a João. Sendo
uma mulher comum, não haveria necessidade de tal medida. Sua posição como diaconisa,
asceta e partidária de Crisóstomo determinou assim o seu exílio, fato incomum em se
tratando das ascetas da Antiguidade Tardia.
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O coração que pulsa: uma reflexão acerca do papel central das
Relações Matrimoniais em Castela no Período Afonsino (1252-1284)
Thiago Pereira da Silva Magela
Universidade Federal Fluminense

Resumo: O presente artigo se propõe a analisar as relações matrimoniais na sociedade
castelhana do século XIII sob o reinado de Afonso X, tendo como foco a obra conhecida
como Siete Partidas que possui caráter normativo, permitindo, assim, uma rica reflexão sobre
a política afonsina.
Palavras-chave: Relações Matrimoniais; Siete Partidas; Afonso X.

The beating heart: a reflection about the central role of the matrimonial
relations in Castile during the reign of Alfonso X (1252-1284)
Abstract: This article aims to analyze matrimonial relations in the thirteenth-century
castilian society under the reign of Alfonso X, focusing on the work known as Siete Partidas
whose normative character allow a rich reflection on the Alfonso´s policy.
Keywords: Matrimonial Relations; Siete Partidas; Alfonso X.
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Introdução
Este artigo é parte de um projeto de monografia intitulado Uma análise do discurso acerca do matrimônio: A normatização das relações conjugais no reinado de Afonso X, O Sábio, e está
sendo desenvolvido com apoio da FAPERJ no âmbito do curso de graduação em História
da Universidade Federal Fluminense. Sendo assim, propomos uma análise do caráter central das relações matrimoniais na sociedade castelhana, como exposto nas Siete Partidas,
obra de caráter normativo e fonte rica para a reflexão sobre a política afonsina. A quarta
partida, em especial, será o nosso foco de atenção.
Para tal análise, julgamos necessária uma breve contextualização da situação
castelhana no período em questão, e seus desdobramentos na fonte que utilizaremos em
nossa reflexão, para em seguida abordar a situação do matrimônio: como este é tratado em
nosso corpus documental, tendo em vista que é um ponto chave para a compreensão da
proposta política afonsina. Por fim, a última parte de nosso artigo se propõe à busca da
construção da centralidade das relações matrimoniais na corte afonsina, visando,
evidentemente, perceber quais os desdobramentos deste projeto idealizado. Por fim,
convém ressaltar o caráter ainda inicial de nossa pesquisa, cujas hipóteses, a partir do nosso
contato com as fontes e conhecimento da bibliografia do período, acreditamos serem
frutíferas para o conhecimento do tema desta pesquisa.

Castela no Século XIII
A Espanha do século XIII consistia num espaço geopolítico fragmentado em
entidades políticas bastante diversificadas. O reino de Castela obteve certa hegemonia em
relação aos demais reinos, em razão de fatores vários dentre os quais as incursões militares
de Fernando III, o Santo, que com suas diversas conquistas militares ganhou espaço frente
aos “mouros”, conquistas continuadas por seu filho Afonso X, o Sábio. Quando este
morreu, em 1284, ao domínio árabe só restava o reino de Granada ao sul da península.
Embora no século XIII a “reconquista” (RUCQUOI, 1995:167-172) já houvesse se
tornado uma realidade na península Ibérica, esta remonta ao século XI (RUCQUOI, 1995:
168) e é importante para entendermos a organização da sociedade peninsular. A
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“reconquista” 148 , como ficou conhecida a luta contra o infiel, atuou como importante
instrumento de justificação ideológica para os monarcas, que a utilizaram para justificar seu
poder e sua missão unificadora.
A sociedade ibérica da “alta e plena Idade Média” foi, em razão desta “marca estrutural”, uma sociedade organizada para a guerra: este foi um fator dominante que estruturava a sociedade e sua economia, já que todo o corpus societário participava da guerra de
alguma forma, física149 ou financeiramente150, uma sociedade que se mostrava dividida entre
nobres e não nobres, segundo a historiadora Adeline Rucquoi. 151 Entretanto, no século
XIII o “empobrecimento” da nobreza, devido ao fim das conquistas militares, gerou conflitos nobiliárquicos em razão dos quais a realeza conheceu um momento propício para afirmar seu poder através do exercício da justiça, pois cada vez mais passou a atuar como árbitro de diversos conflitos.
O século XIII marca, então, um momento importante para a formação do estado
castelhano. Ora, as obras jurídicas criadas por Afonso X, o Sábio, tinham como objetivo
um maior controle por parte da monarquia, esta que visava à centralização do poder. E a
iniciativa régia não se limitou à intervenção jurídica.
Sendo assim, o reinado de Afonso X se apresenta importantíssimo para a constituição da hegemonia castelhana e de sua política centralizadora. Como foi dito anteriormente,
o rei passa a atuar cada vez mais como árbitro, investindo na produção de obras normativas
das quais desejamos destacar o Fuero real e as Siete Partidas, obras que objetivavam um maior
controle sobre as cidades e os poderes locais, e um nítido instrumento de centralização
política, já que combatiam o pluralismo jurídico existente na península e confirmado pela
existência de diversos fueros locais.

As obras jurídicas do período afonsino
A nossa abordagem, neste artigo, baseia-se nas Siete Partidas. Então, julgamos necessária uma breve caracterização desta obra e também do Fuero Real, que também será analiEmbora, a historiografia já tenha observado que a “reconquista seja uma construção ideológica”, o termo
resiste em seu uso (NOGUEIRA, 2010: 277-295).
149 Havia duas formas de participação física, a cavalo ou a pé, o Caballero e o peón. Ambos tinham direitos aos
despojos da guerra de formas diferentes.
150 Através de contribuições, os chamados servicios castelhanos.
151 O conceito de “sociedade organizada para a guerra” é utilizado aqui, por uma escolha analítica nossa.
Embora, conheçamos o debate em torno do conceito na historiografia Ibérica.
148
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sada no âmbito de nossa monografia ainda que no presente artigo não nos detenhamos
muito nela.
A redação do Fuero Real e das Siete Partidas é atribuída a Jacobo de Las Leyes (para o
Fuero Real e algumas seções das Siete Partidas), a Fernando Martinez de Zamora, capelão de
Afonso X e abade de Cervatos (para o FueroReal e as Partidas), ao mestre de Roldán, e a
Juan Alfonso. Como se percebe, essas obras são de autoria de um corpo de juristas e
letrados preparados nas escolas e universidades medievais. A iniciativa da elaboração das
mesmas coube como é sabido, a Afonso X (LIMA, 2010)152.
A linguagem usada na elaboração dos códigos afonsinos também demonstra a
preocupação da monarquia de unificar o sistema jurídico no reino castelhano. Se, nas obras
diplomáticas, utilizava-se o latim, e em obras poéticas era utilizado o galego, no corpus
documental em questão Afonso X utiliza o castelhano. Mesmo que a utilização do
castelhano não apresentasse uma novidade, isto demonstra uma continuidade da política de
seu pai Fernando III.
A construção do Fuero Real se deu por uma necessidade do governo afonsino de
construir uma legislação que inserisse a justiça régia no âmbito local. A historiografia tem
apontado diversas datas para sua confecção, mas, atualmente, predomina uma certa
tendência em situar no ano de 1255 essa data. Enfim, esta obra foi elaborada como um
elemento unificador e renovador do direito castelhano, e voltava-se à regulação de uma
numerosa gama de atividades sociais da época.
No que concerne à nossa outra fonte, as Siete Partidas, essa tem sua codificação
terminada em aproximadamente 1265. De uma forma geral, a obra em questão está
dividida em sete partes. Este código tenta integrar uma série de assuntos, tratando a quarta
partida em especial do matrimônio e de temas afins que são chave para a nossa análise.
Diversos fatores contribuíram para a afirmação do reino castelhano como principal
reino da península, e dentre esses fatores a preocupação com a legislação foi frutífera para a
corte castelhana. A construção de um projeto idealizado de sociedade começa a se

LIMA, Marcelo Pereira. O gênero do adultério no discurso jurídico do governo de Afonso X (1252-1284).
Niterói, 2010. Tese (Doutorado em História Antiga e Medieval) - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia.
Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2010.
152
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desenhar e se mostrará perceptível em nosso corpus documental.

O Casamento
Evidentemente que não podemos ainda avançar em nossa reflexão sem tratarmos
ao menos de forma geral da questão do matrimonio no mundo medieval. O casamento
medieval vem despertando interesse a algum tempo de diversos historiadores, do porte de
um Georges Duby e de Anita Guerreau, entre outros. De fato, é um aspecto que deve e
merece ser revisitado tendo em vista as inovações metodológicas dos últimos tempos e os
freqüentes questionamentos que a atual sociedade lança sobre a temática do casamento.
As questões ligadas às práticas matrimoniais nos parecem uma chave para a
compreensão da dinâmica medieval, pois envolvem questões de parentesco, reprodução e
controle desta sociedade. A percepção de como o poder régio intervém e transforma essa
dinâmica é chave para observarmos como as articulações acontecem entre o político e o
social e os diversos campos da História.
As questões matrimoniais no medievo nos levam a pensar em como o matrimônio
acontecia. Nos séculos IX e X, aparentemente, as relações matrimoniais eram
constantemente combinadas entre as famílias aristocráticas. Assim, muitas vezes a mulher e
o homem não possuíam a liberdade de escolher seu noivo ou noiva. O casamento era quase
um contrato entre as casas, por isso muitas vezes as mulheres preferiam ir para o convento
ao se casar com um desconhecido.
As etapas que constituíam o casamento nesse período eram o Petitio, pelo qual o pai
do noivo pedia a mão da noiva para o seu filho; em seguida acontecia o Desponsatio,
momento em que as famílias chegavam a um entendimento sobre a união dos filhos. O
Donatio talvez constituísse o momento mais importante nessa união até esse período, pois
nele se decidia sobre o dote (SOT, 1992: 163-175).
A entrega da noiva ao noivo acontecia após as três primeiras etapas citadas
anteriormente e se chamava Traditio, geralmente acontecia quando a menina atingia a idade
entre doze ou quatorze anos. A cerimônia, então, era realizada e consumada pela Copula
carnalis.153 O mais importante nesse período, como se observa, era obter um casamento
No medievo são reconhecidos casos em que as meninas se casavam aos sete anos, na chamada idade da
consciência, entretanto, o casamento só seria consumado mais tarde, quando esta atingisse a puberdade.
153
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com alguém do mesmo nível social ou superior, estando limitada a liberdade dos noivos e o
papel da igreja no casamento, como Duby destacou em O Cavaleiro, a mulher e o Padre
(DUBY, 1988:30-40). Ou seja, nesse momento o modelo laico sobressaia na sociedade
medieval de uma forma geral.
O desenvolvimento, nos séculos XI e XII, do chamado modelo clerical de
casamento, fruto de um processo de maior intervenção do papado nos casamentos laicos
nos chama a atenção. De certa forma, esta transformação insere-se no processo pelo qual a
Igreja passa por reformas visando um afastamento do “mundo” laico. Marcelo Pereira
Lima destaca que ao longo da reforma “o papado mesclou a busca da unidade e a
adaptação às exigências de seu tempo” (LIMA, 2010: 74). 154
Contudo, entendemos que por mais que esse modelo laico de casamento estivesse
sendo idealizado pela Igreja, ele não podia ser um modelo rígido contra a sociedade. Mas
tal modelo deveria ser um aparato flexível para atender as demandas principalmente da
aristocracia que cada vez mais ganha importância frente ao papado. A pergunta que fica é
como esse modelo é criado? E por quê?
Para responder a esses questionamentos, acreditamos que a proposição formulada
por Duby é muito útil. Segundo o autor, a partir do momento em que os grandes senhores
passaram a procurar a Igreja para que o Papa exercesse um poder de árbitro nas questões
relativas ao matrimonio, a Igreja se julgou no direito de intervir cada vez mais nesta
instituição social. Assim, têm inicio um processo centrípeto que visava cada vez mais trazer
o matrimônio para dentro da esfera da ecclesia. Então, concluímos que tal intervenção é
formulada a pedido da própria aristocracia que já não podia controlar suas próprias
querelas.
Por seu turno, nos parece evidente que a formulação das práticas matrimoniais
desejada pela Igreja é buscada na Bíblia e nos grandes Pais da Igreja, afinal o casamento é
uma instituição de Deus para os homens, como aponta o prólogo da Quarta Partida:
Honrras señaladas dio nuestro Señor Dios al ome, sobre todas
las otras criaturas quel fizo. Primeramente, en fazerlo a su
imagen, e a su semejança.segund el mismo dixo ante que lo
LIMA, Marcelo Pereira. O gênero do adultério no discurso jurídico do governo de Afonso X (1252-1284).
Niterói, 2010. Tese (Doutorado em História Antiga e Medieval) - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia.
Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2010,74.
154
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fiziesse, en darle entedimiento de conocer a el, e todas las otras
cosas; e saber entender e departir la manera dellas,cada una
segund conuiene. Otrosi honrro mucho al ome, en que todas
las criaturas, que el auia fecho, le dio para su seruicio. E sin
todo esto, ouole fecho muy grand honrra; que fizo muger que
le diesse por compañera, en que fiziesse linaje; e establesció el
casamiento dellos ambos en el Parayso; e puso ley
ordenadamente entre ellos, que así como eran cuerpos
departidos segund natura, que fuesen vno qunato en amor,de
manera, que non se pudiesen departir (Partida IV, título XX,
prólogo)

A partida é bem clara: se foi o próprio Deus a estabelecer o casamento ainda no paraíso, como negar o caráter sacramental dessa instituição social? Parece que todo o cuidado
de Deus em criar uma companheira para o homem encontra sua justificação na necessidade
da perpetuação da linhagem para que se multiplicassem os servos do Señor Dios, afinal, como a mesma passagem lembra, dentre todas as criaturas Ele escolheu o homem para seu
serviço.
Então, será o casamento só um multiplicador de servos do Senhor? Parece-nos
simplório pensar assim, afinal se a primeira função apontada nas partidas é esse caráter de
multiplicação de uma linhagem, a própria Bíblia se cala sobre essa multiplicação no paraíso.
Tal multiplicação dos filhos de Adão e Eva só aconteceria após a queda, como aparece na
Bíblia:
O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a
fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem,
colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de
uma espada que revolvia, para guardar o caminho da árvore da
vida. Coabitou o homem com Eva, Sua mulher (BIBLIA,GÊNESIS, 3.23-24 e 4.1).

A perpetuação da linhagem só acontece após a queda do homem, fato sobre o qual
a nossa fonte se cala, talvez devido ao pensamento do pecado original estar ligado à fornicação. Entretanto, temos que considerar que devido ao caráter pedagógico das Siete Partidas, ao monarca Afonso X não cabia reduzir a importância da premissa cristã, da linhagem
ter sido imposta por Deus ainda no paraíso. Além do mais, acontecendo no Jardim do É-
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den, a união seria perfeita em suas origens, já que lá o homem não havia ainda conhecido o
pecado.
Então, como vemos, o matrimônio é de caráter sagrado ou sacramental, indissolúvel, monogâmico, de coabitação legitima, e ademais – algo que não fica explícito no trecho
assinalado, mas que a Igreja acreditava ser fundamental – é exogâmico, afinal o homem
une-se a uma mulher de outra parentela. Por último, destaque-se a questão do consenso das
partes envolvidas que cada vez mais ganha força ao longo dos séculos XI e XIII. Assim, a
intervenção do papado mexeria com o “ideal” de casamento. Afinal, se nos séculos anteriores ele era uma instituição essencialmente laica, agora é visto cada vez mais como algo sagrado que o próprio Deus teve o cuidado de estabelecer no paraíso.

O Papel central no matrimônio no governo afonsino?
A questão que permeia nossa reflexão aqui é relativa às razões pelas quais o casamento ganha uma importância central nas Siete Partidas e no governo de Afonso X. O prólogo nos parece muito rico para essa reflexão; por isso, vamos nos restringir a algumas hipóteses primárias de nossa pesquisa em curso.
A primeira pista que a fonte nos dá é que o casamento teria sido instituído por
Deus no paraíso e, por isso, era um sacramento dos mais importantes, uma vez que “esta
ordeu Del Matrimonio establescio Dios mismo por si, por esso es vno de los mas nobles, e
mas honrrados de los siete Sacramentos de la Sancta Eglesia.” (Partida IV, título XX, prólogo).
Entretanto, nos parece muito limitado justificar esse papel central tão importante
em uma fonte laica ao aspecto sacramental do casamento. A questão aqui não é diminuir a
importância da religiosidade no medievo, mas devemos ir um pouco mais além do que justificar a centralidade por uma influência da pela Igreja. Ora, a cultura 155 não surge de uma
relação monolítica, mas de uma relação recíproca entre o receptor e o emissor de uma informação. Então, essa construção mental da igreja deve e é razoável ser pensada em uma
relação de uma via dupla entre a cultura laica e clerical. Manifesta-se, pois, uma possível
imbricação no modelo matrimonial afonsino? Não sabemos ainda ao certo em qual nível tal
imbricação ocorreu, mas avancemos um pouco.
155

Sobre o conceito que aplicamos nesse trabalho (LARRAIA, 2008: 48-49).
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A questão se torna ainda mais complexa quando o casamento é colocado como a
base para a manutenção do mundo, ou seja, o casamento é visto como a ossatura que articula toda a vida social da Castela medieval, trazendo ordem e livrando o cristão do pecado,
pois, dentro do casamento mantém-se a vida ordenada naturalmente por Deus.
Poderíamos estar satisfeitos como tais considerações, mas como Bloch nos proclama a sempre desconfiar de nossas fontes, desconfio muito desta configuração idealizada
dada ao casamento nas Siete Partidas. Afinal, como aponta Angel Ferrari, havia ocorrido um
processo de secularização nas partidas, processo este baseado em uma aplicação sistemática
de conceitos teológicos à teoria política, que se utilizou também de conceitos romanos e da
filosofia aristotélica (FERRARI, 1934: 449-456).
Então, como podemos explicar o caráter central concedido ao matrimônio nas Siete
Partidas?
Temos que atentar para a possibilidade de que a chave explicativa resida no contexto de produção da nossa fonte, afinal existe aproximadamente uma distância de dez anos
entre o Fuero Real e as Partidas. Acreditamos que nesse período ocorreu um processo de
apropriação do matrimônio pela realeza como ferramenta de tentativa de enfraquecimento
por vias diversas da aristocracia. Sendo assim, a nossa hipótese é que o aspecto central em
que se encontra o matrimônio em nossa fonte decorre das pretensões de Afonso X de subir ao trono imperial e consolidar as conquistas de seu pai Fernando III frente aos mouros
e às diversas aristocracias locais.
Será que nossa hipótese encontra sustentação? Acreditamos que sim, por três motivos. Em primeiro lugar, devido à necessidade de buscar o apoio do papado para sua pretensão imperial o rei se coloca como leal súdito do Papa, mostrando-se fiel à sua reforma
proposta em Latrão IV(1215), assim utilizando o aparato clerical do casamento para sua
afirmação frente ao papa como súdito e frente à aristocracia como aliado do papa.
Em segundo lugar, o rei de Castela necessitava controlar sua aristocracia e/ou esvaziar seu poder que cada vez mais entrava em atrito com o poder central. Assim, a corte
afonsina percebeu no matrimônio uma ferramenta-chave para constituir alianças políticas
com as grandes aristocracias locais. Evidentemente, que essa construção de alianças é um
aspecto laico do casamento que nunca foi descartado. Contudo, não pode deixar de ser
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enfatizado, afinal de contas no casamento de Urraca e Afonso VI, Marta Silveira demonstra
como tais articulações políticas exercem influência no âmbito matrimonial, e na construção
de redes de ligação entre a aristocracia castelhana (SILVEIRA, 1996).
Por fim, o terceiro argumento que sustenta nossa hipótese é de que no reinado de
Afonso X, o modelo de casamento cristão não está enraizado na aristocracia, e as tensões
entre os modelos laico e clerical são perceptíveis. E se considerarmos as Partidas como um
instrumento pedagógico da monarquia também não será nossa fonte um instrumento para
o ensinamento do modelo cristão de casamento? Acreditamos que sim, e que se Duby enxerga o século XII como o momento de consolidação do modelo clerical do matrimônio na
França, na Castela no século XIII não vemos esse modelo consolidado. De fato, o que esse
breve artigo tentou demonstrar é que se por um lado, o discurso de matrimônio nas Siete
Partidas é encoberto por uma justificação ideológica clerical, em sua prática social ele ainda
é pensado e penetrado por uma lógica de matrimônio laica.
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A psicologia de Platão: sobre a teoria da psyché (alma) humana no
diálogo Fedro, a partir das categorias do apolíneo e do dionisíaco
Anamar Moncavo Oliveira
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo: A natureza da alma [psyché] humana é descrita no diálogo Fedro de Platão de
modo tripartite, através do Mito do Cocheiro. Nele, ela é composta por um cocheiro e por
uma parelha de cavalos alados, um branco e outro negro. Eles se constituem como dois
impulsos no interior da alma humana: um apolíneo e o outro, dionisíaco. Esta teoria ocupa
um lugar central na filosofia platônica, na medida em que permite trabalhar com a ascensão
do mundo sensível ao inteligível. No contexto do diálogo, ela será analisada conjuntamente
com a problemática do amor, da beleza e da relação erótica.
Palavras-chave: alma; apolíneo; dionisíaco; eros; cavalo negro; cavalo branco.

