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APRESENTAÇÃO 

 

A proposta da coletânea Fronteiras Culturais no Mundo Antigo: Ensaios sobre 

Identidades, Gênero e Religiosidades surgiu com o objetivo de divulgar pesquisas na área de 

estudos sobre Antiguidade de pós-graduandos/as e graduandos/as membros do Grupo de 

Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrânico da UFSM - GEMAM/UFSM, do Espaço 

Interdisciplinar de Estudos sobre a Antiguidade - ATRIVM e de outros grupos e 

instituições convidados.  

Desta maneira, o projeto deste livro é ser uma parceria entre o GEMAM/UFSM e 

o ATRIVM, sendo a publicação dos exemplares impressos pela Universidade Federal de 

Santa Maria - UFSM, por meio de projeto contemplado no Edital Fundo de incentivo à 

Pesquisa da UFSM - FIPE Enxoval 2018, pela Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva. O projeto 

contemplado no edital trata-se da pesquisa Fronteiras culturais na busca por Antiguidades plurais: 

gênero, “sexualidades”, magia e identidades, em desenvolvimento pelos membros do GEMAM, 

sob coordenação e orientação da referida docente na UFSM. Selando nossa parceria e o 

caráter interdisciplinar da publicação, o livro que se apresenta é uma publicação realizada 

via Faculdade de Letras/Programa de Pós-graduação em Letras Clássicas da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, do qual o ATRIVM, grupo sob coordenação do Prof. 

Dr. Anderson Martins Esteves, faz parte. 

Trata-se de uma coletânea de ensaios de pesquisadores/as com pesquisas 

desenvolvidas e/ou em desenvolvimento (Mestres e Doutorandos/as) e outros/as em 

formação (Iniciação científica). Os capítulos da coletânea contemplam variadas sociedades 

do chamado mundo antigo, que vão das regiões do Crescente Fértil até a Bretanha, 

passando por regiões menos estudadas como o reino de Axum, por exemplo. A 

periodização também se estende, desde a recuada formação do monoteísmo hebraico até a 

afirmação do cristianismo na Antiguidade Tardia e suas fronteiras fluidas com a Idade 

Média. Tal característica nos mostra como os estudos sobre a Antiguidade têm se 

desenvolvido no Brasil de forma variada e dinâmica, colocando jovens pesquisadores/as 

em diálogo sobre múltiplas culturas e temporalidades antigas. Definitivamente, temos aqui 

uma Antiguidade plural, ou melhor, temos diversas Antiguidades e diferentes povos, entre 

os quais estão mulheres, homens, effeminati, feiticeiras, generais, guerreiras bárbaras, cristãos, 

poetas, deusas, etc. 

Todos os textos desenvolvem uma perspectiva cultural de análise, como o título já 

apresenta, dentro das variadas possibilidades teórico-metodológicas que os estudos sobre 
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cultura possibilitam. Além disso, os textos publicados abarcam estudos sobre as 

problemáticas das fronteiras culturais na Antiguidade em aspectos como: fronteiras entre 

grupos étnicos e entre identidades construídas historicamente, tênues fronteiras entre 

práticas e representações da magia e elementos das religiosidades; fronteiras entre as 

diferentes construções culturais sobre corpo, “sexualidade” e gênero; a literatura nas 

fronteiras entre a República e o Principado romano; o conhecimento e a divulgação do 

mesmo como uma fronteira; fronteiras nas construções entre bons e maus governantes e 

fronteiras entre escola e universidade no ensino de História Antiga.  

O conceito de fronteiras, assim, apresenta-se não como um limite estanque entre 

Estados, mas como espaço simbólico de contatos, trocas, conflitos, integrações e, 

especialmente, relações de poder. Buscando a análise das construções de identidades, 

alteridades e modos de ação e negociação de grupos nas sociedades antigas e em suas 

ressignificações. 

No primeiro texto da coletânea, Raisa Sagredo problematiza a etnogênese da 

sociedade egípcia nos debates historiográficos, desde os primórdios da Egiptologia, 

passando pelo Pan-Africanismo. A autora percebe, assim, como se deu o movimento de 

desafricanização e, posteriormente, africanização do Egito, concomitante a lutas identitárias 

atuais, refletindo com foco nas fronteiras étnicas e geográficas, especialmente sobre a 

maneira como essas fronteiras são percebidas pela historiografia. 

Janaina de Fátima Zdebskyi, no capítulo 2, analisa os entrelaçamentos culturais 

que existiam no Crescente Fértil e que marcaram, de certa forma, a construção de uma 

identidade do povo hebreu a partir da divindade tutelar de Yahweh e da marginalização de 

mulheres, responsabilizadas pela disseminação de cultos estrangeiros. 

No terceiro capítulo, Matheus Barros da Silva estuda a Tragédia Grega como 

fenômeno social e cultural importante para a construção de uma identidade política na 

Grécia do período da virada do século VI para o século V AEC, a partir de textos como 

Édipo Tirano e Antígone, de Sófocles. 

