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As	  dificuldades	  nossas	  de	  cada	  dia	  
 

Camila Alves Jourdan (NEREIDA, PPGH/UFF) 

 

Nossa revista foi pensada a partir do anseio de simples graduandos e graduandas 

em criar um espaço para divulgação de pesquisas nas áreas de História Antiga e Medieval. 

Entre a organização do projeto, o lançamento da primeira edição e hoje, em nossa sexta 

edição, já se vão quatro anos. Neste tempo enfrentamos dificuldades, ora mais, ora menos. 

No entanto, continuamos firmes no intento de manter um espaço de diálogos entre 

diversos pesquisadores, que cada vez mais agrega pesquisas das diferentes regiões do país.  

Superar as dificuldades enfrentadas na última edição da revista nos fez perceber o 

compromisso que devemos dedicar a um projeto.  E, enquanto pensávamos nestas 

dificuldades superadas (aqui está mais uma edição!), nos deparamos com nós mesmos, com 

nós e nossa pesquisa. Se “nós escolhemos o tema ou se o tema nos escolhe”... Deixemos 

esta discussão para uma lírica pessoal. Todavia, uma vez que temos nosso objeto, nossos 

instrumentos operacionalizantes e tudo o mais que envolve uma pesquisa, nós, 

pesquisadores de História Antiga e Medieval, nos deparamos ainda com outras questões: a 

necessidade-obrigatória de conhecer outras línguas (contemporâneas e antigas), uma 

bibliografia majoritariamente importada e a documentação fragmentada. No fim, tentamos 

interpretar um quebra-cabeça que possui mais peças ausentes do que encaixadas.  

Não desmerecendo outras áreas da História, mas nós, pesquisadores de antiguidade 

e medievo, nos debruçamos sobre fronteiras de mais difícil alcance. Encontramos, quanto 

mais caminhamos dentro de nosso trabalho, dificuldades. Dificuldades que, por fim, 

transformamos em desafios a serem superados e vencidos.  

Se somente as dificuldades se impusessem, desistiríamos em pouco tempo, 

cansados e exauridos e, muitas vezes, frustrados em pesquisar e pesquisar “sem sair do 

lugar” ou “entrar em ruas sem saídas”. Colocamo-nos como ativos diante da dificuldade, 

modificando-as para desafios e os enfrentamos como cavaleiros que lutam contra gigantes 

(não os moinhos de Dom Quixote, mas verdadeiros gigantes do tempo).  

E, assim como mantivemos de pé nossa revista, continuamos com nossas 

pesquisas, apresentando-a nos muitos eventos que ocorrem por todo o Brasil; estudando 

duas ou três línguas ao mesmo tempo (viva o inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, as 

diversas formas de grego antigo e as especificidades colocadas no latim, e tanto mais de 
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línguas que nos possam ser úteis); buscando em bibliotecas aquele livro que possui um 

artigo específico que pode ajudar parcialmente em algum tópico da pesquisa; viajando para 

outros lugares e se aproximando, de alguma forma e em algum nível, do objeto da pesquisa; 

afirmando para os pares ou os pais que é o que gostamos e o que nos interessa... E tantas 

outras dificuldades enfrentadas por cada um, durante os poucos meses ou já os muitos 

anos de pesquisa.  

É um pouco dos desafios vencidos durante o processo de pesquisa que são 

apresentados para vocês através destes artigos. Artigos que, destacamos, permeiam uma 

grande pluralidade de temas, assim como da região que advém o pesquisador. Contamos 

nesta edição com um dossiê temático, “Paisagem e Natureza, Cotidiano e Memória”. Os 

artigos são resultado de trabalhos apresentados no V Simpósio Nacional e IV Internacional 

de Estudos Celtas e Germânicos. Esses artigos serão apresentados por Ana Carolina 

Moliterno de Oliveira. Na edição corrente da Plêthos, contamos com nove artigos, sendo 

quatro relacionados a Antiguidade e cinco ao Medievo.  