The psychology of Plato: on the theory of the human psyché (soul) in
the dialog Phaedrus, from the categories of Apollonian and Dionysian
Abstract: The nature of the human soul [psyché] is described in Plato’s dialog called Phaedrus
in a tripartite way, by the Myth of the Charioteer. In it, the soul is made up of a charioteer
and a pair of winged horses, one white and one black. They are like two impulses within
the human soul: one apollonian and the other dionysiac. This theory occupies a central
place in the platonic philosophy, because it allows working with the rise of the sensible to
the intelligible world. In the context of the dialog, it will be analyzed jointly with the
problems of love, beauty and erotic relationship.
Keywords: soul; apollonian; dionysiac; eros; black horse; white horse.
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Por que, para nós, no âmago do dia pode aparecer alguma coisa, talvez, que não seja o dia, alguma coisa que,
numa atmosfera de luz e limpidez, representasse o arrepio de pavor de onde saiu o dia? (Nietzsche)

Introdução
Falar da psicologia [psuchêlogos] de Platão é trabalhar com sua concepção da alma
[psyché], pois “psicologia” (formada pelas palavras gregas psyché e logos) significa,
etimologicamente, estudo da psique, isto é, da alma. Interessa-nos, especificamente, a
concepção fundada no modelo tripartite que Platão desenvolve no diálogo Fedro, pelo Mito
do Cocheiro — segundo o qual a alma é como uma força natural, formada por um
cocheiro e por uma parelha de cavalos alados.
Tal modelo, que chamamos tripartite, revela, na verdade, no que se refere à alma
humana, um dualismo de fundo entre duas figuras antitéticas e complementares: o cavalo
negro e o cavalo branco. Segundo nosso ponto de vista, o cavalo negro e o cavalo branco
são dois impulsos antinômicos relativos, respectivamente, às divindades gregas Dionísio e
Apolo. O elemento dionisíaco, na imagem do cavalo negro, representa o lado bestial e
monstruoso da alma humana, e o apolíneo, na imagem do cavalo branco, o que há de
verdadeiramente divino no homem.
Apolo e Dionísio surgem na cultura grega como o conflito entre o dia e a noite, a
ordem e o caos, a aparência e a profundidade, a moderação e o desregramento. Enquanto
Apolo é o deus onírico, da serenidade, da harmonia, da razão e do respeito à lei e à ordem,
Dionísio é o deus da loucura [manía], do desregramento e da desmedida, deus do vinho, dos
prazeres do amor, do que borbulha, transborda e palpita na natureza.
Para os gregos da época de Platão, popularizava-se a concepção de que Apolo e
Dionísio eram duas entidades universais, antitéticas e complementares. Como
manifestações de um mesmo ser, o apolíneo organiza e contém o ímpeto e o turbilhão
dionisíaco.
As investigações que concernem à natureza da alma se inserem, no diálogo Fedro,
no contexto da fundamentação do amor-delírio por Sócrates, estabelecendo contraponto à
concepção do amorque o retórico Lísias ensina aos jovens. Com as categorias do apolíneo e
do dionisíaco, interpretaremos o diálogo Fedro a partir do embate dessas duas forças — que
coexistem em um mesmo ser e lutam para governá-lo.
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O diálogo Fedro
No início do diálogo, Sócrates encontra-se na cidade [polis] com o jovem Fedro, que
acabara de tomar lições com o famoso retórico Lísias, trazendo escondido em seu manto
um discurso erótico proferido por ele. Encantado de curiosidade, Sócrates sai das muralhas
da polispela primeira vez — pois é da opinião que apenas entre outros homens pode
aprender algo, e a natureza nada tem a lhe dizer — para, junto com Fedro, encontrarem um
lugar fresco e ameno para a leitura do discurso.
No caminho, Fedro fala sobre mitos, enquanto Sócrates mostra desinteresse: afirma
que antes de investigar coisas que não lhe dizem respeito, acredita ser necessário cumprir o
preceito apolíneo do oráculo de Delfos e conhecer a si mesmo [gnôthiseautón], saber se é
uma besta mais furiosa e complexa do que a dos mitos, ou se é uma criatura mais suave e simples,
que possui parentesco com os deuses e, por isso, pode aspirar a algo maior (229e - 230a).156
Enquanto a polis concerne ao domínio dos homens, estar fora de seus muros ― o que
Sócrates nunca havia feito antes ― significa transpor os limites do humano: é estar entregue
a tudo aquilo que está aquém e além dele. Transgressão da justa medida [métron],
desvirtuamento das palavras de Apolo: tal é a significação da atitude de Sócrates. Se nada se
conhecepara além dos muros da cidade, então Sócrates, aparentemente, está se afastando
do preceito apolíneo, afastando-se do conhecimento de si. — Está se desencaminhando,
extraviando-se de si mesmo.
O local onde se instalam para a leitura do discurso eróticoé uma paisagem mágica e
selvagem, às margens do Ilissôs: local consagrado às ninfas, com estátua do deus-rio
Aqueloo. O canto das cigarras a pairar sob o dia quente de sol e a brisa fresca convida ao
descanso; o rio murmureja e ambos sentam-se à sombra de um enorme plátano.
É, todavia, nesta atmosfera mítica que os discursos sobre o amor terão voz, e onde
Sócrates terá a resposta para o problema que o atormenta: o de saber sua própria natureza,
descobrindo o que é ser um ser humano. É pelo extravio de si que Sócrates começará,
verdadeiramente, a conhecer a si mesmo — o homem deve, antes de encontrar-se, perderse. Este encaminhamento do diálogo corresponde ao processo de ocorre na alma humana:

As indicações de parágrafo sempre dizem respeito ao diálogo Fedro, exceto quando discriminadas ao contrário. A edição utilizada foi a de 1975, traduzida por Carlos Alberto Nunes.
156
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para liberar a parte divina do homem, ou o elemento apolíneo, este deve antes
experimentar seu lado monstruoso e obscuro: o dionisíaco.

Os discursos sobre o Amor
O Erótico de Lísias, que Fedro lê, sustenta a seguinte tese: é preferível ao amado
[eromenos] ceder seus favores ao amante [erastas] não apaixonado. Contrapondo o racional
com o irracional, Lísias trata Eros [amor] como um apetite [epithymia], impulso cego do
amante em busca de satisfação e, tão logo é satisfeito, deixa de existir — deixando o amado
abandonado, entregue aos piores dissabores, longe de amigos e familiares. A relação só
pode ser vantajosa se, de modo paradoxal, se opte pelo amante moderado e controlado,
isto é, não apaixonado, gerando amizade estável e duradoura.
Concordando, num primeiro momento, com as ponderações de Lísias, Sócrates,
sob a invocação das Musas, profere seu Erótico, que visa corrigir apenas formalmente o
discurso de Lísias, preservando seu conteúdo. Porém, Sócrates logo sente influências
estrangeiras tomando conta dele, como se estivesse possuído — percebe que caiu em
ritmos ditirâmbicos, isto é, dionisíacos.
Atordoado, tão logo termina o discurso, tenta escapar das forças intoxicantes e
inebriantes que tomam conta dele, e retornar a polis. Está para deixar a paisagem encantada,
quando algo o impede ― sob a interferência do seu daímon, Sócrates percebe que cometeu
uma ofensa ao deusEros, proferindo palavras mentirosas.
É necessário então expurgar a falta cometida e purificar-se, por meio da Palinódia ou
Retratação, um elogio de Eros; segundo o discurso de Lísias, Eros foi tomado como doença
humana, mero apetite, causador de males e infortúnios. No entanto, Lísias esqueceu-se que
Eros é um deus e, como tal, só pode ser fonte de coisas boas. A Palinódia socrática
reposiciona o tema do Amor, segundo o qual ele passa a ser entendido, agora, como manía
― loucura de inspiração divina.
Sócrates faz a diferenciação hierárquica de quatro espécies de loucuras divinas: o
delírio profético inspirado por Apolo; o dos mistérios, presidido pelo deus Dionísio; o
delírio poético, obra das Musas e, finalmente, no topo, o delírio amoroso, inspirado por
Eros e Afrodite. Lísias, em seu discurso, errou ao maldizer o Amor, pressupondo que a
causa da loucura amorosa era doença humana. Por outro lado, tomando a mania sob seu
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aspecto divino, o Amor é reabilitado.
Sócrates, então, afirma: "os maiores bens nos vêm do delírio, que é, sem dúvida,
uma dádiva dos deuses" (244a). O delírio inspirado pelos deuses é melhor e mais nobre do
que a humana ponderação. Por isso, não faz sentido a doutrina segundo a qual o amante
não-apaixonado é preferível em detrimento ao apaixonado.
Por outro lado, como explicar, então, os males e infortúnios que acometem os
amantes apaixonados? O motivo pelo qual o Amor, na vida humana, pode degenerar-se
não está no Amor [Eros] mesmo, mas na alma [psyché] humana, conforme será visto. No
entanto, antes disso, resta ainda explicar alguns termos essenciais na filosofia de Platão,
como a distinção entre mundo sensível e mundo inteligível, importantes para a
compreensão do que segue, e proceder com a explicação do que o Amor promete.

Mundo sensível e mundo inteligível
O itinerário filosófico que está no cerne do pensamento de Platão no diálogo Fedro
sintetiza-se no Mito da Caverna, presente no livro VII da República: a alegoria ― que narra a
saída de um homem da caverna, onde sempre viveu agrilhoado com seus outros
companheiros, em direção à luminosidade do dia lá fora ―, trata da ascensão do filósofo,
que sai do mundo sensível em direção ao mundo inteligível.
A caverna é o mundo sensível, este mundo, cuja marca é o devir, isto é, a
transformação incessante de todas as coisas, que são perecíveis e mutáveis. Este mundo é
feito de cópias, imitações imperfeitas das Ideias (essências)presentes no mundo inteligível,
que constituem a verdadeira realidade, sendo eternas e imutáveis. O mundo sensível guarda,
portanto, relação de participação com o mundo inteligível. Desta perspectiva, é o mundo
inteligível que dá alguma consistência a este mundo, que se constitui de merasaparências.
O problema central da filosofia de Platão é possibilitar a ascensão, notadamente do
filósofo, até o mundo inteligível, lugar da estabilidade e da verdade.Toda alma já teve
contato com ele, porém esquece-se do que viu assim que perde suas asas e cai da região
inteligível nalgum corpo terreno, que passa a controlar.
Não são todas as almas que serão capazes de “à vista das coisas terrenas, recordarse das celestes” (250a), pois apenas poucas guardam a lembrança do que viram no mundo
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inteligível. Estas, quando percebem alguma imagem das coisas inteligíveis, são tomadas
pelo entusiasmo ― perdem o domínio de si.
Para alcançar novamente a região inteligível, é necessário que a alma vislumbre as
verdadeiras essências, relembrando-se delas, para que libere sua parte divina e aspire ao
retorno à sua verdadeira morada. Por isso, conhecimento, em Platão, é rememoração
(anamnese), relembrança das Ideias.
Apolo seria o deus responsável por libertar a alma do corpo: o corpo é, pois, a
prisão, o cárcere da alma. É exatamente essa noção, notadamente órfica, que Platão expressa,
a partir dos seguintes dizeres, no Fedro: “... puros também e libertos deste cárcere de morte
que com o nome de corpo carregamos conosco e no qual estamos aprisionados como a
ostra em sua casca.” (250c). Mas Dionísio é um deus deste mundo: ele traz a festa e a
exaltação da vida, sem ascetismo e sem fuga para o além; sua presença é anunciada pelo
falo [phallós].
Para Platão, o grande benefício que o Amor, ou Eros, pode trazer aos homens é,
justamente, ser o termo iniciatório da jornada da alma que busca ascender ao mundo
inteligível. Agora, no confronto da teoria do mundo inteligível de Platão com a proposta de
recolocação do problema do Amor no diálogo Fedro, poder-se-á perceber como o Amor
torna a ascensão da alma possível.

A loucura erótica e a Beleza
O Amor sempre ama o que é belo; assim, amante [erastas] é o nome dado pelo
indivíduo atacado pelo delírio do deus Eros, apaixonando-se das coisas belas. O que a alma
ama, na verdade, é, contudo, a própria ideia de beleza, isto é, o Belo em si. Quando vê a
beleza terrena na figura do amado [eromenos], que reflete, ainda que imperfeitamente, a Ideia
da beleza, a alma é despertada pela lembrança da beleza em si, que contemplara outrora, no
mundo inteligível. Apenas o Belo, das ideias inteligíveis, com seu brilho incomparável, é
capaz de despertar a alma, fazê-la se lembrar.
A loucura amorosa é, pois, o termo iniciatório da atividade filosófica. Alguém é
belo não porque foi percebido como belo por alguém, mas porque a própria beleza
resplandece neste ser, na proporção das essências. O Mito da Caverna atesta que a ideia do
bem, existindo soberana acima das outras ideias, engendra no mundo sensível a luz; sendo
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causa de tudo o que é belo. Por isso, uma coisa é bela na medida em que, ao se revelar e
ocultar, neste alternar entre claridade e sombra, guarda certo grau de participação com o
Belo absoluto.
A Beleza, dentre todas as ideias inteligíveis, é a mais fácil de ver, pois possui um
brilho peculiar e incomparável; o seu resplendor, ou as sombras dele, pode ser parcialmente
captado por meio da visão, que também é nosso mais brilhante sentido. A verdadeira
finalidade do Amor, ao se destinar ao Belo absoluto, é a procriação na alma. Ela pode apenas
ser alcançada pela relação erótica entre amante [erastas] e amado [eromenos], pois ela
necessariamente tem objetivo superior: a filosofia.
A relação entre erastas e eromenos, como docência erótico-filosófica, consiste na
busca conjunta para contemplação das realidades inteligíveis, das verdades eternas que são
as ideias. A Erótica, em Platão, deve proceder a partir de uma série contínua de
desparticularizações e abstrações: passando do amor aos belos corpos à contemplação do
Belo em si, da verdadeira essência. Por isso, o que no começo era amor [Eros] no final deve
transformar-se em amizade [Phillia].
Isso só pode surgir a partir de uma relação de reciprocidade, incompatível com a
relação erótica, que é, por princípio, assimétrica ― o amante, mais velho, desempenhando
papel ativo, o amado, mais jovem, passivo. Para que a simetria se dê é necessário que, num
primeiro momento, o amado também ame. Ora, “pelo caminho dos olhos reflui para o
amado a corrente da beleza” (255c) e, assim, ele se torna, também, amante. A relação se
torna plenamente recíproca e simétrica quando aqueles que eram, inicialmente, amante e
amado se tornam amigos em busca da verdade, em amigos da sabedoria, isto é, filósofos.
Platão preconiza a renúncia ao contato físico, a abstinência, a continência, a
austeridade, o exercício difícil e penoso de controle de si mesmo, resistindo aos prazeres do
corpo e aos falsos desejos — que impedem a alma de ascender à região inteligível,
deixando-a cega para as verdadeiras essências e entregue ao sensorial, ao corpo, cárcere da
alma. Trata-se da estilização do desejo, por meio da qual a alma se volta para o que,
segundo Platão, seria o desejo verdadeiro de imortalidade, e afasta-se de suas sombras, pela
contemplação das essências.
A noção de enkrateia é central aqui, pois diz respeito ao exercer domínio sobre si,
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comandando seus desejos e prazeres: o homem deve poder ser senhor de si mesmo, isto é,
fazer uso da parte racional da alma, isto é, a divina, subjugando aquela sua parte inferior,
voltada aos instintos, às sensações, aos desejos — enfim, aquela sua parte que mais o
aproxima do animal.
Se for capaz de conter o elemento dionisíaco que pulsa nele, tornar-se-á um
verdadeiro amante-filósofo em busca da verdade, ascendendo continuamente à região
inteligível; caso contrário, estará entregue às suas paixões, que nada lhe podem oferecer
além do terreno incerto das paixões, buscadas com uma fome sempre renovada, e nunca
inteiramente satisfeita.

O cavalo branco e o cavalo negro
Já dissemos que a alma humana é composta por um cavalo branco e um negro.
Agora procederemos com uma descrição mais acurada de ambos, ressaltando suas
características e diferenças, e o modo como definem a condição do ser humano.
O cavalo branco designa o elemento apolíneo da alma, isto é, o racional — na medida
em que o reino da razão e do intelecto é o que distingue mais propriamente o homem da
besta —, que busca a perfeição, elevação, luminosidade e verdade. Mas o cavalo negro
desestrutura a razão apolínea: o impulso dionisíaco investe e irrompe avassalador, desmedido
e furioso, transgredindo todos os limites.
O cavalo branco é, essencialmente, bom e belo, e o negro, de raça ordinária, é o
contrário disso. De acordo com a descrição física dos cavalos,o branco tem postura ereta e
traços firmes, “pescoço fino, nariz aquilino, pelo branco, olhos negros; amoroso da honra,
da moderação e da modéstia, além de amigo da opinião verdadeira, motivo por que não
precisa apanhar para ser conduzido; para isso basta uma ordem, uma palavra.” (253d-e).
O cavalo negro, por outro lado, é desengonçado, com massa bruta e sem graça, de
“pescoço curto e duro de rédeas, nariz achatado, pelo negro, olhos azuis e injetados,
compleição sanguínea, companheiro da arrogância e da teimosia, orelhas felpudas e
moucas, e só obedecendo ao chicote e ao aguilhão.” (253e).
De tudo quanto foi dito, na diferenciação entre cavalo branco e cavalo negro, o
primeiro designa a parte divina e superior do homem, e o segundo, a inferior, bestial e
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irracional. Enquanto o cavalo branco é obediente, voltado para a razão e para o bom senso,
o cavalo negro é bravio e indômito; indócil e selvagem,eleestá entregue às paixões [pathos],
busca o prazer e a satisfação de seus desejos concupiscentes. O cocheiro tenta dar uma
direção aos cavalos e, não obstante, talvez ele não seja mais que a resultante de duas forças
antagônicas que lutam pelo controle do homem.
O homem tem, pois, uma alma híbrida, mistura improvável de um elemento bestial,
monstruoso, e de um elemento do divino: "se dermos rédea para o primeiro, tornamo-nos
indistinguíveis das bestas, se permitimos que o segundo governe, tornamo-nos capazes de
nos assemelhar, mesmo que temporariamente, ao estatuto divino."157 (ROWE, 1991: 228).
Está claro que, para Platão, o cavalo branco deve domar e subjugar o cavalo negro.Trata-se de
uma ascensão apolínea.
Sócrates procurava sobre a natureza de seu ser, mas a resposta que encontra mostra
a natureza do ser humano em geral: o homem é um ser intermediário, posto que, sem estar
completamente entregue à animalidade e sem ser, tampouco, completamente divino, tem a
difícil tarefa de conciliar estes dois opostos que nele se reúnem, sendo o intervalo a partir
do qual estes elementos antinômicos se ligam.
O estatuto intermediário do homemdá a dimensão exata de sua condição, que
implica “a faculdade de compreender o que denominamos ideia, isto é, ser capaz de partir
da multiplicidade de sensações para alcançar a unidade mediante a reflexão." (249b-c)
Como ser intermediário, ele estabelece a transição entre a besta e o deus, entre o sensível e
o inteligível, partindo da multiplicidade de sensações daquele para alcançar a unidade que
este preconiza, pelo intelecto.
Da multiplicidade à unidade, do caos à ordem (ou, quiçá, de Dionísio à Apolo?) ―
apenas o homem, como um ser ambíguo, é capaz de unir em si polaridades antagônicas,
tornando-as elementos de um mesmo ser, eternamente em guerra, digladiando-se consigo
mesmo.