Adentrando no universo da República e do Império Romano, no quarto texto, 

Fabiana Martins Nascimento trabalha o medo como uma das fronteiras que separava 

senhores e escravos. O capítulo tem por objetivo analisar de que forma o medo 

proveniente das formas de resistência escrava, que consistiam na resposta ao processo de 

escravização, influenciou na dinâmica das relações escravistas no contexto da uila romana. 

A autora analisa, para isso, os tratados agrícolas De Agri Cultura de Catão e De Re Rustica de 

Varrão, escritos respectivamente nos séculos II e I a.C. 
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No capítulo 5, Fabio Augusto Campos Pimental apresenta elementos da visão de 

Tito Lívio sobre os povos cartagineses na obra Ab Urbe Condita. O autor trabalha o 

conceito de bárbaro na Antiguidade e, a partir de trechos da obra liviana, reflete se os 

cartagineses, que foram os primeiros grandes inimigos dos romanos, são considerados 

bárbaros pelo historiador antigo, pensando sobre as motivações de Tio Lívio em 

representar os cartagineses como são apresentados. 

Thiago Tolfo, no sexto capítulo, problematiza os diferentes aspectos fronteiriços 

de um território conquistado e incorporado tardiamente a Roma, a região do Noroeste da 

Hispânia. O autor se debruça em compreender, em especial, o papel dos conventos 

jurídicos na região, criações do princeps Augusto que consubstanciaram seus territórios ao 

longo do Principado e tinham fins estratégico-militares, político-econômicos e étnicos. 

Arthur Rodrigues Pereira Santos, no capítulo 7, analisa como a obra Geórgicas, do 

poeta Virgílio, reflete os acontecimentos de um período importante da história romana: a 

transição do sistema republicando para o Principado. Em um estudo interdisciplinar, o 

autor apresenta elementos históricos e literários do texto, pensando como as Geórgicas 

possuem um relevante valor documental. 

No capítulo 8, Giovana da Rosa Carlos, constrói um panorama geral sobre o que 

são os Papiros Mágicos Gregos, em que locais foram encontrados e o diverso conteúdo 

que pode ser abordado a partir dessa documentação. Posteriormente, a autora direciona sua 

abordagem para o Papiro IV (Grande Papiro Parisino) com o intuito de articular as práticas 

mágicas ali contidas, refletindo sobre elementos que mostram os encontros culturais 

apresentados em parte do material. 

Analisando como foi possível que a cidade antiga de Alexandria se tornasse um 

dos lugares preferidos por estudiosos do mundo antigo, no nono capítulo, Vinícius de 

Oliveira da Motta pesquisa sobre as estruturas de conhecimento que a cidade sustentava, o 

Mousêion e a Biblioteca Real. O autor apresenta como os elementos greco-egípcios e o 

poder romano influenciaram as dinâmicas destas instituições, pensando o conhecimento 

como uma fronteira que ligou diferentes povos no Mediterrâneo antigo em torno da cidade 

de Alexandria.  

No capítulo 10, Braulio Costa Pereira analisa a maneira como o imperador 

romano Calígula lidou com o processo de divinização, baseando-se no estudo dos relatos 

de Suetônio em De Vita Caesarum. Pereira, assim, reflete sobre a obra de Suetônio com 

cuidado devido ao comprometimento ideológico do escritor em relação ao tema. 
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O décimo primeiro texto, de Jordana Guidetti Pozzebon, apresenta aspectos das 

relações homoeróticas masculinas no contexto do Principado romano, partindo da análise 

das fronteiras na virilidade mostrada nas representações textuais de Júlio César nas obras de 

Suetônio (Vida dos Doze Césares) e Plutarco (Vidas Paralelas). 

Ainda com o tema dos padrões de virilidade romana, mas agora pensado através 

do humor, Henrique Hamester Pause, no capítulo 12, explora as fronteiras demarcadas 

pelo poeta Marcial entre o uir romano e o cinaedus, analisando aspectos do gênero literário 

em que o poeta escreveu, o epigrama satírico. 

No décimo terceiro texto, Pedro Vieira Marques de Oliveira, com o auxílio de 

uma historiografia atual e crítica sobre o governo do imperador Cômodo (180-192), 

procura entender melhor o significado que as fontes históricas deixaram sobre Cômodo e 

sua política de governo. Assim, o autor analisa as razões da imagem negativa desse 

imperador nos textos escritos por Dião Cássio e Herodiano. 

Luiza Batú Rubin, no capítulo 14, discorre acerca das percepções sobre corpo e 

gênero no início do século III EC a partir da análise do texto Passio Perpetuae et Felicitatis 

(Paixão de Perpétua e Felicidade), famoso por ser um dos poucos exemplos antigos de 

fontes escritas por mulheres. 

Na série de textos que envolvem a Antiguidade Tardia, no capítulo 15, Wendell 

dos Reis Veloso apresenta elementos da identidade cristã católica na Antiguidade Tardia 

pelas reflexões do bispo Agostinho acerca do que garantiria, aos diferentes seres, o estatuto 

de humano. O autor analisa a obra De Vera Religion (A Verdadeira Religião), trazendo 

apontamentos sobre o uso do discurso antimaniqueísta pelo bispo de Hipona.  