 No setor de História Antiga os artigos nos levam dos contatos entre povos no 

Oriente Próximo, ao teatro dos Helenos e aos discursos políticos presentes na arte 

augustana.  

Com o artigo “Distâncias egípcias, encontros núbios: interações culturais e 

fronteiras étnicas no novo império egípcio”, Fábio Amorim Vieira nos apresenta suas 

compreensões da formação de fronteiras culturais, pautando-se nas identidades étnicas e 

nos contatos entre egípcios e núbios.  

Para os helenos, o teatro não é apenas um lugar do divertimento dos cidadãos, é um 

lugar de debates e construções. É neste sentido que Matheus Barros da Silva busca 

apreender as tensões sócio-políticas da cidade de Atenas no século V a.C. através da peça 

trágica de Sófocles, a partir de seu artigo “Pólis e política a partir de uma leitura da tragédia 

Filoctetes”. Não obstante, o artigo “A construção da paisagem religiosa no teatro grego: o 

ritual do sacrifício humano em Eurípides”, de autoria de Bruna Moraes da Silva, nos 

mostra que o sacrifício humano nas peças euripideanas constrói, a partir do teatro, um locus 

que pode ser compreendido a partir do conceito de “paisagem religiosa”.  

Com grande diversidade de documentação, Thiago de Almeida Lourenço Cardoso 

Pires destaca em seu artigo “Propaganda politica no principado augustano: as artes como 

forma de discurso (27 a.c. – 14 d.c.)” os mecanismos que o Princeps Augusto empreendeu 

para legitimar seu poder através de um cunho cultural na sociedade romana.    
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No setor de História Medieval os artigos nos conduzem a pontos distantes no 

espaço e no tempo, pois ficamos entre portugueses, espanhóis e germanos do medievo e os 

brasileiros da inconfidência.  

Através da contraposição documental, entre cartas e hagiografia, Rafael Santos 

Ribeiro, em seu artigo intitulado “Conflitos entre autoridades religiosas e monárquicas no 

inicio do século XI: um debate a partir das relações de poder”, nos apresenta possíveis 

disputas de poder entre a monarquia e as autoridades religiosas. 

Entre as necessidades do poder e do coração da dinastia de Borgonha, o artigo “As 

Favoritas do Rei: as relações amorosas entre a nobreza e a realeza portuguesa na Idade 

Média” apresenta as investigações de Danielle de Oliveira dos Santos-Silva acerca das 

relações de poder nas relações conjugais e extra-conjugais durante a primeira dinastia 

portuguesa.  

No artigo “Lisboa – 1439 A construção política da regência de D. Pedro” há o 

debate político nos limiares da Idade Média, onde o autor Douglas Mota Xavier de Lima se 

propõe a discorrer sobre a relevância dos diversos grupos da cidade de Lisboa na formação 

do Estado português e sua relação com a construção da monarquia de D. Pedro.  

Enveredando, também, pelas questões políticas e religiosas, Franklin Maciel 

Tavares analisa a participação tardia dos portugueses no Concilio de Constança, onde é 

notado os protestos contra a dependência de sua realização por conta da existência de uma 

Espanha unificada, em seu artigo “Os Portugueses no Concílio de Constança (1416-1418): 

Questões e Problemas”. 

Os autores do artigo “Os poetas inconfidentes e seus resíduos medievais”, Jéssica 

Thais Loiola Soares e Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros, buscam relacionar 

duas temporalidades distanciadas e, para tanto, ensejam verificar reminiscências de valores 

culturais oriundos da Idade Média nos poetas árcades inconfidentes através da Teoria da 

residualidade.   

Prezando sempre pela qualidade, entregamos mais uma edição de nossa revista 

Plêthos, desejando que possa ser tomada como um instrumento de pesquisa por tantos 

pesquisadores que afloram por todo o país. Que seja contínuo o interesse e que surjam 

novas pesquisas, ampliando ainda mais nossos saberes sobre a História Antiga e a História 

Medieval.  

	   	  