Tradução livre. No original: “On his view, all of us contain within us both a monstrous, or bestial, element, and an element of the divine: if we give rein to the first, we become indistinghishable from beasts; if we
allow the second to rule, we become capable of assimilating ourselves, if only temporarily, to the state of
gods”.
157
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A jornada da alma
A alma humana diferencia-se da alma de um deus porque os cavalos dos deuses são
ambos brancos, bons e de raça nobre. A parelha dos deuses, de todo homogênea, é de fácil
equilíbrio e direção.A dos seres humanos, por outro lado, como sabemos, é composta,
formada por um cavalo branco e por um negro. Por isso, entre os homens, é muito difícil a
direção das rédeas.
A alma se define (245d) como imortal por essência e como princípio de todo
movimento ― ela sempre dirige e governa o que não tem alma, ou seja, o corpo. “Quando
é perfeita e alada, caminha nas alturas e governa o mundo em universal.” (246c). Se a alma
perde suas asas, entretanto, cai até bater em algum corpo de terra, ao qual passa a mover.
A asa, das coisas que se relacionam com o corpo, é o que “em mais alto grau
participa do divino” (246d). As qualidades do divino ― o belo, o sábio, o bom e tudo o
mais do mesmo gênero ― fazem crescer as asas da alma. Por outro lado, o feio, o mal e
tudo o mais que se opõe àquelas qualidades fazem as asas murchar e perecer.
Zeus e o séquito divino, composto de mais onze deuses, seguem com seus carros
alados no céu, cada um ordenando e cuidando de tudo o que diz respeito a sua respectiva
esfera, podendo ser acompanhados por aqueles que os querem seguir. Os deuses
alimentam-se das essências, e quando vão banquetear postam-se no dorso da abóboda
celeste.
Sendo as parelhas divinas de todo homogêneas, equilibradas e de fácil direção, por
serem compostas por cavalos bons e nobres, sobem depressa. As outras, que as seguem, só
o fazem com muita dificuldade, “pois o corcel de raça ordinária, quando não foi
devidamente educado pelo auriga, em vista de seu peso puxa o carro para a terra. É a mais
árdua provação com que a alma se defronta.” (247b).
As almas divinas, alcançando o dorso da abóboda celeste, põem-se a contemplar as
realidades inteligíveis, as Ideias sem corpo e sem forma, apenas percebidas pelo intelecto.
Elas contemplam as essências, isto é, como as coisas são em si mesmas. Após ter se
alimentado das realidades verdadeiras, mergulha a alma de novo no interior do céu,
retornando para sua morada.

Plêthos, 2, 1, 2012
www.historia.uff.br/revistaplethos
ISSN: 2236-5028

186

Quanto às almas humanas, mesmo a que melhor se esforça para acompanhar o
séquito divino e procura assemelhar-se a eles mal pode contemplar as essências, por conta
da perturbação dos cavalos. A segunda melhor, por sua vez, contempla algumas, enquanto
deixa passar outras. As outras almas caem para a parte inferior da abóboda, amontoam-se,
machucam-se e, sem conseguir contemplar a verdadeira realidade, nutrem apenas a opinião
[doxa]. A Planície da Verdade possui o alimento adequado para a alma, que nutre as asas e
lhes confere leveza; e, por isso, todas as almas a buscam.
Segundo a lei de Adrasteia, toda alma que, seguindo o séquito de algum deus,
consegue contemplar as verdadeiras essências, fica livre de padecimentos até a revolução
seguinte (compreendendo dez mil anos). Mas, ao contrário, quando nada percebe das
essências, por incapacidade de acompanhar os deuses, ou por ter se tornado pesada, perde
as asas e cai no chão. Destas, a alma que obteve a visão mais rica, invariavelmente, por esta
mesma lei, penetrará no germe “de um homem destinado a ser amigo da sabedoria e da
beleza ou cultor das Musas e do amor.” (248d).
Quem viveu de modo justo e praticou boas ações obtém um destino melhor; para
quem viveu de modo injusto o destino será cem vezes pior. Depois de dez mil anos as
almas, dependendo do seu desempenho, poderão voltar ao ponto de partida ou recuperar
as asas.
A exceção é quem se dedicou exclusivamente à filosofia e aqueles que “votaram aos
jovens afeição verdadeiramente filosófica” (249a); estes, depois de um período de três mil
anos escolhendo o mesmo gênero de vida, readquirem as asas. O filósofo ou amante das
coisas belas é, pois, o tipo humano mais aparentado ao divino.
Este amante, na presença do amado, sente em seu íntimo agitarem-se “antigos
temores” (251a), passando por um “cortejo de calafrios: muda de cor, transpira e sente um
calor inusitado” (251a-b), recebendo, pelos olhos, eflúvios de Beleza, inflamando as asas,
lançando raízes no interior da alma.
Ela sente as dores decorrentes do nascimento das asas, mas quando está próximo
dele, ou lembra-se de sua beleza, rejubila-se e volta a sentir prazer. Esse misto de prazer e
dor deixa a alma angustiada e perplexa; tomada pelo frenesi, não consegue dormir à noite,
tampouco descansar de dia. Procura, por todos os lados, o detentor de tamanha beleza,
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esquecendo-se de tudo e de todos que o circundam.
O verdadeiro amante venera o amado como a um deus, vendo-o como a única cura
para o seu sofrimento. O verdadeiro amante, então, é aquele que procura deixar o amado
semelhante à divindade a qual é aparentado, agindo em vista de seu crescimento espiritual,
e não tendo em mente a satisfação dos desejos do corpo.158
As outras almas, que não se dedicaram ao mesmo gênero de vida,vão a julgamento
depois da primeira existência e, dependendo do resultado, ou descem “para prisões
correcionais embaixo da terra, a fim de cumprirem a pena” (249a) ou são conduzidas para o
céu, “onde levam uma vida mais digna” (249b), do que aquela vivida sob a forma humana.

A medida do homem
Do que ficou dito até aqui, observamos que Eros é uma força sobre-humana que se
apodera do homem e que o lança em direção a outro, por quem está apaixonado. Ao estar
fora de si pela loucura, ao lançar-se para fora de si pelo outro, o amante passa a conhecer
outro lado de si mesmo; Eros é essencial para a atividade filosófica posto que envolve,
mesmo que paradoxalmente, o conhece-te a ti mesmo.
Segundo o jogo de Eros e Anteros (que significa eros correspondido, retribuído, mas
também oposto e rival), o amado é capaz de desencadear no amante forças perigosas,
capazes de destruí-lo, caso não possam domá-las ― domesticá-las. O momento em que a alma
contempla a beleza terrena é também quando ela se relembra da ideia do Belo; é, portanto,
quando pode libertar sua parte divina — o cavalo branco, elemento apolíneo da alma. Por
outro lado, é também o momento em que ela entra em contato com o que foge à
racionalidade, com o bestial, o apetitoso — o cavalo negro, elemento dionisíaco.
Isso porque Dionísio tem o poder de esfumaçar as categorias e oposições nítidas
que dão coerência e racionalidade ao mundo — tais limites são uma marca propriamente
apolínea, como mostra a terminologia schopenhaueriana do principiumindividuationis
[princípio da individuação]. Dionísio “elimina a distância que separa os deuses dos homens,
e estes dos animais” (VERNANT, 2006: 78).
Ver, a esse respeito, o diálogo O Primeiro Alcibíades: quando Alcibíades envelhecera e todos os amantes o
abandonaram, Sócrates vem ao seu encontro e mostra que é seu verdadeiro amante, pois não está apaixonado
por seu corpo (como os outros), mas por sua alma, a qual se esforça para melhorar.
158
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Sem dúvida, isso pode sugerir certa hýbris: afinal, liberar o elemento apolíneo da
alma, fazendo-o prevalecer sobre o outro, já não é tentar transcender a própria condição
humana, que consiste em conviver com os dois? Talvez. Mas, por outro lado, parece que
Platão reconhece ambos como elementos inalienáveis da alma humana, de modo que se
pode e se deve domar o dionisíaco, mas nunca expurgá-lo por completo: não se pode extirpálo totalmente sem deformar a alma humana, torná-la caquética, ao retirar a metade sem a
qual não pode ser todo.
A condição do homem está em ser sempre intermediário. Por isso, há limites para
essa tentativa de aproximação com os deuses. Talvez esteja aí a grande diferença entre
Platão e o cristianismo: este quis, de uma vez por todas, e definitivamente, destruir as
paixões [pathos].

Embate entre Apolo e Dionísio
Desencadeia-se uma luta terrível na alma quando ela contempla a beleza terrena:
“quando o cocheiro percebe a amorável aparição, incendem-lhe os sentidos a alma toda e
fica alvoroçado pelo formigamento dos aguilhões do desejo” (253e). O cavalo branco,
obediente e dócil ao cocheiro, é dominado pelo pudor, retraindo-se para não se voltar
contra o guia.
O cavalo negro, porém, “que não se importa nem com o ferrão nem com o chicote
do cocheiro, joga-se à viva força para a frente” (254a), arrastando tanto o cocheiro como o
cavalo branco com ele em direção ao mancebo, a fim de “fazê-lo lembrado das delícias do
amor” (254a). O cocheiro e o cavalo branco tentam resistir (posto considerarem prática
indecente e intolerável), mas acabam por ceder e deixam-se conduzir pelo cavalo negro,
aproximando-se do tal jovem.
Diante dele, “a memória do cocheiro é levada para a essência da beleza” (254b).
Tomado de medo e respeito, inclina-se para trás, puxando violentamente as rédeas, fazendo
cair os dois cavalos: o obediente, de bom grado, mas o turbulento, a contragosto. O cavalo
branco, acanhado e espantado, deixa a alma banhada de suor; o cavalo negro, mal passa a
dor da queda, volta a tomar fôlego e aguarda a melhor oportunidade para arrastá-los para
junto do jovem, “com aquelas mesmas intenções” (254d).
O auriga, ainda confuso, puxa com mais força as rédeas do cavalo negro,
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“ensanguenta-lhe a língua insolente e a mandíbula” (254e), obriga-os a encostar-se o chão,
inflingindo-lhe sofrimento. Depois de várias tentativas nesse sentido, por fim o “cede o
cavalo vicioso em sua selvajaria” (254e); tornado dócil, ele acompanha o cocheiro, e a alma
do amante pode, então, seguir a do amado.
Por outro lado, o amado, sentindo-se honrado como um dos deuses por um
amante verdadeiro, e inclinado para o seu adorador, passa a aceitar o convívio com ele, a
despeito do que dizem amigos e familiares sobre este tipo de relações. Pelo caminho dos
olhos, acesso natural para se chegar à alma, a corrente de beleza do amante reflui para o
amado, que também ama, mas não sabe a quem.
Ambos, simultaneamente, desejam e são desejados ardentemente, pois, ao lado do
amado há Anteros (o contra-amor), a imagem refletida do amor, isto é, de Eros. Porém, o
amado não acredita que seja amor; trata-se de simples amizade. Da mesma forma que o
outro, mas em menor grau, “só quer ficar perto dele, vê-lo, tocá-lo, beijá-lo, deitar-se ao seu
lado, o que não tarda a realizar, como seria de prever” (255e).
Quando, porém, estão juntos, no mesmo leito, “o cavalo lascivo do amante tem
muito o que dizer ao seu cocheiro, exigindo um pouco de delícias em troca dos trabalhados
passados” (255e). O cavalo do amado nada diz; prenhe de desejos indefinidos, o amado
abraça a beija o amigo como a uma pessoa muito querida, e, quando deitados, não recusa a
nenhum pedido do amante. Em nome do pudor e da razão, contudo, o cavalo branco e o
cocheiro lhe opõem resistência.
A luta entre o cavalo branco e o cavalo negro, isto é, entre o apolíneo e o
dionisíaco, é incessante, sendo decidida pela prevalência de um elemento sobre outro.
Se prevalecem os elementos mais nobres da alma, que dirigem
o entendimento para uma vida ordeira e dedicada à filosofia,
passam ambos a desfrutar aqui mesmo uma vida feliz a
harmoniosa, por serem de conduta ilibada e saberem dominarse, pois escravizam a porção geratriz do vício e libertam a que
dá nascimento à virtude. (256a-b).

Porém, aqueles que seguiram uma vida menos nobre, em momento de embriaguez
ou de descuido, incapazes de dominar-se, são conduzidos pelos dois cavalos intemperantes
de cada parte, que encontram indefesas as tais almas, e se decidem por aquilo que o vulgo
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considera a máxima felicidade, isto é, a “satisfação de seus desejos” (256c).
Mesmo assim, por se tratar de prática que não tem aprovação de toda a alma, eles
voltam a repetir o ato de longe em longe. Ainda que no final da vida não alcancem as asas
(ao contrário daqueles que seguiram vida nobre e ordeira), houve esforço para conquistálas. De modo que a Lei proíbe “que baixem para as trevas e para os caminhos subterrâneos
os que iniciaram a viagem sob a abóbada celeste” (256e), aguardando-os uma vida em plena
luz.

Domando o cavalo negro, ou, Apolo subjugando Dionísio
A relação erótica é uma relação ambígua: pois é pelo outro (o amado) que o amante
descobre o outro de si mesmo (o dionisíaco). O amado, de certa forma, é também inimigo para
o amante, gerando atração e repulsão.
Pois, se por um lado o amado é um bem digno de desejo, e que possibilita a
rememoração do Belo em si, por outro lado ele desperta o que há de bestial e monstruoso
respirando em cada um: o cavalo negro, que representa o lado irracional esombrio da alma
humana, o impulso dionisíaco que, sem controle, torna indistinguíveis homens e bestas.
O homem se duplica, se revira e se debate sobre si mesmo, pois dentro dele dois
impulsos fundamentalmente opostos lutam: o apolíneo e o dionisíaco. A força do amor, de
certo modo, vela e obscurece a imagem do amado, pois não é ele, em si mesmo, que
importa, mas sim a ideia do Belo, da qual ele participa.
Tal relação gera um efeito de espelhos: o amado tem ao seu lado, conforme dito,
Anteros, a imagem refletida de Eros. O amado, porém, não percebe que sua alma “se vê no
seu amante como num espelho” (255d). O efeito de espelhos produz um princípio de
desvio, pois o amante, ao voltar-se sobre si mesmo, percebe que seu “eu” não é mais o
mesmo.
A loucura desmedida do dionisíaco deve ser contrabalanceada e domada por outro
impulso, que modela e controla, o apolíneo. Para alcançar o mundo inteligível, o homem
deve se afastar de toda a sua animalidade, de tudo o que o aproxima das forças eruptivas da
vida. Para transformar o amor [eros] em conhecimento [logos], deve conter o impulso
dionisíaco ― para que ele não seja destrutivo ― e as tormentas às quais a alma se entrega.
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Entretanto, antes de controlar o irracional, é preciso conhecê-lo, experimentá-lo.
Segundo Joaquim Brasil Fontes: "somente quem vivenciou a vertigem de Eros e das Musas
pode pretender superá-las (conservando-as: finalmente, atingimos a dialética!) na caminhada
rumo ao desvelamento do Ser" (FONTES, 2003: 295).
Platão propõe, portanto, que nos afastemos, tanto quanto possível, do dionisíaco que
nos constitui. Ele concebe o controle das paixões como uma luta incessante: o elemento
dionisíaco existe e respira, a cada momento, em nós, através de nós. Opor-se ao dionisíaco é
opor-se ao irracional que urge em nós, às paixões que, furiosas, são capazes de levar o
homem à ruína, deixando-o estagnado no mundo sensível.
O desejo físico e os prazeres do amor estão voltados para o reino animal, fazendo
parte de uma ordem de reações e estímulos mais baixos, diferentemente do amor
racionalmente induzido. Para aqueles que estabelecem sua relação sobre a primeira base,
incapazes de dominar o cavalo negro, são igualmente incapazes de transformar o amor em
conhecimento e em lógos, de fazer Eros converter-se em Philia, em amizade recíproca dos
amantes em direção à verdade.

Dos limites impostos por Apolo
Todo o platonismo trata da experiência da saída das sombras da caverna, morada de
Dionísio, e ascensão a Apolo, à verdade, à luz, à razão que clarifica (à região inteligível). ―
Mas Apolo, como o deus da distância, nunca se aproxima totalmente dos homens. Em uma
passagem do livro VI da República (506e), diz Sócrates: "... deixemos por agora a procura do
bem tal como ele é em si; parece-me grandioso demais para que o impulso que temos nos
leve agora até a concepção que tenho acerca dele".
Não se pode olhar diretamente a face do bem, tal como não se pode olhar o sol.
No livro VII da República, a vista se ofusca diante dele. Por isso Sócrates evoca apenas o sol
sensível, como análogon do sol inteligível: "Pois bem, agora, saiba-o, prossegui, é o sol que
entendia como filho do bem, que o bem engendrou à sua própria semelhança, e que é, no
mundo sensível, em relação à vista e aos objetos visíveis, o que o bem é no mundo
inteligível, em relação à inteligência e aos objetos inteligíveis" (508 c).
O bem é a fonte oculta, iluminante e cegante do logos, da razão ― que mantém os
homens ao abrigo do sol, que substitui a intuição direta do bem, forma das formas, origem
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do ser em si (DERRIDA, 2005: 26-28).
Existe, portanto, um elemento de crueldade em Apolo. O filósofo está sempre
destinado a ser amigo da sabedoria ― não pode almejar mais do que isso. Não se possui o
saber plenamente, pois o deus está sempre a uma cruel distância ― distância necessária que
separa deuses e homens; sem ela, o homem se entrega à hybris, ou seja, transgride seus
limites, foge da justa medida [métron].

“Não há prisões infalíveis...”
Sim, Apolo aprisionou Dionísio. Mas, por quanto tempo? A ascensão apolínea
determinou a índole, por assim dizer, dos grandes “empreendimentos culturais do
Ocidente: na filosofia, na ciência, na política, na religião, na arte, na ética, etc.”
(PESSANHA, 1991: 80).
A noção de alma do diálogo Fedro explora a duplicidade dos cavalos negro e branco;
o cocheiro, como terceiro elemento do conjunto, talvez pudesse ser comparado ao que
contemporaneamente se chama “consciência”. O cavalo branco nunca entra em conflito
com o cocheiro, de modo que o elemento apolíneo da alma se aproxima da categoria do
“eu”. O cavalo negro, por outro lado, surge para contestar essa ordem aparente e
desestruturá-la. Dionísio, não por acaso, encarna a figura do “outro”.
É curioso o uso do uso da figura do cavalo como metáfora para a alma humana,
pois ele, na mitologia grega, associa-se tanto às profundezas ctônias quanto ao mundo
celeste: Pégaso é criatura de Posídon, que surge na fronteira da noite, mas também se alça
aos céus como “portador do raio e do trovão de Zeus” (DETIENNE, 2008: 170). Associase, pois, à água e ao fogo, à noite e ao dia, ao feminino e ao masculino.
O homem, qual o cavalo, é uma criatura inquietante e misteriosa, cujas próprias
forças podem levá-lo à destruição, caso não sejam contidas. O freio do cavalo, tão
comentado no diálogo Fedro, as rédeas que o condutor deve puxar para conter o cavalo
negro, são entrave à sua violência. O freio é instrumento apolíneo, de medida e moderação:
em momento algum o cavalo branco sofreu com a ação dele.
Na parelha divina, o cocheiro desempenha o papel de mero guia e condutor, que
deve conjugar e harmonizar a direção dos cavalos brancos. Na parelha dos homens, o
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cocheiro não pode confiar na potência do cavalo negro: deve subjugá-lo. O apolíneo nega a
imensa potência da vida presente na força dionisíaca, pródiga, exuberante e caótica, em
nome de outro mundo — o inteligível.
Mas, como diz Ovídio em Ars Amatoria, não há prisões infalíveis. Mesmo Platão, no
Fedro, reconhece as muitas recaídas e recorrências daqueles atos que “não tem a aprovação
da alma toda”.
Este breve trabalho não teve como intuito senão sublinhar e esboçar toda a tensão
que envolve as categorias do apolíneo e do dionisíaco, como se manifestam no pensamento
de Platão, e, mais especificamente, no diálogo Fedro.
No pensamento grego antigo, a ordem surge de um fundo caótico, e o mundo
luminoso dos deuses olímpicos teve que se afirmar aprisionando monstros e criaturas
terríveis. O dia emergiu da mais profunda noite. Mas o cavalo negro está sempre à espreita
— dentro de cada um.
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O Rei e os concelhos: a relação entre poderes a partir dos capítulos das
Cortes de 1436
Rafaella Caroline Azevedo Ferreira de Sousa
Universidade Federal Fluminense

Resumo: Neste trabalho, baseando-nos nos pedidos e reclamações expressos pelos
concelhos nas Cortes portuguesas de 1436, e das respostas dadas pelo rei, buscamos
analisar sua relação com o rei e identificá-los enquanto atores importantes no quadro de
poderes concorrentes que caracterizou Portugal na Idade Média.
Palavras-chave: Concelhos; Cortes portuguesas; Rei; Poder; Portugal;