Continuando na linha de estudos sobre a afirmação do cristianismo, Vitor Cunha, 

no capítulo 16, estuda a chegada do mesmo à região do Chifre da África, com a adoção do 

cristianismo como religião oficial do Estado de Axum no século IV. O autor visa, ainda, 

pensar em desdobramentos que foram influenciados pela oficialização do cristianismo 

como religião do reino de Axum, posterior “Reino” Etíope. 

Também tratado do contexto da Antiguidade Tardia, Rodrigo dos Santos Oliveira, 

no capítulo 17, responde a alguns questionamentos levantados através da leitura dos 

Fragmentos de Prisco de Pânio, escritor do século V EC, sobre a utilização dos etnômios 

cita e huno. Oliveira tem como aporte teórico o conceito de etnicidade, conforme a proposta 

do antropólogo Fredrik Barth.  

Na linha de estudos sobre o século V e sobre os povos considerados bárbaros, no 

capítulo 18, Gabriel Freitas Reis analisa a atuação dos povos bárbaros junto ao poder 
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imperial romano a partir da visão de um autor de epístolas e poemas que viveu no período, 

o nobre galo-romano Sidônio Apolinário. O autor, neste texto, analisa especialmente os 

Panegíricos compostos por Sidônio.  

Ainda tratando do contexto do século V, no capítulo 19, Kauê J. Neckel estuda o 

acontecimento do adventus segundo as narrativas de Beda e Gildas, pensando sobre as 

formações de identidade no sentido étnico e político, colocando em oposição os povos 

bretões e anglo-saxões. Neckel pontua as escritas dos autores estudados também como um 

marco de fronteiras historiográficas entre a Antiguidade e o Medievo. 

Por fim, no último texto, Dandara Perlin Pereira traz uma importante 

contribuição, discorrendo acerca das problemáticas do trabalho com gênero em sala de aula 

para o ensino de História Antiga, refletindo sobre as fronteiras verificadas entre as 

pesquisas acadêmicas na área e as escolas brasileiras de Educação básica. A autora propõe, 

por fim, elementos para o ensino de História Antiga com questões de gênero a partir de 

uma experiência didática com o uso da mitologia grega. 

Articulando os elementos da obra: religiosidades, gênero e identidades, escolhemos para 

ilustrar a capa desta coletânea a pintura oitocentista Medea, de Frederick Sandys, que mostra 

a famosa feiticeira Medéia. Essa personagem da mitologia e da tragédia grega é um símbolo 

do feminino interseccionado com elementos do universo bárbaro (o outro greco-romano) e 

da magia no imaginário da Antiguidade greco-romana. Assim como diversos outros 

elementos da Antiguidade, Medéia tem sido explorada e recebida em outros contextos 

como no da pintura pré-rafaelita do qual a belíssima obra de Sandys faz parte.  

Portanto, compreender personagens, obras e acontecimentos das sociedades 

antigas é descobrir nossa própria contemporaneidade, fazendo um exercício reflexivo sobre 

mudanças e permanências, traçando novas fronteiras culturais. 

 
Semíramis Corsi Silva 

Departamento e Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal 
de Santa Maria - UFSM 

Coordenadora do GEMAM/UFSM 
 

Anderson Martins Esteves 
Departamento e Programa de Pós-graduação em Letras Clássicas da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 
Coordenador do ATRIVM/UFRJ 

 
 

 
 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

PREFÁCIO 

 

Tempo de reflexão sobre as fronteiras culturais 

 

Nestes escritos iniciais apontamos que os encontros, estranhamentos, 

alinhamentos, conflitos e afeições não são marcadores culturais exclusivos dos nossos 

obscuros tempos, pois possuem uma ampla gama de vestígios documentais, desde a 

Antiguidade. Entretanto, o repertório que envolve as fronteiras culturais, bem como as 

identidades e alteridades, as questões de gênero e religiosas voltaram ao centro das atenções 

sociais e historiográficas devido ao retrocesso político-cultural que estamos vivenciando em 

diversas regiões do mundo, haja vista: as campanhas contra os imigrantes promovidas pelo 

governo de Donald Trump, nos EUA; a perseguição e assassinato dos LGBTq em vários 

países; o feminicídio e machismo mantido por estruturas político-religiosas; os movimentos 

contra os refugiados na Europa; os episódios de ataque e destruição dos bens pessoais da 

população venezuelana que estava assentada no Estado do Acre, não deixando de 

mencionar os lastimáveis comentários atrozes e de profundo desprezo de muitos 

internautas brasileiros sobre a incineração de inúmeros objetos arqueológicos, os quais 

carregavam aspectos da História da Humanidade e estavam contidos no saudoso Museu 

Nacional, no Brasil. Seria um caso de falta de identidade? Seria a ignorância e a 

mediocridade rompendo as fronteiras do respeito à dignidade humana para dar vazão ao 

que há de mais torpe no ser humano? 

Edward Said possibilita-nos compreender uma das diversas matrizes 

contemporâneas desses movimentos de disforização do outro, em Orientalism (1978). O 

autor aponta esse fluxo emergindo da necessidade de se justificar e sustentar relações de 

poder existentes pelas potências europeias e que foram disseminadas em várias regiões do 

planeta, jogando pessoas em lutas intermináveis entre si. Nesse sentido, houve a 

formulação de uma retórica político-cultural que gerou uma situação a partir da qual a 

autoridade textual, o conhecimento prévio e a suposição de conhecimento são “contidos e 

representados por estruturas dominantes”. No foco do autor, o Oriente tornou-se algo que 

poderia ser julgado, estudado, disciplinado e ilustrado em virtude dessa superioridade que 

era um corolário não dito da “normalidade” do Ocidente. Entretanto, esses discursos 

carregados de diferenciações entre territórios vizinhos, em nossa visão, se alastraram no 

campo étnico, do gênero e das religiosidades acarretando perseguições e mortes, nos 

séculos XX e XXI, no interior de vários países. 
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As fronteiras do respeito e da tolerância, dos limites entre o eu e outro, da empatia 

e da antipatia, estão perdendo lugar para discursos de ódios e superioridades. Nesse 

cenário, os estudos sobre a identidade, a alteridade e as fronteiras formam um conjunto de 

temas centrais para o aprofundamento do pensamento, bem como o alargamento dos 

horizontes de reflexão na construção e reconciliação das relações sociais. Se não há diálogo, 

teremos dificuldades para identificar as fronteiras entre nós e os outros, especialmente 

aqueles que não compartilham nossas identidades sociais ou pessoais. Cenas de pessoas 

agarrando-se ao trem de pouso de aviões, amontoadas em navios ou sufocadas em 

contêineres, cujas tentativas de atravessar fronteiras físicas são comuns na atualidade, já não 

comovem a sociedade atual, como deveria. Estamos dando lugar para a frieza e a perda da 

sensibilidade humana? Seria essa a real barbárie humana? Afinal, apenas quando a mídia 

seleciona aqueles que devemos lembrar e lamentar como tragédia é que certos grupos 

produzem empatia. Todavia, como os estudos sobre a Antiguidade podem ampliar nossas 

reflexões sobre as fronteiras culturais e suas relações sociais? 

Há alguns anos, o estudo das identidades, das alteridades e das fronteiras tem sido 

uma preocupação de estudiosos da Antiguidade. Nesse bojo, citamos um autor basilar que 

é Paul Veyne, no L’Inventaire des Différences (1976). Tal como Said, Veyne já alertava ao 

público sobre a necessidade de reflexão sobre as diferenças culturais. Para o autor, tanto na 

Antiguidade quanto na Contemporaneidade, há jogos discursivos que buscam ignorar ou 

suprimir direitos a fim de submeter ou ignorar certos grupos com as mais diversas 

finalidades. Uma denúncia importante sobre a falta de sensibilidade e a exploração dos 

sujeitos pelas elites locais e potências dominantes. Indicamos também François Hartog pela 

interpretação inovadora de Heródoto que realizou em Le miroir d'Hérodote: essai sur la 

reésentation de l'autre, de 1980. Na obra, a questão das identidades e alteridades foi analisada 

com profundidade e sofisticação. Hartog discutia elementos que denominamos de 

interações culturais por meio da análise de viagens e viajantes. Desse modo, o livro se 

tornou uma referência para pesquisas posteriores, pois é estimulante sobre identidade 

cultural, alteridade, fronteiras e memórias com base na figura do viajante. François Hartog 

descreve os encontros culturais como um momento em que somos confrontados com uma 

imagem de nós mesmos, com aquilo que nos leva a definir e distinguir nosso ego do outro, 

tal como notamos nas construções discursivas de Eurípides sobre a “bárbara” feiticeira de 

Cólquida, Medéia, que estampa a capa dessa coletânea. Logo, pensar o outro é, além de 

tudo, refletir sobre um processo de interação entre sociedades. Embora o outro sempre 
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exista como consciência da diferença, desde a Antiguidade, é nos pensamentos políticos 

que ele foi ativamente construído como um aparato ideológico da diferença. 

Nesse sentido, a obra Fronteiras Culturais no Mundo Antigo: Ensaios sobre Identidades, 

Gêneros e Religiosidades, que é organizada pelo Professor Doutor Anderson Martins Esteves - 

UFRJ e pela Professora Doutora Semíramis Corsi Silva - UFSM, fornece aos leitores um 

manancial de perspectivas sobre essa pluralidade de relações culturais nas várias 

Antiguidades que foram abordadas nos textos. Também demarcamos que a especificidade 

dessa coletânea é o incentivo para publicação de pesquisadores em formação, o que 

possibilita aos leitores, acadêmicos ou não, conhecerem a alta qualidade das pesquisas 

científicas desenvolvidas pelas IES brasileiras. Elemento esse necessário para valorização e 

democratização do saber relativo ao Mundo Antigo.  

Assim, refletir sobre as fronteiras culturais possibilita-nos repensar a necessidade de 

diálogo, respeito e tolerância para a harmonia da sociedade. Abordar esse tema é discutir 

sobre as formas de se lidar com os diversos momentos vivenciados no cotidiano humano. 