The king and the counties: the relation between powers from the
chapters of the Courts of 1436
Abstract: Based upon the requests and complaints expressed by the councils of the Courts
of Portugal in 1436 and upon the answers supplied by the King, this paper intends to
analyze the relationship between such chapters and the King, identifying them as important
players in the competing powers that characterized Portugal in the Middle Ages.
Keywords: Councils; Courts; King; Power; Portugal
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O estudo da história urbana em Portugal, especialmente da atuação política dos
concelhos – tema que será abordado neste artigo –, é relativamente recente na
historiografia. Muito por conta das lacunas na documentação, normalmente referente
apenas a algumas cidades. Assim, se coloca primeiramente a questão: o que seria uma
cidade em Portugal na primeira metade do século XV?
É preciso salientar que a divisão administrativa do território português era pouco
definida, somente tendo sido fixada em comarcas no final do século XIV. São elas:
Estremadura, Entre-Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira, Além-Tejo e Algarve.
Observemos que o Algarve era considerado um reino à parte, mas que fora colocado como
uma comarca. Para além disso, havia outras unidades administrativas: cidades, vilas,
senhorios, reguengos (senhorios régios), coutos, honras, concelhos e outras. Segundo
Oliveira Marques, só poderiam ser chamadas de cidades aquelas que eram sedes de
bispados: Braga, Coimbra, Évora, Guarda, Lamego, Lisboa, Porto, Silves e Viseu
(MARQUES, 1986: 182). Dessa forma, a designação não contemplava, por exemplo,
Santarém e Guimarães, tidas como vilas, mas mais importantes no contexto urbano
português que Silves ou Viseu.
No conjunto português, no final do século XIV, já se podia afirmar a centralidade
de Lisboa. Ainda assim, não era nem de longe uma das maiores cidades europeias da época,
mas era a maior, mais complexa e urbanizada do reino. Como bem resume Oliveira
Marques, “Portugal do século XV era assim um país de pequenas e médias cidades com
uma enorme e desproporcionada cabeça” (MARQUES, 1992: 29). Fato também
comprovado pela maior permanência dos monarcas em Lisboa, restringindo sua área de
ação direta. Observa-se a tendência de fixação dos monarcas, por exemplo, em D. Duarte,
que se movimentou somente na região da Estremadura e por Évora e Portalegre
(MORENO, 1986: 76-77).
Dessa forma, percebemos como a terminologia a ser usada nas pesquisas se
apresenta como um problema para o historiador, pois é frequente o uso indiscriminado
dos termos “cidade”, “município” e “concelho”. Por isso, fizemos essa breve explanação
para justificarmos também a escolha daquele com o qual trabalharemos: concelho. Este é a
unidade administrativa básica dotada de um foral dado pelo monarca, conferindo-lhe poder
político (COELHO, 1999: 270). Ademais, neste estudo, trataremos das Cortes de 1436 e, ao
lidarmos com tal instituição, a referência é feita aos concelhos e sua relativa importância de
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acordo com seu assento no parlamento159, ainda que na convocatória se fale por vezes de
“cidades, vilas e lugares” (SOUSA, 1990: 195).
Assim, nosso objetivo é mostrar os concelhos como atores políticos na sua relação
com o rei no contexto da primeira metade do século XV. Para tanto, utilizaremos a
documentação160 referente às Cortes de Évora de 1436, mais especificamente os capítulos
especiais dos concelhos, por demonstrarem especificidades destes, seus anseios de forma
mais direta e principalmente questões que atingiam diversas partes do reino à época.
Primeiramente, é preciso dar a conhecer o contexto em que se insere este evento,
mas não só o reinado de D. Duarte, mas também os últimos anos do reinado anterior. Ao
longo dos anos de 1412 e 1413, D. João I lhe transferiu os encargos do conselho, da justiça
e da fazenda, associando o herdeiro ao trono por conta do envolvimento do rei nos
preparativos para o ataque à Ceuta, de que falaremos mais adiante nesse capítulo.
Luís Miguel Duarte (DUARTE, 2007: 80) na biografia que escreveu de D. Duarte,
questiona o termo “associado” ao trono, pois não era algo previsto na legislação
portuguesa ou nos costumes, além de não ser uma regência, já que D. João I era o rei e um
rei plenamente capaz. Contudo, o autor enfatiza a importância deste período longo na vida
de D. Duarte, pois o infante permaneceu 22 anos dos 47 de sua vida nessa condição, além
de tê-lo levado à depressão, sobre a qual fala no capítulo mencionado acima, e por ter lhe
dado uma experiência real do ofício régio.
Tendo permanecido associado ao trono por muitos anos, é provável que,
especialmente nos últimos anos de vida de D. João I, D. Duarte tenha agido de fato como
rei, mas seu nome não ficou registrado na documentação e sim o de seu pai. Contudo,
sabemos que D. Duarte fez vinte e seis ordenações nesse período, versando sobre as mais
diversas áreas da governação: justiça, administração, questão militar, funcionalismo régio, e,
inclusive, sobre o comportamento sexual de membros do clero. Destacamos por sua
importância o Regimento dos Corregedores de 1418, pois regula uma função importante
Para o século XV ver: SOUSA, Armindo de. As Cortes Medievais Portuguesas (1385-1490). Porto: INICCHUP, 1990. Vol. 1, 134-135.
Para o século XVI ver: SANTARÉM, Visconde de. Memórias e Alguns Documentos para a História e Teoria das
Côrtes Geraes que em Portugal se Celebraram pelos Três Estados do Reino. Lisboa: Imprensa Portugal-Brasil, 1924.
Vol. 1, 87. Disponível em: http://iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/~ius/verobra.php?id_obra=77. Acesso em: 4
agosto 2011.
160 Utilizaremos a seguinte edição: DIAS, João José Alves (org.). Cortes Portuguesas. Reinado de D. Duarte: Cortes
de 1436 e 1438. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2004. 186 p.
159
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na administração régia, e as leis sobre judeus e mouros, que foram 13, demonstrando a
preocupação de D. Duarte com essa matéria, especialmente no que tange à interação entre
cristãos e judeus. Ademais, em 1426, o infante faz uma reforma no modo de receber
petições e de como elas chegavam a ele, demonstrando seu esforço no sentido da
otimização do uso do seu tempo para eficiência das suas ações.
Com a morte de D. João I, D. Duarte inicia um reinado breve de 5 anos. Segundo
Maria Helena Coelho, “numa concepção de um poder político que já não se confia a uma
matriz mítico-sagrada, mas evolui para uma fundamentação jurídico institucional, a morte
do rei não interrompe a continuidade da realeza” (COELHO, 1990: 238). Assim, Oliveira
Marques ao falar do governo de D. Duarte afirma que “muito mais do que um novo
reinado, foi o epílogo do anterior” (MARQUES, 1986: 549), por conta de sua curta duração
de 1433 a 1438. José Mattoso afirma que “muito do que se disse a respeito da governação
de D. João I deve-se a ele também” (MATTOSO, 1997: 419), já que, como dissemos, D
Duarte fora associado ao trono vinte e um anos antes.
Assim como o resto da Europa, Portugal sofreu com a crise econômica que se
intensificou no final do século XIV, além das ondas de peste que se estenderam ainda pelo
século XV. O estado permanente de guerra com Castela até a paz definitiva somente em
1411 exauriu o erário régio, fazendo com que D. João I tenha pedido às Cortes o retorno
do imposto chamado de sisas gerais, que recaía sobre todo comprador e vendedor, para
custeio dessas guerras. Contudo, mesmo após a paz, o imposto se manteve, já que a
conjuntura econômica portuguesa não era favorável, tanto que Oliveira Marques afirma que
“a última década do reinado joanino decorreu em crise profunda” (MARQUES, 1986: 546).
Ademais, é de destacado relevo a questão dos senhorios, pois, segundo Humberto
Baquero Moreno (MORENO, 1987: 103-118) D. João I sofreu enormes pressões da
nobreza secundogênita que o apoiou na Revolução de Avis pelo recebimento de terras em
retribuição por este apoio. O rei assim o fez quando eleito, mas acabou contribuindo para o
empobrecimento da Coroa e perda de poder político. Por isso, “uma das preocupações
fundamentais de D. João I consistiu em reaver uma grande parte das terras da coroa que
havia doado aos nobres” (MORENO, 1987: 105). Assim, pelo menos a partir de 1398, o rei
retomou a posse de diversas extensões de terra, atingindo os principais senhores do reino,
destacadamente D. Nuno Álvares Pereira.
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Assim, o costume instaurado por D. João I se torna lei escrita por D. Duarte em
1434, a Lei Mental, seguindo uma tendência dentro do Direito, em que “já no século XIV,
mas mais ainda no XV e, sobretudo, no XVI, verifica-se um grande esforço de passagem
dos costumes a escrito, aproximando-os tendencialmente das leis” (DUARTE, 1999: 140).
A lei parte do princípio de que os bens da coroa são inalienáveis, por isso o rei pode
interferir na sucessão desses bens, condicionando-a a três aspectos: indivisibilidade,
primogenitura e masculinidade. Indivisibilidade, porque os bens pertencem à família, não
podendo ser pulverizados entre os herdeiros. Primogenitura, reservando o direito à
sucessão ao filho mais velho. Masculinidade, excluindo as mulheres do recebimento dos
bens, a não ser que o rei abra exceções (CAETANO, 1985: 514). Depois desta lei, D.
Duarte ainda fez outras duas ordenações, “Dos Direitos Reais que aos reis pertence de
haver em seus Reinos por Direito Comum” e “Declarações sobre os desembargos dos
vassalos”.
Segundo Oliveira Marques, durante o reinado de D. Duarte, “a política
expansionista conheceu nova fase de atividade” (MARQUES, 1986: 549), dando destaque
às disputas com Castela pela posse do arquipélago das Canárias e a passagem pelo cabo
Bojador. Contudo, por conta de sua importância na história de Portugal e no reinado de D.
Duarte, dá-se mais relevo à expedição a Tânger. Aqui não nos importa o desenrolar dos
eventos até a expedição e o seu fim catastrófico com a prisão e morte de D. Fernando.
Entretanto, a necessidade de financiamento para a dita expedição fez com que o monarca
convocasse as Cortes, que se realizaram em março em Évora em 1436, as quais são centrais
neste estudo.
Para tratar de Cortes, são fundamentais os trabalhos de Armindo de Sousa
(SOUSA, 1990a, 1990b), em que as apresenta como o Parlamento português medieval,
surgido em 1254, colocando-o à frente do Parlamento inglês (SOUSA, 1990b: 48).
Entretanto, é importante ressaltar as mudanças sofridas por esta instituição desde o seu
surgimento, muito por conta de sua periodicidade relativa, já que sua realização dependia de
carta convocatória enviada pelo rei ou regente aos povos. Sousa argumenta, contudo, que a
convocação das Cortes não dependia unicamente de uma vontade do rei (SOUSA, 1990a:
116). Como soberano, suas decisões deveriam ser pesadas de acordo com suas
conseqüências, por isso, o rei sempre devia se aconselhar antes de tomá-las. Como D.
Duarte, por exemplo, em carta enviada pelo conde de Barcelos, aconselhando o monarca a
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não adiar as Cortes de 1433 161. Além disso, o rei deveria ter motivos para convocar os
estados. Normalmente, o motivo era obtenção de pedidos e empréstimos, como nas Cortes
de 1436, em que os povos deram um pedido e meio para financiar a expedição a Tânger.

Uma questão muito debatida entre a historiografia seria quais eram as funções ou
atribuições das Cortes, pois, como afirmamos, ocorreram mudanças na instituição, mas
principalmente no governo do reino desde o século XIII. Assim, sabemos que até antes da
Revolução de Avis, a instituição tinha função deliberativa (CAETANO, 1985: 471), mas em
1385, as Cortes ganharam nova função ao eleger o novo rei e dar início à nova dinastia. No
período que aqui nos interessa, e especialmente nas Cortes de 1436, é evidente o seu papel
consultivo, ao atenderem requisições dos monarcas por empréstimos ou evitarem impostos
extraordinários.
Após a publicação da convocatória nas vereações (câmaras dos concelhos) e a
imediata escolha dos procuradores, aqueles que representariam os concelhos, dentre os
próprios vereadores, seguem para o locam indicado. Como dissemos, as Cortes de 1436
ocorreram em Évora, provavelmente no final de março (SOUSA, 1990a: 348). Nos séculos
XIV e XV, o cerimonial régio se torna mais rigidamente controlado e mais faustoso,
transformando a corte num lugar de encenação do poder (GUENÉE, 2006: 278-279).
Com as Cortes não seria diferente, por isso, há delimitação fixa dos assentos de todos os
oficiais e de todos os procuradores, além da presença do rei até o final dos trabalhos. Como
afirma Sousa, nem todos os estados estavam presentes, mas os concelhos nunca estiveram
ausentes, estes “eram sempre uma voz colectiva, ao passo que os prelados e fidalgos eram
geralmente vozes individuais” (SOUSA, 1990a: 182-183).
Muitos documentos são produzidos em Cortes, como acordos, avisos, certidões de
autos, confirmações, conselhos, declarações de leis, ordenações, mas, o principal tipo de
documentos são os capítulos gerais e específicos, ambos compostos de requerimentos e
respostas. A diferença entre eles é que os capítulos gerais são escritos pelos procuradores
durante as Cortes e os capítulos especiais são escritos à medida que os problemas vão
acontecendo nos concelhos para depois serem levados às Cortes ou não. Nas Cortes de
161

Disponível em: DOM DUARTE. Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte. Lisboa: Estampa, 1982. p.
79-81.
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1436 foram elaborados 25 capítulos gerais do povo, além de 107162 capítulos especiais dos
18 concelhos que comprovadamente estiveram presentes: Beja, Braga, Bragança, Coimbra,
Elas, Évora, Guarda, Guimarães, Lamego, Lisboa, Montemor-o-Novo, Portalegre, Porto,
Santarém, Silves, Trancoso, Vila Real e Viseu. Devemos salientar que aqui não temos a
intenção de quantificar ou mensurar a ocorrência de cada temática nos capítulos especiais,
mas identificamos dentre as causas de agravos dos povos: a ingerência dos fidalgos, a ação
dos funcionários régios e os tributos, sendo “precisamente a cobrança do importo das sisas
(...) um dos principais pontos de conflito nas relações entre a coroa e os subditos”
(MORENO, 1988: 57). Como, por exemplo, num dos capítulos do concelho de Elvas:
Outrossy senhor saberá a uossa mercee que por os poucos
djnheiros que este concelho rené em cada huũ anno despois
que tiram delles as duas partes que vos mandaães apartar pera
as obras ficam tam poucos a terça parte que fica pera as
necesidades do concelho que tam soomente nom se podem
pagar os oficiães e outros alguũs que ham teenças do concelho
E ajnda os fectos da Justiça que se do concelho ham de pagar e
Jnqujriçoeẽs que em cada huũ anno uaão a uossa corte e outras
cousas mujtas que som necesarias por nosso serujço e bem
desta terra em tal guisa que per esta hũa parte nem por outro
tanto djnheiro nom se poderia comprir todo (DIAS, 2004: 43).

Num contexto de dificuldades financeiras provocadas pela crise que se intensificou
durante o reinado de D. Fernando (1367-1383), além da indistinção ainda presente entre as
receitas públicas e o patrimônio régio, havia diversos tributos a serem pagos, mas
“atribuíam às sisas 74% das receitas, frente a 26% para tudo o mais” (MARQUES, 1986:
306). Mesmo assim, ao pedido do concelho pela redução dos tributos a um terço de sua
receita, o rei responde que “nos praz por agora auerem a metade” (DIAS, 2004: 43), isto é,
abrindo mão de parte da arrecadação. Observamos novamente esse padrão no capítulo a
seguir do concelho de Beja:
senhor fazemos saber a uossa mercee que nos recebemos
grandes agrauos em razam das portageens sem nos querendo
guardar nosso foro que he que nos paguemos portageens E
esto nos nom querem guardar nas terras das hordeens (DIAS,

Na edição dos documentos que utilizamos neste estudo não foram inseridos os capítulos especiais do
concelho de Bragança, por isso esse número se refere àqueles capítulos disponíveis na compilação.
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2004: 29).

A que o rei responde: “a esto Respondemos e mandamos que se tal foro teem que
lho guardem” (DIAS, 2004: 29), mantendo a isenção do imposto de portagem, como
também é o pedido do concelho de Guimarães:
Outrossy senhor sabia a uossa mercee que per el rrey dom
afomso henrriquis primeiro Rey forom dados e outorgados a
esta uossa ujlla e aos moradores della que entam eram e aos
que ao diante descendesem seus priujlegios em os quaães os
liberdou e priujligiou que em todos estes regnos nom pagasem
nemhũa portagem em nemhuũs lugares que fossem E esto por
gram façanha que com o dicto senhor fizerom em seerem com
el em ajuda de gaanhar a terra aos mouros segundo senhor
mais compridamente no privjlegio se contem o qual priujlegio
foy confirmado per todos os reis descendentes e per el rrey
uosso padre e per uos
E sem embargo de todo de todo [sic] esto os mercadores e
moradores desta ujlla que uaão com suas mercadorias per
uossos regnos e se acontece em algũas ujllas e lugares que som
das terras das hordeens e de arcebispos e bispos e d alguũs
fidalgos lhes nom querem guardar os dictos priujlegios e os
fazem pagar (DIAS, 2004: 60).

É importante atentar para as respostas do rei nestes três primeiros capítulos citados,
pois na resposta ao concelho de Guimarães o rei também deferiu o pedido. Na leitura
exploratória desta documentação, observamos que o rei raramente indefere completamente
um agravo concelhio. Ao nos questionarmos o porquê devemos fazer algumas
considerações, pois sabemos que as respostas são enviadas aos concelhos posteriormente à
realização das Cortes, portanto, o rei reserva tempo para decidir sobre os agravos. Ademais,
ele já havia recebido dos povos a autorização para o financiamento da expedição a Tânger.
Assim, não podemos diminuir as Cortes a um espaço de barganha, pois, como percebemos,
o rei deixa de coletar impostos ou parte deles numa época de crise financeira – e essa é uma
decisão calculada –, mas não podemos ignorar a margem de ação política detida pelos
concelhos na figura de seus procuradores.
No supracitado capítulo do concelho de Guimarães, nos chama a atenção o fato de
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o direito à isenção de imposto ser remetido à época de D. Afonso Henriques, primeiro rei
de Portugal. Observamos, então, que a tendência à passagem dos costumes para leis escritas
vem se afirmando, como no caso da Lei Mental, mas o costume ainda é muito importante.
O próprio rei responde ao agravo do concelho de Lisboa, que reclama dos excessos dos
rendeiros, baseando-se em costume: “aos xj capitullos vos Respondemos que se guarde o
costume que se guardou ataa morte d el rrey meu padre” (DIAS, 2004: 81). Dessa forma, o
costume se apresenta como um dos argumentos mais fortes dos concelhos para conseguir
o deferimento régio, como também nos casos em que os concelhos pedem equiparações ou
direitos semelhantes a de outros concelhos ou grupos sociais, conforme exemplos dos
concelhos de Coimbra e da Guarda:
ao que nos pedees que seía nossa mercee darmos uos lugar
pera poderdes trazer amramas em aquela forma que demos aos
honrrados . Çidadaaos de lixboa e do porto (...)
Ao que dizeees que porquanto bos estaaes senpre de posse
quando nos fazemos cortes, d estardees senpre., Juntos com
lixboa . aa parte seestra E que porem nos pediees de mercee ,
de uos manteermos em aquella posse que senpre teuestes.,
ssem poendo outra Cidade nenhũa primeira que bos” (DIAS,
2004: 38).
Outrossy senhor uos pedimos por mercee que mandees que
em todallas cousas que os uossos uasallos pagarem per bem do
regno e da terra que os beesteiros paguem em ello sem
embargo de seus priujlegios (DIAS, 2004: 36)

No caso do último trecho, percebemos que o agravo atinge um grupo importante,
os besteiros, que fazem parte da elite municipal, pois o rei defere e retira um privilégio, já
que “os contribuintes eram apenas os habitantes não privilegiados das cidades e vilas. De
fora estavam cavaleiros, certos aquantiados e besteiros de cavalo, e os vassalos de reis e
senhores” (COELHO, 1999: 276).
Como dissemos, a organização territorial em Portugal ainda não estava plenamente
fixada nessa época e havia muitos senhorios que, por isso, fugiam à administração régia,
além de concelhos dentro de senhorios. Assim, outra fonte de agravos nas Cortes de 1436
foram as ações ou ingerências de fidalgos, tentando ter maior controle sobre a vida
concelhia, como relatado num dos capítulos de Lisboa:
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ao que dizeẽs que os grandes e poderosos moradores da dicta
cidade querem entrar na camara della sem grado do corregedor
e uereadores e procurador e homens boons per estarem com
elles nas uereações e regimento da cidade fazendo esto mais
por seu proveito que por boom regimento della demandando
aos officiaães que lhes dem alguũs officios pera os seus ajnda
que nom seiam pera ello perteencentes E outrossy alguũs
aforamentos e enprazamentos e outras cousas da cidade E
porque lho nom querem outorgar os doestam de mujtas maãs
palauras e os ujltam e os ameaçam Em tal guisa que por o seu
nom pode auer na cidade boom regimento (DIAS, 2004: 75).

Em tempos de crise, os nobres têm a necessidade de alargar seu poder e a maneira
de fazer isso é ter sob seu controle mais homens para que possa lhes exigir tributos e
serviços (COELHO, 1990: 267). No entanto, o rei, após se aconselhar com seus irmãos e
letrados, decide que os grandes só devem ir à Câmara para tratar dos assuntos para que
foram ordenados ou se forem chamados. O rei não pode se indispor com a nobreza,
especialmente a do maior concelho e capital do reino, que o apóia, e para a qual o monarca
acabou organizando a expedição ao Marrocos, que foi autorizada nas Cortes de 1436.
Contudo, assim como D. João chegou ao poder apoiado por pelo menos 34 concelhos
(COELHO, 1999: 272) nas Cortes em 1385, D. Duarte também se apóia neles, pois são eles
quem autorizaram, por exemplo, o financiamento para a dita expedição e de onde vem boa
parte das receitas do reino.
Por outro lado, há capítulos especiais dos povos de outras Cortes em que se
defendem os fidalgos por motivos diversos (SOUSA, 1990a: 208-209), o que nos coloca
frente à questão da representatividade dos concelhos nas Cortes, se seriam a “voz do Povo”
ou não. Sabemos que os procuradores são escolhidos dentre a elite municipal, além dos
custos que o cargo impõe, ainda que tenhamos conhecimento de casos de procuradores
que não pertenciam a esse grupo (COELHO, 1990: 248). Contudo, embora tenhamos
certeza de que “o discurso das cortes é o discurso dos homens bons” (SOUSA, 1990a: 207), a
documentação mostra, como nos pedidos de isenção de tributos 163 , nas queixas sobre
crimes que não combatidos pelos alcaides e corregedores 164 , que os requerimentos
invariavelmente beneficiam o conjunto da população, e não fazem “eco de interesses de
Ver trechos citados nas páginas 7 e 8 deste artigo. Também: DIAS (org.), op. cit, p. 41, 59, 62, 72, 117,
122.
164 Ver: DIAS (org.), op. cit., p. 71, 76, 77.
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minorias e partidos dirigentes” (COELHO, 1999: 290) tão-somente, como afirma Maria
Helena Coelho. Em contrapartida, não podemos conferir uma acepção muito alargada à
palavra “Povo” (escrevendo-a com letra maiúscula, inclusive 165 ) e dar às Cortes feições
“democráticas”, o que não diminuiu o poder político dos concelhos, mas prejudica a
representatividade e a própria importância das Cortes enquanto instância em que o
monarca teria contato direto com os súditos.
Num contexto de progressiva centralização, surgem, segundo Coelho,
órgãos cada vez mais estruturados a nível da administração e da
justiça, com pessoal competente para o exercício das suas
funções, numa tendência muito acentuada para a presença de
laicos e letrados nos ofícios, bem como uma rede mais
numerosa e coesa de funcionários fiscais (COELHO, 1990:
48).

Todavia, os capítulos especiais nos mostram que nem sempre esses funcionários
eram competentes e honestos sendo, por isso, a principal causa de agravos dos concelhos,
como Évora e Santarém:
Outrossy porquanto os Jujzes e scrpriuaães dos portos som Ja
tam corrũptos em estes fectos compria que uossa uossa [sic]
mercee mande huũ Jujz e scpriuam em a comarca pera
conhecer destes fectos e scpreuer os gaados que assy entrarem
(DIAS, 2004: 48)
Outrossy Ao que dizees que os Rendeiros das nossas sissas
tomam ou mandam tomar dez cousas hũa aaquelles que as
trrazem pera uender, aa ujlla ora as uendam ora nam (DIAS,
2004: 100)

Os trechos acima demonstram a ineficiência da administração régia, ainda que esta
área tenha recebido maior atenção de D. Duarte ao longo de seu reinado, e até antes dele. A
dificuldade de circulação pelo território dificultava a difusão das ordens emanadas do
centro e, como vimos, o rei também não se movimentava por grande parte do reino.
Ademais, a hierarquia administrativa contava com um número reduzido de funcionários
para atender a questões de justiça, como os juízes e corregedores, e a fiscalidade, com os
165
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almoxarifes e rendeiros (MORENO, 1988: 76-77). Destacamos o caso dos corregedores,
pois estes representavam o rei em cada comarca (tendo um regimento próprio desde 1332,
que foi reformado por D. Duarte enquanto infante em 1413), o que os fazia estar em
constante movimentação e, conseqüentemente, os tornava fonte de vários agravos, como
em Lamego e Portalegre:
ao que dizeẽs que nos fizemos hordenações sobre os
corregedores e officiaães que com elles andam do tempo que
ouuesem d estar nas cidades e villas e lugares chaãos Outrossy
dos fectos de que ham de tomar conhicimento, as quaães
hordenações nom eram guardadas porque os corregedores
estauam per grandes tempos em as dictas cidades e ujllas aas
suas uontades E tomauam conhicimento de todollos fectos
assy ciueẽs como crimes do que se seguja aos moradores mujto
dampno e perda E a nos deserujço
E que nos pedijẽs por mercee que a esto toruasemos com
Justiça e djreito E mandasemos firmemente que se guardasem
nossas leis e hordenações como per nos era mandado e
hordenado (DIAS, 2004: 71)
vossa mercee sabia que este concelha [sic] ha fectas suas
hordenações a proueito do lugar e moradores delle E os
corregedores quando aquj vêem quebrantam e uaao [sic] contra
ellas seia uossa mercee mandardes que tal nom faça (DIAS,
2004: 86)

Nos trechos acima e nos outros citados ao longo deste trabalho, podemos observar
a construção do texto, a argumentação com vistas a assegurar a sua eficácia quando levados
às Cortes e ao rei, pois ele é o garantidor da justiça. Então, como tentamos demonstrar, o
espaço das Cortes é o local privilegiado de relacionamento mais direto entre o rei e seus
súditos, mas principalmente do relacionamento entre o poder local, representado pelos
concelhos, e o poder régio. A despeito da periodicidade incerta, os concelhos utilizaram o
parlamento em todo o seu potencial, por meio de seus discursos – os capítulos gerais e
especiais –, para conseguir o que queriam, a partir do momento que se tornaram
imprescindíveis na tomada das decisões mais importantes no reino.
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Resenha: "Uma história da guerra viking", de Renan Marques Birro
Review: "Uma história da guerra viking", by Renan Marques Birro
André Araújo de Oliveira
Universidade Federal do Espírito Santo

Birro é mestrando em História pelo programa de Pós-Graduação na Universidade
Federal Fluminense, UFF. Apesar da formação recente possui uma ampla atividade
acadêmica, como ser editor da Revista Mirabilia166 e participa de grupos de estudos como
Scriptorium 167 e o NEVE 168 . Os objetos de estudo de Birro sempre incluíram guerra
medieval, e desde 2008 ele se dedica - quase exclusivamente - ao estudo da Escandinávia
Viking e o mundo Medieval.
A obra de Birro está inserida em uma série de livros de História e Literatura
Germano Escandinava, que se originou de um debate entre colegas que estudam a
Escandinávia medieval. São parte dessa série livros como os de Jardel Fiorio, Mito e
guerra na Historia Langobardorum, Pablo Miranda, Poder e sociedade na Noruega
medieval, e Tiago Quintana, Orgulho e tragédia em “A saga de Kormak”.
Apesar do crescimento que os estudos medievais escandinavos vivenciaram nos
últimos anos, eles continuam sendo um objeto de estudo ainda “exótico”, suprimido pelos
vastos estudos de península Ibérica na academia nacional.
Uma história da Guerra Viking, livro tema desta resenha busca sintetizar as
informações relevantes ao tema em um livro de 158 páginas. Contudo, devido à
complexidade do tema e a profundidade que é difundida no cenário internacional,
podemos situar a obra como uma síntese introdutória, voltada para pessoas que buscam
iniciar uma compreensão desse tema, pouco estudado pela historiografia nacional.
166
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http://www.revistamirabilia.com/nova/index.php.
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O Scriptorium é um laboratório de História Medieval criado em 1996. É um dos núcleos mais antigos de

estudos medievais no Brasil: http://www.scriptorium.uff.br/.
168

NEVE, Núcleo de Estudos sobre Vikings e Escandinávia.
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O livro possui o prefácio escrito pelo professor Ricardo da Costa169, sendo que o
mesmo foi o orientador de Birro na Iniciação Científica, assim como na monografia. Sob a
orientação do mesmo foi desenvolvida a pesquisa que mais tarde consolidou esta obra
resenhada.
Em sua introdução Birro ressalta que o livro é o resultado de sua pesquisa até o ano
de

2009, com leves modificações, por isso pede desculpas por qualquer falta de

aprofundamento na sua escrita. Entretanto, apesar da ressalva feito pelo autor, pode-se
compreender a obra como um trabalho acabado e bem escrito, que cumpre plenamente sua
função de ilustrar às pessoas sobre esse tema, exótico, porém crescente.
O livro é divido em 8 capítulos, os três primeiros são amplos e possuem uma maior
discussão historiográfica sobre o tema, e os últimos 5 capítulos possuem uma escrita mais
de exposição. A obra é iniciada com a apresentação das fontes estudadas. No primeiro
capítulo - “A relação das fontes” -, Birro lista todas as obras utilizadas em seus estudos,
pontuando as discussões historiográficas sobre as origens e versões possíveis das fontes
estudadas.
Dentro do tempo que lhe foi permitido, o autor escolheu trabalhar primariamente
com cinco fontes: Historia Norwegiae (c. 1150-1200), Historia de antiquitate regum
norwagiensium (c. 1177-1188), Ágrip af Nóregskonungasögum (c. 1190), Egils saga
Skall-Grímssonar (c. 12220-1230) e a Heimskringla (c. 1230).
O segundo capítulo do livro - “Uma contextualização histórica: os primeiros
séculos”-, de carater descritivo, que é subdividido em três partes por recorte espacial, (a
Dinamarca, a Noruega e as Ilhas do Norte e Islândia) para que se possa, de modo mais
didático, explanar o desenvolvimento dos assentamentos na região da Escandinávia na Era
Viking170
No terceiro capítulo - “A literatura islandesa medieval”-, também de caráter
mais descritivo, traz uma transição da parte inicial de exposição harmonizada com a

169

Professor Associado da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES

170

Tradicionalmente aponta-se o inicio da Era Viking com o ano de 793, ano em que o mosteiro de

Lindisfarne foi atacado, e seu fim em 1066 com uma batalha próxima de York em que Haraldr Harðrádi foi
derrotado pelo rei inglês. (BRINK e PRICE, 2008: 5)
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segunda parte do livro de análise de casos e problemáticas trabalhadas. Nesse capítulo Birro
entrara mais profundamente na Sagas Islandesas171 per se, explicando as suas classificações e
os contexto na qual foram escritas, descrevendo características marcantes das sagas e suas
peculiaridades, tentando exemplificar de um modo didático como utilizam-se dessas fontes
para estudos historiográficos.
A partir do quarto capitulo - “A Egils Saga: uma síntese” - o livro é um conjunto
de estudos de casos, no qual Birro demonstra uma série de exemplos que ele aborda em
cada capítulo, o tema central do livro, a guerra viking. Essa série de exemplos começa com
a Egils saga no qual Birro esboça brevementos os conflitos dentro da saga narrando a vida
de Egils até sua última aventura para esconder o tesouro que recebeu após a batalha de
Vínheid.
O livro segue com o quinto capítulo que retrata a Batalha de Vínheid, com foco em
seu armamento, especificamente, capacetes metálicos, espadas e escudos. Esse capítulo é
rico em imagens que causa uma impressão agradável sobre o tema. Pode-se, aclamar esse
capítulo como foco central do livro, pois trata exatamente da proposta inicial, a guerra
viking. Belas citações em latim e islandês das fontes, chama a atenção demonstrando uma
preocupação de estar sempre embasado em suas afirmações.
O sexto capítulo discorre sobre um trabalho já publicado por Birro escrito
conjuntamente com Jardel Fiorio (2008) sobre os Berserks. Estes são guerreiros inspirados
por Odinn que entram em estado de frenesi belístico os tornando em guerreiros
incomparáveis.
A imagem do berserk é vinculada a uma transformação em batalha na qual o
guerreiro portando uma pele de lobo ou urso se transforma em um guerreiro inigualável. O
autor aproveita o tema escolhido e discorre sobre o processo de cristianização da Islândia.
No penúltimo capítulo do livro, e o último com uma temática, O autor decide
abordar uma batalha memorável presente dentro da Egils Saga, a batalha de Hafsfjord. O
foco principal de Birro ao escrever sobre essa batalha é destacar a opinião do autor da
fonte, e explicar as visões divergentes sobre os fatos no contexto dos estudos. Birro sempre
171

As Sagas Islandesas são as maiores fontes para os estudos Vikings utilizados por historiadores, e são de

grande apresso pelas nações escandinavas pois fazem parte de sua história nacional.
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lembra os leitores que a realidade não é escrita somente por uma ótica, mas a escrita como
uma forma de discurso e por consequência possuindo um caráter que busca o
convencimento.
Ao final do livro verificam-se as considerações finais, na qual ele resume
brevemente os principais pontos defendidos por seu livro, ressaltando a importância dos
armamentos para a sociedade estudada até a dependência que a sociedade viking possuía no
seu contexto belicista, concluindo que a guerra é algo inerente a realidade viking, e o
guerreiro escandinavo povoam até hoje o imaginário popular.
Para estudos mais aprofundados sobre o tema o livro não se sobre sai, sendo
preferível a utilização de autores mais conceituados como Margaret Ross (2000), Neil Price
(BRINK; PRICE, 2008) e Knut Helle (2008). Todavia esses autores publicam em língua
estrangeira, em inglês, sem publicação nacional ou tradução, o que dificulta a acessibilidade.
Sendo assim resta a historiografia brasileira as obras escrita pelos membros do NEVE e da
Brathair172, como os professores da UFMA, Johnni Langer e Luciana Campos. Apesar da
presença de alguns nomes na historiografia nacional a produção bibliográfica é muito
escassa, sendo assim os livros lançados em português muito bem vindos.
Uma história da Guerra Viking, como apresentado é um livro introdutório e em
português. Renan Birro ao descrever sua obra já a define como um marco nos seus estudos,
um referencial para as suas interpretações historiográficas e leituras até o momento em que
foi escrito. Sendo assim, podemos concluir que cumpre com o prometido a obra é de fácil
leitura e servirá de uma boa introdução pessoas que não compreendem muito do tema,
apresentando constantemente as obras estudadas e as fontes utilizadas.

172

Brathair é o Grupo de Estudos Celtas e Germânicos, que se propõe a publicar um periódico semestral,

para discutir e aprofundar os estudos sobre celtas e germânicos no Brasil.
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História da Egiptomania no Brasil: Bibliografia Comentada
History of Egiptomania in Brazil: annotated bibliography
Margaret Marchiori Bakos*
Moacir Elias Santos**
Liliane Cristina Coelho***
Gregory da Silva Balthazar****

Introdução
É tarefa difícil a organização de um texto, de cunho historiográfico, mesmo quando
o levantamento foi feito a oito mãos e a investigação sobre o tema, no caso específico a
Egiptomania, tenha iniciado no Brasil há pouco tempo, razão pela qual a produção de
textos e de livros sobre o assunto é ainda bastante limitada. Só há, por exemplo, uma
coletânea sobre o tema em língua portuguesa, publicada no ano de 2004. Mesmo assim, é
quase impossível conferir à exaustão os artigos sobre Egiptomania veiculados por anais de
eventos, revistas e por livros de circulação limitada: daí o receio deixar de fazer referência a
alguma colaboração brasileira no assunto173.
A partir da década de 1970 a difusão de Cursos de Pós-graduação em História,
A autora agradece o convite dos Editores da Revista Plêthos para essa publicação. Professora do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul; doutora em História pela Universidade de São Paulo; Pós-doutora em Egiptologia pela University College London; Bolsista de produtividade do CNPq; Coordenadora do projeto nacional “História da
Egiptomania no Brasil: séculos XIX, XX e XXI”.
** Doutorando em História Antiga pela Universidade Federal Fluminense; Bolsista do CNPq; Pesquisador do
Centro de Estudos Interdisciplinares da Antiguidade e do Grupo de Estudos Egiptológicos Maat da Universidade Federal Fluminense; Coordenador do curso de Especialização em História Antiga e Medieval das Faculdades ITECNE, Curitiba/PR.
*** Doutoranda em História Antiga pela Universidade Federal Fluminense; Bolsista do CNPq; Pesquisadora
do Centro de Estudos Interdisciplinares da Antiguidade e do Estudos Egiptológicos Maat da Universidade
Federal Fluminense; Professora do curso de Especialização em História Antiga e Medieval das Faculdades
ITECNE, Curitiba/PR.
**** Mestrando em História Antiga pela Universidade Federal do Paraná, sob orientação da Profa. Dra. Renata
Senna Garraffoni; Bolsista do CNPq; Pesquisador da Comissão de Estudos e Jornadas de História Antiga
(PUCRS) e do Grupo de Pesquisa Antiguidade e Modernidade: usos do passado (UFPR/UNIFESP).
173 Roga-se a quem souber de algum texto sobre o tema Egiptomania publicado que comunique sua referência
completa para o e-mail cejha@pucrs.br
*
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associada às transformações político-sociais ocorridas em nosso país, coincidiu com o
esgotamento de modelos de interpretação histórica. Nesse processo, explica Eni Samara
(2006: 9), abriram-se novos campos de interpretação histórica. É interessante observar
como, nas universidades e centros de pesquisa do país, se verifica atualmente um renovado
interesse pelo estudo da Antiguidade. Aliás, a busca do antigo foi o tema central do VII
Encontro Nacional de História Antiga, promovido pelo Grupo de Trabalho de História
Antiga (GTHA – ANPUH), ocorrido entre 30 de agosto e 03 de setembro de 2010, nas
dependências da UNIRIO, com apoio, entre outras, das instituições magnas de fomento à
pesquisa no Brasil: CAPES e CNPq.
Nesse encontro líderes de pesquisa de diversas áreas da História Antiga expuseram
os projetos em desenvolvimento em suas respectivas instituições, destacando a adoção de
diversos enfoques teóricos e a utilização de diferentes metalinguagens nesse exame do
antigo entre nós. Várias são as denominações usadas para tais estudos, dando-se destaque à
recepção do tempos antigos nos tempos presentes e usos do passado.
Coube à primeira autora do presente artigo, na ocasião, falar sobre a pesquisa em
Egiptomania, o que incluiu a sua história milenar e seus estudos no Brasil, que se iniciaram
em 1995. Estes partiram de uma busca empírica e, atualmente, contam com trabalhos de
reflexões de cunho teórico bastante aprofundados, fruto da articulação entre vários
conceitos e noções tais como transculturação, desenvolvida por Fernando Ortiz (1983),
considerando as diferentes fases do processo transitivo de uma cultura para outra. E ideias
da pós-modernidade, de Homi Bhaba (2007) por exemplo, que defende o estudo do
passado, refigurando-o como um entre lugar, que se torna parte da necessidade e não da
nostalgia do viver.
A listagem que segue resultou do esforço empreendido pelos autores deste artigo
na realização de um rastreamento do percurso trilhado ao longo dos anos pelos
interessados no tema, contemplando o que foi produzido nos cursos de pós-graduação
stricto sensu e lato sensu, nos cursos de graduação em História, bem como aqueles que
resultaram das pesquisas. Estes são os livros, os artigos publicados em livros, os artigos
publicados em periódicos científicos e os anais de eventos que ocorreram tanto no Brasil
quanto no exterior. Em um segundo momento realizamos um levantamento de tudo o que
foi encontrado, focando nos desdobramentos das pesquisas. A produção resultante deste
não está contemplada de forma direta neste levantamento, visto que são informações que
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se repetem. Por exemplo, a partir de uma dissertação de mestrado surgiram alguns artigos.
Mas como se tratam de dados que representam a divulgação científica, os discutimos de
forma geral com base em tabelas e gráficos ao final desta bibliografia comentada.

A Bibliografia sobre Egiptomania
Em 1995 a participação de Margaret Bakos no Sétimo Congresso Internacional de
Egiptólogos, realizado em Cambridge, assegurou a divulgação da Egiptologia brasileira e,
principalmente, revelou o potencial do Brasil no desenvolvimento de estudos sobre a Egiptomania. Neste mesmo ano, uma das orientandas da Margaret Bakos, Viviane Saballa, então
como bolsista de Iniciação Científica do CNPq, iniciou um estudo sobre a presença de
símbolos egípcios em nomes e logotipos. Os resultados foram utilizados para a constituição
de seu trabalho monográfico em 1998, como parte dos requisitos para obtenção da Graduação em História da PUCRS.