A ideia de fronteiras culturais aqui refletida está além do sentido comum que vemos nas 

enciclopédias de limite geográfico, assim como de demarcação dos espaços físicos. Logo, 

os textos contidos nessa coletânea são multifacetados e envolvendo questões atuais, como: 

gênero, identidade e práticas religiosas. Desse modo, a obra é um convite para ampliar 

nossas visões de mundo. Uma prazerosa leitura!  

 

Prof. Dr. Carlos Eduardo da Costa Campos 
Curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS - campus Coxim 

Coordenador do ATRIVM/UFMS 
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CAPÍTULO 1 

 
PROBLEMATIZANDO FRONTEIRAS E AFRICANIDADES:  
O CASO DO EGITO ANTIGO 

 
Raisa Sagredo 

Mestra pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade 
Federal de Santa Catarina - UFSC 

Membro do Grupo de Estudos em História Antiga - GEHA/UFSC e do 
Núcleo Interdisciplinar em Estudos Medievais - MERIDIANUM/UFSC 

 

Introdução 

Muita tinta já foi gasta em discussões historiográficas estéreis sobre a “cor” do 

Egito Antigo. A polêmica pergunta que questiona se os egípcios antigos eram “brancos” ou 

“negros”, nos mostra o quanto essa História Antiga é transpassada por questões identitárias 

atuais, pelo olhar racializante da ciência de outrora, que mesmo sem ser compatível com a 

biologia atual, ainda tem um legado muito forte em discursos, no imaginário e infelizmente, 

no preconceito. Como tangenciar tal questão, no ensino e na pesquisa, dando conta de toda 

a complexidade que envolve a pergunta? A proposta da dissertação defendida em 2017, 

intitulada “Raça e etnicidade: questões e debates em torno da (des)africanização do Egito 

Antigo” foi  problematizar a etnogênese da sociedade egípcia nos debates historiográficos 

desde os primórdios da Egiptologia, passando pelo Pan-Africanismo, pela disputa por essa 

memória no Brasil e percebendo como se deu o movimento de desafricanização e posterior 

africanização do Egito, concomitante a lutas identitárias atuais. 1 

 A proposta do ensaio proposto aqui é, então, compartilhar algumas das reflexões 

suscitadas na pesquisa, com foco nas fronteiras étnicas e geográficas, principalmente no 

que tange a como essas fronteiras são percebidas pela historiografia. O que a análise da 

historiografia e dos debates acalorados sobre o tema da (des)africanização do Egito 

mostram é que o modo como nós percebemos as fronteiras étnicas e geográficas do 

passado faraônico apresentam muito mais sobre as fronteiras e barreiras identitárias atuais. 

O próprio questionamento de qual seria a “raça” dos antigos egípcios é prova disso. 

Primeiro por “raça” já ser um conceito biologicamente falido, mas que nos custa 

abandonar e, segundo, por ser inclusive anacrônico, se pensarmos a concepção racial como 

a conhecemos na atualidade como um legado colonialista. Isso não significa negar as 

                                                      
1 O Mestrado que gerou esta pesquisa foi finalizado em 2017 na Universidade Federal de Santa Catarina - 
UFSC, sob orientação do Prof. Dr. Silvio Marcus de Souza Correa, apoiado pelo CNPq. Partes dos capítulos 
da Dissertação compõe este ensaio. 
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demandas e a pauta das lutas étnico-raciais no nosso país e no mundo, muito pelo 

contrário, é uma tentativa de trazer a consciência histórica mais à flor da pele, de modo 

crítico. No final, vemos que o caminho proposto pelos orgulhos raciais ao longo da 

História não nos trouxeram exemplos muito construtivos. 

Que contribuições a História pode então, como ciência crítica, trazer ao 

questionar o modo como se percebem muitas vezes as fronteiras na Antiguidade Egípcia? 

Ao afirmar que o Egito antigo estava situado na esquina do mundo antigo, Alberto da 

Costa e Silva (2006) sugere pensar o Egito para além da sua geografia africana, em um 

Egito que contribui demasiadamente para a historiografia, Egiptologia e para os debates 

acerca da africanização do Egito. Penso que Silva pontuou muito bem a questão quando 

fez a seguinte afirmação, com enorme potencial: “o Egito foi uma região de convergência, 

onde se combinaram Mediterrâneo, Ásia e África. Uma esquina do mundo. Mas – é bom 

não esquecer – uma esquina que fica na África. Antes de influenciar o resto do continente, 

o Egito foi dele legatário” (SILVA, 2006). A geografia do Egito, na esquina, 

concomitantemente, do continente africano e do mundo mediterrânico, pode ser um ponto 

de partida útil para se pensar diversidades, trocas materiais e imateriais.  

Por tais motivos, por exemplo, refletir em sala de aula se os egípcios eram 

“brancos” ou “negros” demanda uma série de conceitos que precisam ser articulados, 

questionando principalmente a própria pergunta. Por que ainda estamos presos a esse 

legado racializante, quando podemos lançar mão de conceitos como identidades que 

mudaram constantemente e fronteiras permeáveis? 

 

Fronteiras e Africanidades: problematizando a historiografia e conceitos 

O Egito foi, durante muito tempo, definitivamente “arrancado do universo negro-

africano para ser arbitrariamente relacionado geograficamente, antropologicamente e 

culturalmente à Ásia ocidental e ao mundo mediterrânico (Médio-Oriente)” (DIOP; 

DIENG, 2014, p.90). E esse fenômeno da desafricanização, ocorrida em tantos sentidos, 

desde a geografia até a linguística, teve seu ápice nos contornos raciais, parâmetro passível 

de críticas ao se conceber África e os africanos. Tal desafricanização foi uma violência e 

vejo como inconcebível tratar do tema da História do Egito na historiografia sem abordá-

lo, de tão grande seu impacto. Deste modo, a posição geográfica do Egito foi utilizada, na 

historiografia eurocêntrica, para retirar o Egito de seu contexto africano e recolocá-lo sob o 

Orientalismo, desde a questão de seu povoamento.  



 PROBLEMATIZANDO FRONTEIRAS E AFRICANIDADES   

17 

Fazendo minhas as palavras de Edward W. Said (2011, p.197), lembro que “a 

Egiptologia é a Egiptologia e não o Egito”. No entanto, no imaginário ocidental o Egito da 

Egiptologia desloca o Egito da África. Teorias racialistas e racistas ganhavam contornos 

mais complexos, saindo do ramo da taxonomia biológica como nas concepções de 

Linnaeus (1707-1778) e Johann F. Blumenbach (17521840) e entrando para o campo da 

História humana protagonizada por raças a partir de Gobineau (1816-1882). Nesse 

processo, raça deixava de ser uma classificação estática e passava, a partir de Gobineau, a 

ser uma hierarquia da evolução, confirmada pela ciência (MAGNOLI, 2009). Ao mesmo 

tempo, a Antropologia construiu seu objeto utilizando-se de uma ―política do tempo‖, 

construção dialética do Outro num discurso (FABIAN, 1983).  

Deste modo, a origem asiática dos egípcios foi consolidando-se, para depois ser 

gradativamente substituída pela visão da Hipótese Hamítica e a da Dinástica Racial. A 

primeira é defensora da ideia de que o nordeste africano foi povoado em sua pré-história 

por grupos caucasianos, responsáveis pela revolução agrícola e tecnológica. A segunda 

teoria postula que migrações da Mesopotâmia foram as responsáveis pelo início da 

unificação e dinastias egípcias. Ambas são veementemente criticadas pela vertente 

afrocêntrica atual. 

O caráter africano do Egito antigo foi percebido por diversos intelectuais no 

contexto orientalista, pelo viés da racialização, como em Volney. Porém, é na conjuntura 

Pan-africana de meados do século XX que é construído um campo científico que legitima 

as origens de Egito africano e, consequentemente, negro. Isso porque, nesta altura se está 

construindo a África como continente da diáspora, assim como a ideia de uma identidade 

africana, necessária então para legitimar e dar força às lutas e reivindicações do movimento. 

Essa emergente identidade, é marcada pelo dualismo colonizador/colonizado. Vale 

ressaltar que esse dualismo é fruto da violência colonial, que deu o tom durante grande 

parte dos debates. A discussão historiográfica sobre as ―origens negras‖ dos antigos 

egípcios encontra em seus defensores, chamados posteriormente de afrocêntricos, uma 

africanização de boa parte da História Antiga e do chamado Mundo Clássico. A 

reivindicação pelas origens negras egípcias já estava presente no cerne do movimento Pan-

Africano com Du Bois, e antes mesmo, em intelectuais como Antoine Firmin e Fredrick 

Douglass. Cheikh Anta Diop foi um dos responsáveis por uma revolução na historiografia 

africana, tendo na reivindicação de uma negritude egípcia sua principal defesa de pesquisa 

por toda a sua vida intelectual. 
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O povoamento efetivo do vale do Nilo deu-se cerca de 7000 AEC (KI-ZERBO, 

2010), e esta larga temporalidade torna ainda mais duvidosa a busca por uma suposta 

pureza racial egípcia ou tentativas de conceber egípcios em termos genéticos. Por estar no 

ângulo nordeste do continente africano, “era inevitável que o vale do Nilo [...] se tornasse o 

ponto de chegada das correntes migratórias oriundas não somente da África, mas também 

do Oriente Médio, e mesmo da Europa [...]” (MOKHTAR, 2010, p. xliv). Tais movimentos 

de pessoas e miscigenações se constituem como elementos, que mesmo variando no tempo 

e no espaço, estimulam para que se pense o Egito de forma dinâmica. 

Por isso a importância da articulação entre o local e o global, compreendendo 

África multiplamente e sem que isso influencie de modo negativo no protagonismo dos 

grupos humanos cuja história se vincula a este continente. É necessário, então, que se 

façam dois esforços. O primeiro é o de perceber a diversidade e as trocas em todo o 

contexto da Antiguidade – pensando no aspecto imaterial, como no campo das 

religiosidades antigas, ou materiais, como o próprio Império Romano que englobava 

também o norte de África, por exemplo –. Não adianta somente apontar a diversidade no 

objeto de prestígio “do outro”, quando não se faz o mesmo exercício no seu próprio 

objeto de prestígio. 