BAKOS, Margaret M. Three moments of Egyptology in Brazil.174
Trata-se da publicação da primeira apresentação em um Congresso Internacional de

Especialistas de um pesquisa sobre Egiptologia/Egiptomania no Brasil. Com relação à
Egiptologia o primeiro momento foi a formação das coleções brasileiras de antiguidades. O
segundo momento começou a partir de 1869, quando o canal de Suez foi aberto. O evento
levantou um interesse pelo Egito antigo em todo o mundo, inclusive no Brasil, dando lugar
de destaque à Egiptomania. Finalmente, o terceiro momento da presença da Egiptologia no
Brasil pode ser determinado com o início dos cursos de pós-graduação em História Antiga
em algumas universidades, nos anos setenta.


SABALLA, Viviane Adriana. Egiptologia no Rio Grande do Sul: Simbologias

e Manifestações (1995-1998).175
Defendida em 1998, a monografia de Viviane Saballa apresenta um mapeamento de
nomenclaturas e logotipos de empresas de diferentes ordens no estado do Rio Grande do

BAKOS, Margaret M. Three moments of Egyptology in Brazil. Proceedings of the Seventh International
Congresso f Egyptologists. Cambridge, 3-9 September 1995. Leuven, Uitgeverij Peeters, 1998, p. 87-91.
175 SABALLA, Viviane Adriana. Egiptologia no Rio Grande do Sul: Simbologias e Manifestações (1995-1998). Porto
Alegre: Graduação em História da PUCRS, 1998.
174
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Sul. Destaca-se por ter sido a primeira pesquisa sobre práticas de Egiptomania levada a
cabo no Brasil, que resultou em um artigo publicado em um livro176.

No ano de 2001 Margaret Bakos publicou um artigo que trazia um interessante
estudo sobre Egiptomania realizado na Biblioteca Pública, na cidade de Porto Alegre. Este
mostrou como o projeto de Egiptomania estava em fase de consolidação.


BAKOS, Margaret. Um olhar sobre o antigo Egito no novo mundo: a Biblio-

teca Pública do Rio Grande do Sul, 1922.177
Neste artigo a autora realiza uma análise do sentido dos elementos artísticos, que
incluem pinturas e esculturas com temática egipcianizante que decoram uma sala no prédio
da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. Tais elementos foram produzidos durante uma
reforma, levada a cabo em 1922, ano da descoberta da tumba de Tutankhamon. Por meio
de fontes escritas que incluem o jornal da Federação, com detalhes sobre a inauguração da
biblioteca, entre outras, que auxiliam na investigação dos responsáveis pela decoração, são
discutidas as origens das imagens. A descrição da iconografia aliada à sua gênese conduz à
conclusão que discute pontos distintos, um direcionado à falta de atenção dada aos
elementos egípcios pelas fontes da época e o outro voltado para o entendimento dos
mesmos como uma prática da Egiptomania.

No ano seguinte, 2002, o projeto sobre Egiptomania no Brasil foi ampliado e passou a contar com a participação de diversos pesquisadores. Uma nota publicada neste
mesmo ano informa também sobre a aprovação do projeto pelo CNPq e a criação de um
sítio virtual:


BAKOS, Margaret. Egiptomania no Brasil: o caso do Rio Grande do Sul.178

SABALLA, Viviane Adriana. Egiptologia no Rio Grande do Sul: Simbologia e Manifestações. In: BAKOS,
Margaret M.; POZZER, Kátia M. P. III Jornada de estudos do Oriente Antigo: línguas, escritas e imaginários. Porto
Alegre: EDIPUCRS, 1998, p. 229-248.
177 BAKOS, Margaret. Um olhar sobre o antigo Egito no novo mundo: a Biblioteca Pública do Rio
Grande do Sul, 1922. Estudos Ibero-americanos, Porto Alegre, v. XXVII, n. 2, p. 153-173, 2001.
178 BAKOS, Margaret. Egiptomania no Brasil: o caso do Rio Grande do Sul. Phoînix, Rio de Janeiro, v. 8, p.
403-405, 2002.
176
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A nota busca divulgar a pesquisa sobre Egiptomania, na época recém-aprovada pelo
CNPq, voltada à investigação e à reutilização do Egito antigo na sociedade contemporânea,
a partir de elementos decorativos, arquitetônicos e logotipias. Ainda em uma etapa regional,
o artigo, em busca de parcerias à pesquisa, expõe a criação de um sítio virtual (http://
www.pucrs.br/ffch/historia/egiptomania/projeto2.htm) com o projeto e um pequeno
inventário das primeiras descobertas realizadas até momento.

Em 2003 três publicações de autoria de Margaret Bakos tratam da Egiptologia e da
Egiptomania. Duas delas têm em comum o espaço temporal, o século XIX, e mostram do
surgimento do interesse dos imperadores sobre o Egito antigo à materialização de elementos desta sociedade em nossa literatura e arte. O terceiro artigo, com excelente base teóricometodológica, revela a forma como a Egiptomania trata a representação das imagens. Na
sequência temos as informações específicas sobre os mesmos:


BAKOS, Margaret M. Laços Imperiais do Egito antigo com o Brasil.179
O artigo historia o interesse pelo antigo Egito, que iniciou há muito tempo no Bra-

sil, pela iniciativa da família real portuguesa, que governou o país durante quatro séculos.
Em 1824, D. Pedro I adquiriu a primeira coleção brasileira de antiguidades egípcias. O fato
pode ser considerado como o mais significativo dos primeiros passos no relacionamento
entre o Brasil com o antigo Egito. Essa coleção de objetos egípcios encontra-se no Museu
Nacional no Rio de Janeiro e é considerada como a mais antiga e importante na América
do Sul. Seu filho, D. Pedro II foi chamado de o ‘Rei filósofo’. Este estimulou a erudição
egiptológica neste país.


BAKOS, Margaret M. O Egito Antigo: na fronteira entre a ciência e a imagi-

nação.180
O artigo trata da história do Brasil e a mistura de culturas, que levou a um contexto
singular, em que há lugar para práticas de Egiptomania. A presença de motivos egípcios
BAKOS, Margaret M. Laços Imperiais do Egito antigo com o Brasil. Estudos Ibero-Americanos. PUCRS.v. XXIX, nº 1, p. 137-150, junho de 2003.
180 BAKOS, Margaret M. O Egito Antigo: na fronteira entre a ciência e a imaginação. Fronteiras da Etnicidade no Mundo Antigo. Anais do V Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Pelotas – 15 a 19
de setembro de 2003.
179
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antigos no Brasil é notada nas artes, no cotidiano e no marketing. Este artigo analisa duas
obras primas: um poema atribuído a Machado de Assis: “Cleópatra, canção de um escravo”
(1864) e uma pintura a óleo de Honório Esteves: “O Pastor Egípcio” (1887).


BAKOS, Margaret. Corpo e Egiptomania.181
O artigo parte do conceito de Egiptomania de Jean Marcel Humbert (1994): reinter-

pretação e re-uso de traços da cultura do antigo Egito, de uma forma que lhe atribua novos significados.
Para, através de exemplos, demonstrar como, na Egiptomania, a criação de figuras humanas não tem a menor preocupação de seguir os cânones antigos, busca, ao contrário, apenas
elementos isolados do antigo Egito, tais como vestes, joias, armas, para caracterizar as criaturas como egípcias em atitudes, às vezes completamente diferentes das tradicionais. Assim
é importante a recorrência a Michel de Certeau (1982). Segundo a ótica desse autor podemos comparar um leitor a um caçador que percorre terras alheias na busca do conhecimento O
artigo conclui que somente quem acessa a Egiptologia, com ênfase nos hieróglifos, tem
condições de identificar e analisar práticas de Egiptomania.

O ano de 2004 revela os resultados da consolidação da pesquisa com fundamento
na proposta da inter-institucionalidade. O projeto continuou tendo como sua base a PUCRS, sob a coordenação de Margaret Bakos, mas contou com o apoio de numerosos estudiosos que contribuiram com suas pesquisas. Um destes trabalhos, desenvolvido por Raquel Funari no nível de pós-graduação strictu sensu, teve como base a prática docente. Outra
contribuição da mesma autora foi uma abordagem hermenéutica sobre o tema. Uma boa
parte das pesquisas realizadas, contudo, foi publicada em conjunto em um livro organizado
por Margaret Bakos, cujo principal objetivo foi divulgar a Egiptomania para o público brasileiro. Houve também a divulgação no exterior, a partir de três artigos redigidos em diferentes línguas por Margaret Bakos. Por fim, a temática dos obeliscos foi abordada com um
artigo e uma monografia, esta última de autoria de Márcia Raquel Brito.


FUNARI, Raquel dos Santos. Imagens do Antigo Egito.182

BAKOS, Margaret. Corpo e Egiptomania. Phoinix (UFRJ), v. 9, p. 210-226, 2003.
FUNARI, Raquel dos Santos. Imagens do Antigo Egito. Campinas: Programa de Pós-Graduação em História
da UNICAMP, 2004.
181
182
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A dissertação de Raquel dos Santos Funari, defendida pelo Programa de PósGraduação em História da Universidade de Campinas sob orientação de André Leonardo
Chevitarese, trata de um tema pouco pesquisado por historiadores: a maneira como o Egito
antigo é visto pelos alunos do Ensino Fundamental, mesmo antes de seu conhecimento
formal. A autora busca, a partir da aplicação de questionários, determinar o que os alunos
da quinta série (sexto ano) do Ensino Fundamental conhecem sobre o Egito antigo antes e
depois do tema ser trabalhado em sala de aula. Levanta uma reflexão interessante sobre um
conhecimento pré-concebido por meio da mídia e da própria vivência familiar, que leva à
associação do Egito aos mais diferentes temas. Ressalta também as diferenças de gênero,
religião e de posição social e de que maneira tais diferenças influenciam para esta visão. A
partir da pesquisa realizada para a elaboração da dissertação foram produzidos também
quatro artigos183.


FUNARI, Raquel dos Santos. Uma abordagem hermenêutica.184
Neste artigo de conclusão de disciplina do Programa de Pós-graduação da

UNICAMP, Raquel, sob orientação de Edgar de Decca, elabora uma bela reflexão sobre
orientalismo, Egito antigo e Egiptomania. O Egito sempre chamou a atenção de diferentes
povos por sua paisagem singular, sua fauna e flora surpreendentes e por seus
impressionantes monumentos, mas foram os gregos que iniciaram o processo de
mitificação do Egito.


BAKOS, Margaret. (Org.). Egiptomania: O Egito no Brasil.185
O livro Egiptomania: O Egito no Brasil, organizado por Margaret Bakos, reuniu doze

textos de diversos autores do país que evidenciam as diferentes formas de manifestações
egípcias no cenário brasileiro. Dessa maneira, em um primeiro esforço para divulgar alguns

FUNARI, Raquel dos Santos. Egypt and Brazil: an educational approach. In: Pedro Paulo A Funari; Renata S. Garraffoni; Bethany Letalien. (Org.). New perspectives on the Ancient World. Oxford: Archaeopress, 2008, p.
73-76; FUNARI, Raquel dos Santos. Imagens do Egito Antigo. São Paulo: Annablume, 2006; FUNARI, Raquel
dos Santos. O Interesse pelo Egito Faraônico: Uma Aproximação. In: FUNARI, Pedro Paulo; SILVA,
Glaydson José, MARTINS, Adilton Luis (Org.). História antiga: contribuições de brasileiros. Campinas: Annablume, 2008, p. 93-100; FUNARI, Raquel dos Santos. Un estudio hermeneutico de la egiptomanía y egiptología. In: Pedro Paulo A Funari; Dionisio Pérez; Glaydson José da Silva. (Org.). Arqueología e Historia del Mundo
Antiguo: contribuciones brasileñas y españolas. Oxford: Archaeopress, 2008, p. 37-40. (Disponível em português na revista História e-História, sob o título Uma Abordagem Hermenêutica).
184 Historia e-Historia ISSN 1807-1783, 2004, disponível também em
http://www.pucrs.br/ffch/historia/egiptomania/publicacoes/raquel.pdf
185 BAKOS, Margaret. (Org.). Egiptomania: O Egito no Brasil. São Paulo: Paris Editorial, 2004.
183
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dos resultados alcançados com o projeto de cunho nacional, História da Egiptomania no
Brasil: Séculos XIX e XX, os autores nos mostram que não é preciso ir até as margens do
Nilo para reencontrar o fascínio por uma das mais belas e enigmáticas civilizações da
antiguidade, pois a Egiptomania se encarrega de redescobri-la e trazê-la até nós;
manifestações estas que revelam a imbricada relação entre o antigo Egito e o cotidiano
brasileiro.
No capítulo Como o Egito Chegou ao Brasil, Margaret Bakos desvenda a importante
participação da família real portuguesa no nascimento da Egiptologia brasileira, no início
do século XIX. Por meio do estudo de diferentes fontes e documentos, como o diário
pessoal do imperador e charges publicadas na imprensa, a autora narra o processo de
formação da coleção egípcia no país, um estimulo de D. Pedro I, e, por último, o fascínio
nutrido por D. Pedro II pelo antigo Egito, apontando-o como importante estudioso do
passado egípcio. Neste sentido, o primeiro egiptólogo do Brasil.
O autor Antônio Brancaglion Jr., no capítulo intitulado Coleções Egípcias no Brasil,
realiza um mapeamento de diferentes coleções egípcias no Brasil, mostrando como estas
coleções se formaram e destacando suas principais peças.
A partir do terceiro capítulo, escrito por Harry Rodrigues Bellomo e Thiago
Nicolau de Aráujo, os autores do livro passam a evidenciar como, após o desenvolvimento
da Egiptologia e da chegada de peças do Egito no Brasil, diferentes formas de
manifestações de símbolos do antigo Egito passam a fazer parte do cotidiano brasileiro.
Assim, Bellomo e Araújo, sob o título Presença do Antigo Egito nos Cemitérios, mostram como
alguns símbolos egípcios foram apropriados na arte cemiterial brasileira186.
No capítulo Arquitetura Egípcia entre Nós, Margaret Bakos discorre sobre a adoção de
elementos de inspiração egípcia pela arquitetura brasileira, a partir do processo de
urbanização do Rio de Janeiro, no século XVIII. Desde o final do século XIX, com o
monumento construído por Mestre Valentim até edificações contemporâneas com o
formato de pirâmide, a autora mostra como o antigo Egito se faz presente no nosso dia-adia.

Uma versão ampliada deste texto foi publicada por um dos autores. Ver: ARAÚJO, Thiago Nicolau. Diálogo Cultural: O Egito nos Cemitérios Brasileiros. In: BAKOS, Margaret; BALTHAZAR, Gregory; MATOS,
Júlia. Diálogos com o Mundo Faraônico. Rio Grande: Editora da FURG, 2010, 73-88.
186
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Na mesma linha, Margaret Bakos e Márcia Brito, no capítulo Obeliscos Brasileiros,
traçam o processo transcultural destes símbolos egípcios até o Brasil – a Egiptomania –,
evidenciando o significado destes objetos na antiguidade e seus usos atuais enquanto
lugares de memória do passado brasileiro.
No capítulo, Arte e Decoração Egípcia, Margaret Bakos parte da definição de Arte em
Egiptomania de Jean-Marcel Humbert (1994), e, por meio do estudo de exemplos da arte
pictórica brasileira, de decoração em edifícios públicos e charges da imprensa, a autora
historia a permanência e o reuso de elementos egípcios na cultura brasileira.
No sétimo capítulo Festas, Carnavais e Egito Antigo, escrito por Margaret Bakos e Íris
Germano, partindo da instigante ideia de que o carnaval teve seu início no antigo Egito, as
autoras fazem importantes considerações sobre a influência do Egito e da Etiópia,
enquanto sociedades africanas, na formação da identidade afro-brasileira.
Os autores Moacir Elias Santos, Thiago José Moreira e Viviane Noitel Valim
Tedardi, no capítulo A Ordem Rosacruz e a Arquitetura Egípcia, trabalham com os usos de
símbolos egípcios na construção das edificações da Ordem Rosacruz - AMORC, na cidade
de Curitiba/PR, que é a sede mundial para os países de língua portuguesa.
No nono capítulo Marketing e o Egito, os autores Margaret Bakos, Márcia Brito,
Marcelo Chechelski e Flávia Dexheimer apresentam considerações de como o antigo Egito
é utilizado por diferentes estratégias de marketing do país, percebendo como os antigos
símbolos egípcios se constituem enquanto importante veículo que introduz ao moderno.
A autora Raquel dos Santos Funari trata da questão do ensino do antigo Egito na
sala de aula. Sob o título O Egito na Sala de Aula, a historiadora questiona as forma
tradicionais de ensino da história egípcia, como a apresentação cronológica das dinastias,
propondo um conjunto de atividades que visam à pesquisa e à produção de conhecimento
por parte dos alunos, por meio de práticas interdisciplinares.
O irmão Elvo Clemente, no décimo primeiro capítulo, O Egito na Poesia Brasileira –
Pequena Antologia, compila um importante corpus documental para o estudo da presença
egípcia na literatura brasileira. O capítulo divulga poemas pouco conhecidos de um seleto
grupo de autores brasileiros como, por exemplo, Cecília Meirelles.
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Ciro Flamarion Cardoso encerra o livro com o capítulo Egiptomania na Literatura. O
historiador apresenta como a figura do faraó Akenathon foi utilizada de diversas formas na
literatura norte-americana, européia e brasileira do final do século XIX e durante o XX.
Apesar dos romances históricos não terem um compromisso com o passado, o autor
aponta para o fato de que mantém acesso ou desperta nas pessoas o interesse pelo antigo
Egito.


BAKOS, Margaret. Egyptianizing motifs in architecture and art in Brazil.187
Em Egyptianizig Motifs in Architecture and Art in Brazil, publicado em uma coletânea

de cunho internacional sobre o antigo Egito, Margaret Bakos apresenta um estudo sobre a
presença de símbolos egípcios na arquitetura brasileira desde o século XVIII até os dias de
hoje. A Coletânea está formada por 8 volumes e o capítulo sobre o Brasil é o primeiro
com este enfoque a ser publicado em nível internacional.


BAKOS, Margaret. El antiguo Egipto en Brasil: História de la Egiptologia

en Brasil.188
Este artigo, redigido em espanhol e com ampla divulgação internacional, originouse a partir de um capítulo no livro Imhotep Today. Nele, a autora divulga sua pesquisa sobre a
origem da Egiptologia no país, cujo impulso inicial foi dado pelo formação de uma coleção
de antiguidades egípcias por D. Pedro I e, posteriormente, pela erudição e conhecimentos
de egiptologia de D. Pedro II. Os estudos se fortalecem com o estabelecimento e a
consolidação da área da História Antiga em diversas universidades.


BAKOS, Margaret M. Mariage entre l´Égypte Ancienne et le Brésil:

perceptions de motifs égyptiens dans la vie quotidienne.189

187

BAKOS, Margaret. Egyptianizing motifs in architecture and art in Brazil. In: HUMBERT, JEANMARCEL & PRICE,CLIFFORD. (Org.). Imhotep Today: Egyptianizing Architecture. 1 ed. Londres:
University College London, 2003, v. 4, p. 231-245.
188
BAKOS, Margaret. El antiguo Egipto en Brasil: História de la Egiptologia en Brasil. ArqueoWeb
Revista Eletrônica, Espanha, v. 5, n. 3, 2004. Disponível em: http://www.ucm.es/arqueoweb/numero-52_5-3.htm#5-2_5-3. Acesso em 15out2011.
189
BAKOS, Margaret M. Mariage entre l´Égypte Ancienne et le Brésil: perceptions de motifs égyptiens
dans la vie quotidienne.189 Grenoble, 6-12 Septembre 2004. Proceedings of the Ninth International Congress of Egyptologists. In.: GOYON, J.C & Cardin, C (Ed) Actes Du neuvième Congrès International des
Égyptologues. Leuven, Paris, Dudley , Orientalia Lovaniensia, 150, v. I & II, p.13 -123-132
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O artigo inicia com uma questão: longe da cena onde prosperou o Antigo Egito,
haveria no Brasil edificações e obras de arte que evocassem as fontes que lhe serviram de
inspiração? A esta questão, a comunicação responde de forma afirmativa. E se propõe a
mostrar, nas linhas que seguem, os exemplos singulares de utilização de símbolos sobre
edifícios públicos e construções de particulares, bem como em monumentos, desenhos,
pinturas e publicidades deste país. Os modelos apresentados vão colocar em evidência a
participação dos brasileiros no processo milenar de reutilização de elementos do antigo
Egito, que se convencionou chamar de Egiptomania. Foi acrescentado ao estudo o conceito de cotidiano e feito um alerta aos seguidores da pesquisa: na falta de registros anteriores
foi fundamental a consulta a colegas, publico geral, de outros Estados da Federação, para se
chegar aos resultados ora apresentados. A todos que cooperaram se fez um agradecimento
público e formal.