O segundo é romper antigos paradigmas e conceber África como um continente 

aberto primeiramente a si mesmo, por terra, e aberto “à África mediterrânica e aos dois 

espaços marítimos – o Oceano Índico e o Oceano Atlântico – que formam e continuam a 

ser fronteiras muito permeáveis, portadoras de todas as potencialidades” (SILVA, 2006, p. 

13). Ressalta-se aqui que o preconceito foi o responsável pela construção da ideia de que o 

continente estaria fechado a contatos intercontinentais antes dos contatos europeus do 

contexto colonial. A propósito, os próprios estudos da paleontologia sobre a origem e 

povoamento da humanidade são muito esclarecedores nesse sentido. Revelam um 

continente que não estava de modo algum excluído do processo de hominização, e que, 

muito pelo contrário, “apresenta uma continuidade cronológica e morfológica não 

encontrada nos outros continentes” (M’BOKOLO, 2009, p. 26).  

Os conhecimentos fora da academia acerca do período pré-colonial em África são 

uma prova concreta dessa colonialidade do saber que, todavia, perdura. Tal crítica estende-

se igualmente a currículos escolares e universitários, salientando que se tem feito no Brasil 

um grande esforço para mudar esse cenário, a partir da implementação de uma legislação 

específica sobre ensino e História de África e de um interesse crescente em pensar e 

repensar essa História. Por último, a crítica incômoda – talvez a mais pesada – caia sobre a 
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própria historiografia. Isso porque muitas vezes a ignorância sobre essa Antiguidade 

Africana e suas relações com o mar e com os outros não se dê tanto pela falta de fontes, 

mas sim pela falta de um trabalho significativo por parte dos historiadores, na opinião de 

Elikia M’Bokolo (2009, p.27). 

Mas, felizmente, o cenário vem mudando e os estudos que problematizam a 

racialização e lançam luz sobre amplos horizontes têm ganhado ênfase nos últimos anos. 

Afinal, as questões levantadas, tanto pelo debate do Afrocentrismo Kemético como da 

crítica americana e francesa, têm mostrado questões pertinentes através das contribuições 

advindas da Arqueologia Pós-colonial e dos aportes desdobrados a partir de Fredrik Barth. 

Esta nova roupagem, que pode ser entendida através do pensamento liminar de W. 

Mignolo, mostra como é possível atentar para ambas as críticas das vertentes 

historiográficas expostas anteriormente, na construção de uma nova lógica de pensamento 

para a problemática proposta. Segundo Mignolo, o que ele chama de pensamento liminar é 

uma lógica de pensamento que é ao mesmo tempo libertadora, mas que não nega sua 

origem em ambos os pensamentos. Assim, parte da dicotomia existente e do limite entre as 

perspectivas para existir (MIGNOLO, 2003, p.103-126). Atentar para as subalternizações 

presentes em ambas as perspectivas – tanto na afrocentrista como em sua crítica – e, mutatis 

mutandis com relação ao peso e concepção de raça contida em ambos, esta nova visão não 

nega, nem ignora as apreciações anteriores. Penso que as discussões acerca da etnicidade na 

Antiguidade Egípcia são parte deste movimento. 

Especificamente sobre fronteiras, sabe-se que os parâmetros de inclusões e 

exclusões que estabelecem uma fronteira podem variar no tempo em função de mudanças 

nas próprias interações sociais de uma sociedade (CARDOSO, 2005, p.93). No caso 

egípcio, essa afirmação é essencial, pois se sabe que dentro da cronologia egípcia, grandes 

foram as mudanças territoriais e, consequentemente, de fronteiras. Para o Egito do período 

pré-dinástico, por exemplo, dois reinos tinham as suas fronteiras geográficas, mas também 

suas fronteiras étnicas. Essas fronteiras étnicas distinguiam os grupos majoritários daqueles 

minoritários tanto no Baixo Egito, na parte setentrional, quanto no Alto Egito, na parte 

meridional. A unificação do Egito não apagou as fronteiras étnicas entre grupos 

setentrionais e meridionais. Elas foram redefinidas em correspondência às relações sociais 

que, por sua vez, variaram durante o Reino Antigo (2650 a 2150 AEC.).  

No primeiro período intermediário (2150 a 2060 AEC.), os levantes provinciais e 

mesmo a guerra civil entre nortistas e sulistas permitem imaginar que a etnicidade foi 

agenciada tanto por grupos setentrionais quanto meridionais. No segundo período 
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intermediário (1785 a 1580 AEC.), a conquista dos hicsos e um novo reino no delta do 

Nilo tiveram implicações na sociedade egípcia, notadamente no que tange às fronteiras 

étnicas. Essas foram testadas com um grupo adventício e conquistador. Ao sul, o 

enfraquecimento de Tebas, favoreceu a expansão da autoridade do rei de Querma sobre 

quase toda Núbia. Provavelmente, as fronteiras étnicas entre egípcios e núbios se 

modificaram com o novo poder no Cush. Para Costa e Silva (1996, p. 115), ―a riqueza de 

Cush permitiu que suas elites copiassem o modelo egípcio.  