BAKOS, Margaret. Obeliscos americanos: polêmicos da gênese à forma.190
A autora teve como objetivo divulgar um dos desdobramentos da pesquisa sobre

Egiptomania, em especial a comparação entre o significado de quatro obeliscos americanos.
Ela demonstra, basicamente, que todos os sentidos utilizados na construção de um obelisco
são uma modificação dos sentidos originais.O questionamento partiu do entendimento de
como ocorre a apropriação de tais monumentos na modernidade. A problemática expôs os
percalços do estudo, como a perda do significado original e, consequentemente, o não
reconhecimento dos monumentos como “obeliscos” a partir dos questionários enviados a
diversas cidades. Também a perda do significado das construções, visto que foram
edificados para transmissão da memória. Ao serem estudados buscava-se a recuperação
desta, no contexto de um outro tempo e espaço. Por fim, a busca de um aporte
metodológico que auxiliasse na comparação entre os obeliscos foi obtida de forma a
integrar os resultados.


BRITO, Marcia Raquel. Obeliscos Egípcios: História e Transculturação.191
O trabalho monográfico de Marcia Raquel de Brito, defendido no departamento de

História da PUCRS sob orientação de Margaret Bakos, apresenta um mapeamento e
BAKOS, Margaret. Obeliscos americanos: polêmicos da gênese à forma. Phoinix, Rio de Janeiro, v. 10, p.
195-199, 2004.
191 BRITO, Marcia Raquel. Obeliscos Egípcios: História e Transculturação. Porto Alegre: Graduação em
História da PUCRS, 2004.
190
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quantificação de monumentos com formato de obeliscos no Brasil. O objetivo da análise
foi o estudo de casos em que os obeliscos apareciam inseridos no contexto literário e no
cinema. Metáfora para sensualidade, atribuição de poder, capacidade de controle, desprezo
e valoração de tesouro, foram algumas das atribuições atreladas à palavra obelisco, no
enredo em que foram aproveitadas. Um artigo foi publicado com o tema desta pesquisa192.

Em 2005 a estreita relação da Egiptologia com a Egiptomania foi novamente
enfocada a partir de dois artigos de Margaret Bakos, sendo um deles dedicado ao
imperador D. Pedro I. Uma outra contribuição ao tema, por Liliane Cristiana Coelho e
Moacir Elias Santos, foi um estudo de uma residência sui generis, onde a diferença na
produção de obras inspiradas no Egito antigo é destacada. Por fim, dois graduandos de
diferentes regiões, Welcsoner Silva Cunha e Rodrigo Otávio Silva, tiveram como temas de
seus trabalhos monográficos, respectivamente, a Egiptomania na publicidade e arquitetura;
e a influência do Egito antigo na Maçonaria. Os dados destes estudos podem ser
verificados na sequência.


BAKOS, Margaret. D. Pedro II no Egito: o Diário de viagem do impera-

dor.193
O artigo versa sobre a caderneta de viagem de D. Pedro II, intitulada “Viagem ao
Alto Nilo”, na qual o imperador relata sua viagem à Terra dos Faraós, bem como discorre
sobre problemas sócio-culturais e econômicos que, segundo ele, eram comuns tanto ao
Brasil quanto ao Egito. As críticas provenientes dos brasileiros ao imperador viajantes, bem
como as sensações do monarca durante a viagem, também são tema deste estudo.


BAKOS, Margaret. A egiptomania a serviço da egiptologia no Brasil.194
Este artigo originou-se de uma palestra proferida no I Encontro Nacional de Estu-

dos Egiptológicos, realizado em Curitiba, e sintetiza os aspectos históricos do projeto Egiptomania no Brasil, séculos XIX e XX. Prioriza a apresentação da metodologia e também do
BRITO, Marcia Raquel de. Migração de Sentidos: Obeliscos no Brasil. Oficina do Historiador, PUCRS, p. 9,
2003.
193 BAKOS, Margaret. D. Pedro II no Egito: o diário de viagem do imperador. Nossa História, Porto Alegre,
v. 15, 2005.
194 BAKOS, Margaret. A Egiptomania a serviço da Egiptologia no Brasil. Revista Uniandrade, v. 1, p. 77-87,
2005.
192
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corpus conceitual a partir de diversos exemplos oriundos da arte, da arquitetura e da propaganda. Ainda, no artigo, a Egiptomania é vista como uma fonte para a manutenção da
memória coletiva nacional e a eternização da presença cultural egípcia antiga, que vem prestar, dessa forma, grande favor à Egiptologia brasileira.


COELHO, Liliane; SANTOS, Moacir Elias. O Egito Antigo em Espaços

Privados: um estudo de Egiptomania.195
Neste artigo os autores apresentam uma investigação sobre Egiptomania em um espaço
privado. O objeto da pesquisa é uma residência que foi decorada interna e externamente
com alto-relevos, encavos, mosaicos e vitrais com temática egípcia, produzidos por diversos artistas. Ao serem analisadas, tais obras mostraram profundas diferenças que oscilam
entre a superficialidade e a especialidade. Estas foram compreendidas a partir de dois ordenamentos: o sensível, baseado na imaginação, e o lógico, relacionado à pesquisa. Ambos
refletem a relação existente entre a ciência e a imaginação, que são campos que se complementam na área da Egiptomania.


CUNHA, Welcsoner Silva. Egiptomania no Sul do Estado do Rio Grande do

Sul.196
Em sua monografia de conclusão de curso, defendida no Departamento de História
da UFPel sob orientação de Fábio Vergara, Welcsoner Silva Cunha realiza um mapeamento
da presença de símbolos egípcios em estabelecimentos comerciais (nomenclatura e logotipos) e arquitetura (civil e monumental) em cidades da região sul do Rio Grande do Sul, a
saber, Pelotas, Piratini, Canguçu e São Lourenço do Sul. Este trabalho foi transformado em
um artigo197.


SILVA, Rodrigo Otávio. Apropriações Contemporâneas do Antigo Egito:

Antiguidade e Tradição no Discurso Maçônico Brasileiro.198

COELHO, Liliane Cristina; SANTOS, Moacir Elias. O Egito Antigo em Espaços Privados: um estudo de
Egiptomania. Revista Uniandrade, v. 6, p. 89-104, 2005.
196 CUNHA, Welcsoner Silva. Egiptomania no Sul do Estado do Rio Grande do Sul. Pelotas: Graduação em História da UFPel, 2005.
197 CUNHA, Welcsoner Silva. O Egito Antigo no Sul do Rio Grande do Sul. Cadernos do LEPAARQ (UFPEL), v. 2, p. 27-57, 2005.
198 SILVA, Rodrigo Otávio. Apropriações Contemporâneas do Antigo Egito: Antiguidade e Tradição no
Discurso Maçônico Brasileiro. Natal: Graduação em História da UFRN, 2005.
195

Plêthos, 2, 1, 2012
www.historia.uff.br/revistaplethos
ISSN: 2236-5028

231

Em sua monografia de conclusão de curso, defendida no Departamento de História da
UFRN sob orientação de Roberto Silva, Rodrigo Otávio Silva analisa os usos do antigo
Egito na literatura maçônica brasileira, apontando esse tipo de prática de Egiptomania
como uma tradição inventada que objetiva ligar as origens da maçonaria com a antiga
civilização egípcia. O trabalho também foi publicado sob a forma de um artigo199.

No ano de 2007 destacam-se os trabalhos realizados como requisitos para obtenção
de grau em cursos de pós-graduação. No caso de stricto sensu, foram as dissertações de Márcia Raquel de Brito, que teve como principal fonte os obeliscos, e a de Nathalia Monseff
Junqueira, com a narrativa de Gustave Flaubert pelo Egito. Já para o lato sensu, Liliane Cristina Coelho utilizou-se da lileratura infanto-juvenil para explicar a constituição do imaginário sobre a múmia. Os dados sobre estas três pesquisas seguem na continuidade.


BRITO, Marcia Raquel de. Penduricalhos da Memória: Usos e Abusos dos

Obeliscos no Brasil (séculos XIX, XX e XXI).200
A dissertação de Marcia Raquel de Brito, defendida pelo Programa de PósGraduação em História das Sociedades Ibéricas e Americanas da Pontifícia Universidade
do Rio Grande do Sul, sob a orientação de Margaret Marchiori Bakos versa sobre os obeliscos e sua reutilização no Brasil. A autora parte de informações importantes sobre as formas de uso dos obeliscos no Egito antigo e ao longo da antiguidade, mostrando como ocorrem as mudanças no significado de sua instalação. Posteriormente, levanta o número de
obeliscos existentes no Brasil e sua acepção, ou seja, para que foram construídos. A fundamentação teórica é muito pertinente e as informações sobre o Egito antigo bem fundamentadas. A discussão sobre a maneira como o obelisco é apropriado pela literatura e pelo cinema é pertinente, pois mostra alguns dos usos atuais do monumento egípcio. É uma pes-

SILVA, Rodrigo Otávio. Apropriações Contemporâneas do Egito Antigo: Antigüidade e tradição no discurso maçônico brasileiro. Mneme (Caicó. Online), Rio Grande do Norte, v. 7, p. 01-40, 2005.
200 BRITO, Marcia Raquel. Penduricalhos da Memória: Usos e Abusos dos Obeliscos no Brasil (séculos XIX,
XX e XXI).200 Porto Alegre: Programa de Pós-Graduação em História das Sociedades Ibéricas e Americanas
da PUCRS, 2007.
199
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quisa de extraordinário valor pelo número de obeliscos que conseguiu mapear neste país:
184 obeliscos. Um artigo foi publicado com os resultados desta pesquisa201.


JUNQUEIRA, Nathalia Monseff. Voyage en Égypte: as representações do

Antigo Egito na narrativa de Gustave Flaubert durante o imperialismo francês do século XIX.202
Nesta dissertação, defendida pelo Programa de Pós-Graduação em História da
Universidade Estadual Paulista sob orientação de Margarida Maria de Carvalho, Nathalia
Monseff Junqueira analisa a narrativa do francês Gustave Flaubert sobre sua viagem ao
Egito entre os anos de 1849 e 1850. O tema é muito interessante por unir história e
literatura e, especialmente, por abordar uma obra inédita entre os historiadores. A partir de
uma contextualização da participação francesa na redescoberta do Egito no século XIX e
da análise propriamente dita da obra, a autora procura identificar os locais descritos por
Gustave Flaubert no mapa egípcio, partindo de informações como os nomes antigos das
localidades, de maneira a auxiliar ao leitor em sua incursão pelo texto.Três artigos foram
redigidos com o tema desenvolvido nesta dissertação203.


COELHO, Liliane Cristina. Egiptomania e Literatura: A Formação do Ima-

ginário sobre a Múmia na Literatura Infanto-Juvenil.204
Nesta monografia, apresentada ao III Curso de Especialização em Literatura
Nacional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e que teve orientação de Noemi
Henriqueta Brandão de Perdigão, Liliane Cristina Coelho parte de uma discussão sobre a
múmia egípcia e sua presença no imaginário infanto-juvenil. A autora busca perceber, por
meio da literatura infanto-juvenil que tem como tema a múmia, como se dá a formação
desta visão fantástica. A fundamentação parte de pesquisas sobre a mumificação no Egito
BRITO, Marcia Raquel. Obeliscos em Questão. In: BAKOS, Margaret; BALTHAZAR, Gregory; MATOS,
Júlia. Diálogos com o Mundo Faraônico. Rio Grande: Editora da FURG, 2010, p. 73-78.
202 JUNQUEIRA, Nathalia Monseff. Voyage en Égypte: as representações do Antigo Egito na narrativa de
Gustave Flaubert durante o imperialismo francês do século XIX. Assis: Programa de Pós-Graduação em
História da UNESP, 2007.
203 JUNQUEIRA, Nathalia Monseff. Antigo Egito e França oitocentista: construção da identidade francesa
no contexto imperialista do século XIX. História e-História, 2006; JUNQUEIRA, Nathalia Monseff. As representações do Egito nos romances de Gustave Flaubert. Boletim do CPA (UNICAMP), v. 17, p. 155-161,
2005; JUNQUEIRA, Nathalia Monseff. Uma viagem ao antigo Egito: a relação entre presente e passado na
narrativa de bordo de Gustave Flaubert. História. Questões e Debates, v. 48/49, p. 01-20, 2008.
204 COELHO, Liliane Cristina. Egiptomania e Literatura: A Formação do Imaginário sobre a Múmia na Literatura Infanto-Juvenil. Curitiba: Programa de Especialização em Literatura Brasileira e História Nacional da
UTFPR, 2007.
201
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antigo e sua significação dentro da religião funerária, e também do surgimento e difusão,
por meio do cinema, dos romances sobre múmias, que influenciam diretamente a formação
deste imaginário infanto-juvenil.

Já no ano de 2008 a Egiptomania teve um número grande de contribuições, com a
produção de uma tese de doutorado, de Raquel dos Santos Funari, cujo tema foi cinema e
prática docente, além de diversos artigos. Um destes, publicado por Margaret Bakos e Raquel Funari, apresenta um estudo de caso. Dois artigos de Margaret Bakos tratam de considerações teóricas e dos ícones do Egito antigo. Um deles sobre as pirâmides, obeliscos e
esfinges enquanto o outro dedica-se aos hieróglifos. Uma nova fase da pesquisa incluiu
além da utilização de novos conceitos, o uso de dados provenientes da América do Sul,
conforme nos mostram os dois artigos, sendo um deles de Margaret Bakos, Ana Paula de
Jesus e Karine Lima. Conforme os dados expostos a seguir.


FUNARI, Raquel dos Santos. Reflexões acerca da subjetivação do Antigo

Egito na sala de aula a partir do filme "O Príncipe do Egito”.205
Também defendida pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade
de Campinas sob orientação de André Leonardo Chevitarese, a tese de Raquel dos Santos
Funari aborda a questão do uso do cinema em sala de aula, tendo como exemplo o filme
“O Príncipe do Egito”. A autora parte de discussões sobre cinema e história e narra a
experiência de utilização do filme em turmas de sexto ano do Ensino Fundamental,
buscando as percepções de meninos e meninas, de escolas públicas e privadas e que têm
diferentes noções religiosas, a respeito da narrativa evocada pelo filme. Seu objetivo é
compreender como os pré-adolescentes percebem a narrativa bíblica, tendo como base a
aplicação de questionários após a exibição do filme.


BAKOS, Margaret; FUNARI, Raquel dos Santos. O Egito antigo no Brasil:

egiptologia e egiptomania.206

FUNARI, Raquel dos Santos. Reflexões acerca da subjetivação do Antigo Egito na sala de aula a partir do
filme "O Príncipe do Egito”. Campinas: Programa de Pós-Graduação em História da UNICAMP, 2008.
206 BAKOS, Margaret; FUNARI, Raquel dos Santos. O Egito antigo no Brasil: Egiptologia e Egiptomania. In:
CHEVITARESE, André; CORNELLI, Gabrielle; SILVA, Maria Aparecida de Oliveira. (Org.). A Tradição
Clássica e o Brasil. Brasilia: Fortium Editora, 2008, v., p. 129-138.
205
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Neste artigo as autoras analisam a conexão entre os escritos clássicos e as práticas
de Egiptomania no Brasil. O estudo inicia com uma definição de Egiptomania e a função
que gregos e romanos tiveram em sua disseminação pelo Ocidente; por seguinte, as autoras
apresentam um estudo de caso feito com os alunos de escolas de nível fundamental,
públicas e privadas, buscando traçar os conhecimentos prévios que estes estudantes trazem
sobre o antigo Egito para a sala de aula. Dessa maneira, as historiadoras concluem que o
olhar destes estudantes, que ainda não haviam estudado o antigo Egito enquanto conteúdo
curricular, está marcado pelo contato com imagens cinematográficas.


BAKOS, Margaret. Visões modernas do mundo antigo: A Egiptomania.207
Neste artigo, Margaret Marchiori Bakos ressalta a importância dos estudos de

Egiptomania para pontuar a relevância do antigo Egito e sua história umbilical e milenar no
continente africano. Dessa forma, seu estudo foca na análise da gênese dos três principais
ícones da Egiptomana, a saber, o obelisco, a pirâmide e a esfinge; também realiza uma
discussão acerca de possíveis razões da permanência desse milenar processo de
transferências culturais, a Egiptomania, e sua importância.


BAKOS, Margaret. Hieróglifos: Imagens, Sons e Egiptomania.208
O artigo foi produzido a partir de uma conferência no XVI Ciclo de Debates do

LHIA, em 2006. Neste, a autora relaciona três pontos de importância à compreensão da
criação das práticas de Egiptomania: a criação dos hieróglifos, seu apagamento e posterior
decifração. Assim, ela localiza no bojo do processo de esquecimento da escrita o sistema
que formou o imaginário sobre o Egito antigo, através dos gregos e ao longo da história,
mostrando como Egiptomania e os hieróglifos se interligam. São apontadas ao longo do
texto

as

referências

teórico-metodológicas,

tanto

da

Egiptomania

quanto

da

transculturação, que auxiliam no estabelecimento das diferentes razões que favorecem o
uso dos hieróglifos nas práticas de Egiptomania.

BAKOS, Margaret. Visões modernas do mundo antigo: A Egiptomania. In: FUNARI, Pedro Paulo;
SILVA, Glaydson José, MARTINS, Adilton Luis (Org.). História antiga: contribuições de brasileiros. Campinas:
Annablume, 2008, p. 15-35.
208 BAKOS, Margaret. Hieróglifos: Imagens, Sons e Egiptomania. Phoinix (UFRJ), v. 13, p. 178-202, 2008.
Uma versão revisada foi publicada em formato de capítulo de livro, ver: BAKOS, Margaret. Hieróglifos e
Arte: Diálogos com a História. In: BUSTAMANTE, Regina Maria da Cunha; LESSA, Fábio Souza (Org.).
Dialogando com Clio. Rio de Janeiro: Mauad, 2009.
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BAKOS, Margaret. The Invention of Antiquity in South America through

images borrowed from Ancient Egypt - Egyptomania.209
Neste texto a autora realiza nova síntese e reflexão sobre os resultados obtidos com
a pesquisa sobre práticas de Egiptomania no Brasil. Ela traz à baila o conceito de
identidade cultural, enquanto categoria de análise, no entendimento sobre as mediações que
podem ser mapeadas nos processos de recepções e de produções transnacionais do antigo
Egito.


BAKOS, Margaret; COSTA, Karine, JESUS, Ana Paula de. Ibero-América

Egípcia.210
Iniciando uma nova fase da pesquisa sobre Egiptomania, que atinge diversos países
de língua espanhola na América do Sul, as autoras discorrem sobre as reutilizações de
símbolos egípcios no continente. Os dados quantitativos levantados até o momento no
Brasil e em outros sete países foram sistematizados na forma de um banco de dados, que é
composto por imagens e informações sobre os monumentos encontrados, e que é
permanentemente atualizado e complementado com dados provenientes não apenas de
pesquisas de campo, mas da ajuda de pessoas que passam a conhecer o estudo e seus
objetivos e contribuem com seus achados. As diversas manifestações mostram que a
Egiptomania não é uma herança apenas brasileira, mas está presente em toda a América do
Sul.

Em 2009 houve um bom número de produções com temas diversos. Em sua dissertação de mestrado Evelyne Azevedo apresentou um estudo sobre uma fonte, trabalhando ao mesmo tempo a arte e arquitetura, além da interpretação de textos em latim. Já a
reedição de Fatos e Mitos do Antigo Egito, de Margaret Bakos, contou com um novo capítulo sobre Egiptomania. As outras quatro produções surgiram de trabalhos de conclusão de
cursos de graduação em História, sendo três da PUCRS e uma da UFPR. Os temas tratados
por Gregory da Silva Balthazar, Karine Lima Costa e Ana Paula de Andrade Lima de Jesus

In: Pedro Paulo A Funari, Renata S. Garraffoni, Bethany Lethalien. (Org.). New Perspectives on the Ancient
World, 2008, Oxford: Archaeopress/Oxford, 2008.
210 BAKOS, Margaret; COSTA, Karine, JESUS, Ana Paula. Ibero-América Egípcia. História: Questões e
Debates, v. 48/49, p. 265-286, 2008.
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referem-se, respectivamente, à imagem de Cleópatra, às esfinges em charges e às pirâmides
na propaganda, e revelam um excelente aporte teórico-metodológico. Já a que foi produzida por Alice Alves Gomes Dierckx teve como temática os símbolos egípcios em brinquedos, e destaca-se pela originalidade.


AZEVEDO, Evelyne. O Egito Mítico de Athanasius Kircher: O Obeliscus

Pamphliuse a Fonte dos Quatro Rios na Praça Navona.211
Nesta dissertação, defendida pelo Programa de Pós-Graduação em História da
Universidade de Campinas sob a orientação de Luiz César Marques Filho, Evelyne Azevedo
parte em busca do Egito imaginado pelo jesuíta Athanasius Kircher. Em um texto muito
bem fundamentado, a autora discute a significação simbólica dos animais presentes na
Fonte dos Quatro Rios, que está localizada na Praça Navona, em Roma, por meio da
tradução de trechos da obra Obeliscus Pamphilius, escrita por Kircher e publicada em 1650.
Neste livro, o jesuíta busca uma interpretação para os hieróglifos, que não tinham seu
significado conhecido na época e cuja decifração seria realizada apenas cerca de dois
séculos depois. É por meio de tais associações que a autora parte para a sua própria
interpretação sobre os elementos, especialmente os animais associados a cada um dos
quatro rios, constituintes da fonte. Tal pesquisa teve como resultado a publicação de um
capítulo de livro212.


BAKOS, Margaret. Uma Herança: o Antigo Egito no Brasil.213
Em 1996 Margaret Bakos publicou o livro Fatos e Mitos do Antigo Egito, onde reuniu

diversos artigos de diferentes temáticas sobre o antigo Egito e publicados em revistas
científicas, anais de congresso, entre outros. Em sua terceira edição, revista e ampliada,
publicada no ano de 2009, a autora incluiu um capítulo intitulado Uma Herança: O Antigo
Egito no Brasil, onde apresentou os resultados do projeto de pesquisa História da Egiptomania
no Brasil: Séculos XVIII, XIX, XX e XXI. Margaret Bakos realiza um reflexão do
desenvolvimento desse projeto até recentemente.
AZEVEDO, Evelyne. O Egito Mítico de Athanasius Kircher: O Obeliscus Pamphliuse a Fonte dos Quatro Rios na Praça Navona. Campinas: Programa de pós-Graduação em História da Unicamp, 2009.
212 AZEVEDO, Evelyne. Athanasius Kircher, o Obeliscus Pamphilius e a Fonte dos Quatro Rios. In: CAMPOS, Marcelo; BERBARA, Maria; CONDURU, Roberto; SIQUEIRA, Vera Beatriz. (Org.). História da Arte:
Escutas. Rio de Janeiro: UERJ, 2011.
213 BAKOS, Margaret. Uma Herança: o Antigo Egito no Brasil. In: BAKOS, Margaret. Fatos e Mitos do Antigo
Egito. Porto Alegre: Edipucrs, 2009.
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BALTHAZAR, Gregory da Silva. Cleópatra, Poder e Sedução: A Imagem A-

través do Tempo.214
A monografia de Gregory da Silva Balthazar, defendida no Departamento de
História da PUCRS sob orientação de Margaret Bakos, apresenta um estudo sobre a
influência dos escritos do biógrafo grego Plutarco nas práticas de Egiptomania que têm
como temática a rainha Cleópatra VII do Egito. Pautado no eixo categorial gênero, o autor
traça como pintores, cineastas e literatos vem se utilizando do relato plutarquiano para
construir suas imagens de Cleópatra, isto é, o autor pontua que na gênese e formatação de
um mito sobre a rainha egípcia encontra-se o pensamento plutarquiano. Desta monografia
resultaram dois capítulos de livros e três artigos.215


COSTA, Karine Lima. O "Lugar da Diferença" em Charges da Imprensa

Brasileira Através da Figura da Esfinge (Séculos XIX, XX e XXI).216
Em sua monografia, defendida no Departamento de História da PUCRS sob
orientação de Margaret Bakos, Karine Lima da Costa estuda o uso de esfinges em charges
publicadas na imprensa brasileira entre os séculos XIX e XXI. Por meio das teorias póscoloniais, como as apresentadas nos trabalhos de Homi Bhabha (2007) e Edward Said
(1990), a autora apresenta um estudo de como o processo transcultural da Egiptomania
permite pontuar com maior vigor a africanidade da civilização egípcia. Da monografia
resultaram um capítulo de livro e dois artigos217.

BALTHAZAR, Gregory da Silva. Cleópatra, Poder e Sedução: A Imagem Através do Tempo. Porto Alegre: Graduação em História da PUCRS, 2009.
215 BALTHAZAR, Gregory. Cleópatra: A Egiptomania no Feminino. In: BAKOS, Margaret, BALTHAZAR,
Gregory, MATOS, Júlia. Diálogos com o Mundo Faraônico. Rio Grande: Editora da FURG, 2010, p. 37-54; BALTHAZAR, Gregory. Cleópatra a Sedução do Oriente: O Corpo como meio Feminino de Exercer Política.
Revista de História Comparada (UFRJ), v. 6, p. 88-109, 2009; BALTHAZAR, Gregory. Encontro de Tempos:
A Rainha Cleópatra no Limiar da Ciência e da Imaginação. Revista Historiador, v. 1, p. 37-50, 2010; BALTHAZAR, Gregory. Plutarco e a Ocidentalização de Cleópatra. Nearco, v. 2, p. 5-33, 2010; BALTHAZAR,
Gregory. Plutarco e Cleópatra. In: SILVA, Maria Aparecida de Oliveira; CERQUEIRA, Fábio Vergara. Ensaios sobre Plutarco: Leituras Latino-Americanas. 1 ed. Pelotas: Editora da UFPel, 2010, v. , p. 293-325.
216 COSTA, Karine Lima. O "Lugar da Diferença" em Charges da Imprensa Brasileira Através da Figura da
Esfinge (Séculos XIX, XX e XXI). Porto Alegre: Graduação em História da PUCRS, 2009.
217 COSTA, Karine Lima. Do Egito antigo ao Brasil contemporâneo: a representação da esfinge egípcia em
charges e caricaturas da Imprensa Brasileira (séculos XX e XXI). História, Imagem e Narrativas, v. 9, p. 1-18,
2009; COSTA, Karine Lima. Esfinges Egípcias em Charges. In: BAKOS, Margaret; MATOS, Júlia; BALTHAZAR, Gregory. Diálogos com o Mundo Faraônico. Rio Grande: Editora da FURG, 2010, p. 55-64; COSTA,
Karine Lima. D. Pedro II e suas viagens ao Egito: repercussão na Imprensa Caricata (1871 e 1876). Revista
Litteris, v. 4, p. 01-06, 2010.
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JESUS, Ana Paula de Andrade Lima de. Pirâmides do Egito Antigo: Ima-

gens no Cotidiano Brasileiro no Séc – XX e XXI.218
A monografia de Ana Paula de Andrade Lima de Jesus, defendida no
Departamento de História da PUCRS sob orientação de Margaret Bakos, tem como foco
de estudo as utilizações das pirâmides egípcias como signo representativo de empresas
imobiliárias brasileiras, as logomarcas. A autora, pautada nos estudos semióticos, aponta
para possíveis significados de apropriação desses signos no cotidiano brasileiro, ou seja,
entendendo o fenômeno de Egiptomania como um processo transcultural, Ana Paula de
Jesus busca compreender qual a mensagem que as empresas imobiliárias buscam na
utilização das pirâmides em suas logomarcas.Um capítulo de livro foi publicado com o
tema desta pesquisa219.


DIERCKX, Alice Alves Gomes. Egiptomania no Campo dos Brinquedos.220
A monografia Alice Alves Gomes Dierckx, defendida no Departamento de História

da UFPR sob orientação de Renata Garraffoni, apresenta uma analise do uso de símbolos
egípcios em brinquedos infantis. Entendendo os brinquedos enquanto cultura material, a
autora faz considerações sobre o objetivo educacionais de tais objetos, como a reiteração de
papeis de gênero e classe. Desta monografia resultou a publicação de um artigo221.

Em 2010 dois artigos foram publicados, um no Brasil e o outro no exterior, e uma
resenha. O artigo de Karine Lima Costa aborda a história da Egiptomania, por meio de D.
Pedro II, enquanto o de Raquel dos Santos Funari e Pedro Paulo Funari, por meio de uma
abordagem pós-moderna, analisa o conteúdo de livros didáticos. A resenha produzida por
Raquel Funari também contribui para a divulgação de uma obra sobre Cleópatra.

JESUS, Ana Paula de Andrade Lima de. Pirâmides do Egito Antigo: Imagens no Cotidiano Brasileiro no
Séc – XX e XXI. Porto Alegre: Graduação em História da PUCRS, 2009.
219 JESUS, Ana Paula. Pirâmides Contemporâneas. In: BAKOS, Margaret; BALTHAZAR, Gregory; MATOS,
Júlia. Diálogos com o Mundo Faraônico. Rio Grande: Editora da FURG, 2010, p. 23-35.
220 DIERCKX, Alice Alves Gomes. Egiptomania no Campo dos Brinquedos. Curitiba: Graduação em História da UFPR, 2009.
221 DIERCKX, Alice Alves Gomes. Egiptomania no Campo dos Brinquedos. Revista Vernáculo. n. 23/24,
pp. 55-63, 2009.
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COSTA, Karine Lima D. Pedro II e suas viagens ao Egito: repercussão na

Imprensa Caricata (1871 – 1876).222
Este artigo traz uma síntese das duas viagens que o Imperador Dom Pedro II fez
ao Egito nos anos de 1871 e 1876, verificando a repercussão que isso teve na imprensa do
país, em especial em charges e caricaturas da época, para saber até que ponto essas viagens
influenciaram em seu desempenho como imperador do Brasil.


FUNARI, Raquel dos Santos; FUNARI, Pedro Paulo. Ancient Egypt and

Brazil: A Theoretical Approach to Contemporary Uses of the Past.223
Neste artigo os autores buscam, a partir de discussões que incluem a Arqueologia,
as origens do conteúdo sobre Egito antigo presente nos livros escolares. Por meio de
exemplos, eles mostram a carga ideológica que está presente neste conteúdo, que procura
estabelecer e manter o controle social. Eles sugerem que uma abordagem pós-moderna é
mais útil para o objetivo de compreensão do contexto social dos usos da arqueologia.


FUNARI, Raquel dos Santos. Cleópatra.224
Trata-se de uma resenha do livro “Cleópatra”, de Christian-Georges Schwentzel.

A autora sintetiza os temas tratados pelo escritor e enfatiza que o baixo custo
proporcionará o uso do livro mesmo em sala de aula.

No ano de 2011, o último do levantamento que realizamos, há três produções. Uma
de autoria de Ana Paula de Jesus, que trata das pirâmides na propaganda e os outros dois
de Margaret Bakos, que foram apresentados em encontros científicos nacionais. O primeiro
refere-se à permanência do Egito antigo entre nós e o segundo apresenta uma síntese sobre
os estudos de Egiptomania realizados no Brasil, direcionando-se para o enfoque teóricometodológico.

COSTA, Karine Lima D. Pedro II e suas viagens ao Egito: repercussão na Imprensa Caricata (1871 –
1876). Revista Litteris. n. 4, março de 2010.
223 FUNARI, Raquel dos Santos; FUNARI, Pedro Paulo. Ancient Egypt and Brazil: A Theoretical Approach
to Contemporary Uses of the Past. Archaeologies, v. 6, p. 48-61, 2010.
224 FUNARI, Raquel dos Santos. Cleópatra. História e-História, v. 2010, p. 1-2, 2010.
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JESUS, Ana Paula de Andrade Lima de. Pirâmides egípcias: representações

na contemporaneidade.225
Neste artigo, a partir de suas pesquisas sobre pirâmides e logotipias no Brasil,
ilustrado com imagens de excepcional visualidade sobre o tema, a autora conclui que o que
define a egiptomania como parte de um processo transcultural não se restringe à
representação, mas sim à decodificação de uma mensagem embutida sublinarmente no
signo. Será a partir daí que se determinará se este é uma prática social que passa a ser
considerada um habitus planejado ou não. Portanto, toda prática de egiptomania possui uma
mensagem preliminar.


BAKOS, Margaret. Simbologias, influências e continuidades do Egito antigo

no Brasil via hieroglifos entre a ciência e a imaginação.226
A autora demonstra como os indivíduos guardaram uma espécie de herança imaterial
do Egito Antigo, expressão tomada de empréstimo de Giovani Levi (2000). Eles conservaram e transformaram, ao longo de milênios, elementos da antiguidade Egípcia. Foi no
bojo desse processo que o Egito antigo se mostra ainda presente no imaginário coletivo
deste país.


BAKOS, Margaret. Egiptomania no Brasil e América do Sul.227
Síntese de palestra apresentada no VII Encontro Nacional de História Antiga,

promovido pelo Grupo de Trabalho de História Antiga (GTHA – ANPUH), citado na
introdução desta bibliografia comentada. Nesse encontro, líderes de pesquisa de diversas
áreas da História Antiga expuseram os projetos em desenvolvimento em suas respectivas
instituições, destacando a adoção de diversos enfoques teóricos e a utilização de diferentes
metalinguagens nesse exame do antigo entre nós. Coube à autora falar sobre a
Egiptomania, sua história milenar e no Brasil. Relata do seu despertar pelo tema, em 1988,

JESUS, Ana Paula de Andrade Lima de. Pirâmides egípcias: representações na contemporaneidade. Disponível
em:
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300676506_ARQUIVO_ArtigoAnphuAnapaula.pdf
Acesso em 15out 2011.
226 BAKOS, Margaret. Simbologias, influências e continuidades do Egito antigo no Brasil via hieroglifos entre
a ciência e a imaginação. In: VIEIRA, A.L.; ZIERER, A. (org) Historia Antiga e Medieval, São Luis, Ed. da
UEMA, 2011, v.1, p. 349-366
227 BAKOS, Margaret. Egiptomania no Brasil e América do Sul. In: BELTRÃO DA ROSA, C. et alii (org) A
busca do Antigo. Rio de Janeiro, Nau Ed., 2011, p.179-196.
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quando deu início a uma formação em Egiptologia no University College London,
relembrando a surpresa manifesta por colegas brasileiros e, até mesmo, por alguns
estrangeiros, quanto ao seu interesse por essa especialidade. Margaret Marchiori Bakos
rememora a história dos primeiros passos do projeto, após a leitura de Michel de Certeau,
quando a pesquisa desenvolveu a ideia de que pode-se fazer três tipos de leituras/pesquisa
sobre o Antigo Egito: a Egiptofilia, a Egiptomania e a Egiptologia. A primeira, da
Egiptofilia, busca o exotismo naquela sociedade e deseja a posse de coisas relativas ao
Egito antigo. A segunda, da Egiptomania, faz reinterpretações e reuso de traços da cultura
do antigo Egito de uma forma que lhe sejam atribuídos novos significados. A última, da
Egiptologia, caracteriza os olhares dos egiptólogos acadêmicos e trata com rigor científico
tudo que se relaciona com o antigo Egito, inclusive práticas de Egiptomania.

Considerações finais
Com base no levantamento realizado, excluindo as apresentações de trabalhos em
eventos científicos que não resultaram em publicação em anais, bem como outras
produções de menor circulação, como os resumos, possuímos até o presente momento os
números mostrados na tabela 1. Nesta temos a produção sobre Egiptomania no Brasil no
período de 1995 a 2011, reunindo o que foi produzido antes da instituição junto ao CNPq
do grupo de pesquisa “Egiptomania no Brasil: séculos XIX e XX” (e posteriormente XXI),
e a produção que resultou deste último. Destacamos que os números presentes na tabela
não se referem apenas à bibliografia acima comentada, mas reúnem toda a produção
levantada.

Tabela 1 – Produção em Egiptomania no Brasil tendo como base levantamento realizado
pelos autores e concluído em outubro de 2011.
Tipo de produção

Número de publicações

Formação acadêmica – Stricto sensu

5

Formação acadêmica – Lato sensu

1
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Formação acadêmica – graduação

8

Livros

2

Capítulos de livros

30

Artigos em periódicos científicos

27

Textos completos em anais de eventos

11

Total

84

O gráfico 1 ajuda a visualizar tais resultados com relação às porcentagens
relacionadas a cada um dos tipos de publicação presentes na tabela 1:

Gráfico 1 – Produção em Egiptomania no Brasil tendo como base levantamento realizado
pelos autores e concluído em outubro de 2011.

Tendo como base a produção acima os principais temas estudados puderam ser
levantados. Destacamos que algumas das publicações abordam mais de uma das categorias
Plêthos, 2, 1, 2012
www.historia.uff.br/revistaplethos
ISSN: 2236-5028

243

nas quais os trabalhos foram divididos, como por exemplo a arte e a literatura, e por essa
razão o total apresentado na tabela 2 é maior que aquele mostrado na tabela 1.

Tabela 2 – Principais temas em Egiptomania no Brasil tendo como base levantamento
realizado pelos autores em outubro de 2011.
Tema

Número de publicações

Arquitetura

16

Arte

13

Arte cemiterial

3

Brinquedos

2

Cinema

4

História

da

Egiptomania

Egiptologia

e

da

22

Literatura

20

Música

2

Prática docente

9

Publicidade

9

Total

100

O tema mais recorrente é a história da Egiptologia e da Egiptomania, que aparece
em 22 publicações. Isto se explica pelo fato de que periodicamente os avanços nas
pesquisas desenvolvidas são apresentados na forma de artigos que mostram ou os
resultados de estudos em andamento ou os novos assuntos abordados. Em seguida
aparecem a literatura, objeto de 20 publicações, e a arquitetura, em outras 16. Enquanto
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Cleópatra é a principal personagem analisada nas obras literárias, os obeliscos e as
pirâmides contemporâneas são as estruturas monumentais mais examinadas nos artigos que
tratam da arquitetura.
Outros temas, como os brinquedos e o cinema, foram objeto de poucas
publicações, 2 e 4 respectivamente. A contribuição para novas pesquisas deve-se as
disciplinas que foram ofertadas em diversos momentos na cidade de Curitiba. Margaret
Bakos foi convidada a ministrar o módulo de “História Antiga na Modernindade:
Egiptomania” no curso especialização em História Antiga e Medieval das Faculdades
Itecne. Já Renata Senna Garaffoni ofereceu um “Tópico Especial em Historiografia Antiga
e Medieval”, cujo foco foi a Egiptomania, para as turmas do curso de graduação em
História na UFPR.
Para uma melhor visualização dos resultados deste levantamento apresentamos, tal
como no caso anterior, um gráfico que traz as porcentagens relacionadas a cada uma das
categorias presentes na tabela 2:

Gráfico 2 – Principais temas em Egiptomania no Brasil tendo como base levantamento
realizado pelos autores em outubro de 2011.
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A variabilidade de números e temas presentes nas tabelas e visualizados em
porcentagem nos gráficos revelam o grande investimento de um projeto que surgiu em
uma esfera regional e, pouco tempo depois, tornou-se nacional e internacional, pois sob
diversos aspectos a América do Sul também foi incluída. Ao longo dos anos diferentes
contribuições de pesquisadores de várias regiões do Brasil somaram-se a ele, exercendo um
efeito multiplicador que contribuiu para novos estudos com temas diferenciados. Pela sua
complexidade a Egiptomania oferece muitas outras possibilidades, o que mostra o grande
caminho que ainda pode ser trilhado pelos estudiosos no Brasil. Estamos certos que esta
bibliografia comentada poderá contribuir e também facilitar o caminho para aqueles que
tenham interesse neste tema tão antigo, que reúne ao mesmo tempo a ciência e a
imaginação.

Plêthos, 2, 1, 2012
www.historia.uff.br/revistaplethos
ISSN: 2236-5028

246

Bibliografia
BHABA, H. (2007). O lugar da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG.
BOLANOS, A. (1999). Alejo carpentier: o concerto da transculturação e da identidade. In
Z. Bernd; C. Lopes (eds.). Identidades estéticas compósitas. Canoas/Porto Alegre: Centro
Universitário La Salle, UFRGS, 214-238.
CERTEAU, M. de (1982). A escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
HUMBERT, J.H.; HUMBERT, J-M.; PANTAZZI, M.; e ZIEGLER, C. (1994) (eds),
Egyptomania. Egypt in Western Art, 1730-1930. Paris and Ottawa: Réunion des Musées
Nationaux/National Gallery of Canada.
LEVI, G. (2000). A herança imaterial. Trajetória de um exorcista no Piemonte do século
XVII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira..
ORTIZ, F. (1983). El contrapunteo cubano del azúcar y del tabaco. Cuba: Editorial de ciencias
sociales, La Habana.
SAID, E. (1990). Orientalismo: São Paulo: Companhia das Letras.
SAMARA, E. M. de (2006). A historiografia recente e a pesquisa multidisciplinar, Phoînix,
12, 9-16.

Plêthos, 2, 1, 2012
www.historia.uff.br/revistaplethos
ISSN: 2236-5028