Da mesma forma que o faziam os hicsos.   Durante o Novo Império (1580 a 1085 

AEC.), a relação dos egípcios com os povos do mar se altera, assim como com os grupos 

vizinhos da Núbia e de Cush. Os contatos com grupos orientais se intensificam e isso tem 

implicações nas fronteiras étnicas de grupos majoritários e minoritários do Egito. O 

terceiro período intermediário (1070 a 664 AEC.) foi, provavelmente, marcado por novas 

fronteiras étnicas, seja em relação às dinastias líbias e aos reis meroítas ou ao domínio dos 

assírios. A invasão assíria teve também uma conjuntura favorável, posto que boa parte da 

nobreza do Delta sempre ressentiu o domínio núbio. Se, para alguns, os núbios tinham se 

egipcianizado, isso não significa que os egípcios os viam como iguais. Silva (1996, p.117) 

indaga sobre a permanência de velhos costumes núbios entre a nobreza de Cuxe, apesar do 

processo de assimilação cultural ao Egito. Tanto em Napata quanto em Méroe, as elites se 

egipcianizaram. Esses núbios egipcianizados são apenas um exemplo dessa etnicidade, 

sobre a qual pouco sabemos, posto que a escrita meroíta resta indecifrável.     

Ao meu ver, as teorias da etnicidade permitem melhor compreender como a 

adoção de crenças ou costumes e mesmo a língua ou a religião de um grupo vizinho ou 

dominante não significa para um grupo étnico uma perda ou deturpação de sua etnicidade. 

Acrescenta-se ainda que a tomada de Querma e a colonização da Núbia pelos egípcios 

alteraram as fronteiras étnicas entre egípcios e núbios. Silva (1996, p.104) afirma que: de 

modo geral, a política de egipcianização surtiu efeito. Tanto, que alguns núbios passaram a 

integrar a classe dos terratenentes. Outros aderiram aos interesses egípcios – e 

egipcianizaram-se ainda mais.  Isso sem contar toda a problematização que o termo 

egipcianização tem suscitado atualmente.  

No período helenístico (332 a 30 AEC.), as fronteiras étnicas se refazem 

notadamente em função do domínio macedônico. Se Ptolomeu I deixou-se egipcianizar, 

fazendo seus os deuses egípcios, o Egito seria helenizado (SILVA, 2006, p.126). Depois de 

Tebas e Mênfis, a capital do Egito passa a ser Alexandria. Esse deslocamento geográfico do 

poder administrativo e político do Egito também tem suas implicações na etnicidade das 
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elites egípcias.  No período romano (30 AEC a 395 DEC.), o Egito se torna uma província. 

Com o cristianismo, as fronteiras étnicas foram, novamente, recompostas no Egito. No 

período bizantino (395 a 642 DEC.), os coptas pouco tem a ver como os egípcios do 

Antigo Império. Com a conquista dos árabes, as fronteiras étnicas no Egito passam a ter a 

religião de cristãos e muçulmanos como um dos seus principais marcadores.  Uma história 

comum, uma língua comum, deuses comuns e outros aspectos permitem aos membros de 

um grupo orientar seu comportamento num campo de relações sociais, inclusive daquelas 

étnicas, que são também relações de poder.  

A etnicidade é uma construção social. Isso significa que a crença numa origem 

comum (putativa ou não) pode ser agenciada para atender interesses do grupo em relação 

com outros. Por isso, cabe atentar para a mobilidade das fronteiras étnicas e cujo 

movimento pode ser, em alguns casos, cartografado na longa duração. Como apontado por 

Vieira (2013), o avanço dinástico egípcio concomitante ao crescimento das sociedades 

núbias – no plural porque os núbios não uma sociedade unificada, mas sim diversas 

populações divididas em Wawat e Cush – fez com que o Egito estivesse cada vez mais 

imerso em contatos com os povos além das cataratas.   

Se Sneferu, da IV dinastia, nos legou seu registro de 7.000 homens e 
20.000 cabeças de gado oriundos da Núbia a entrarem no Egito, será a 
partir da XI dinastia, em 2134 a. C., que o Egito empreenderá uma 
efetiva campanha militar de ocupação da região (BRISSAUD, 1978, p. 78 
apud VIEIRA, 2013, p. 60-61).  

 

Sneferu nos legou seu registro de 7.000 homens e 20.000 cabeças de gado 

oriundos da Núbia a entrarem no Egito, será a partir da XI dinastia, em 2134 a. C., que o 

Egito empreenderá uma efetiva campanha militar de ocupação da região (BRISSAUD, 

1978, p. 78 apud VIEIRA, 2013, p. 60-61).  

O que estava em jogo para a mobilização dessas fronteiras eram as motivações de 

ordem militar e econômica. As econômicas pela necessidade de comércio para obtenção de 

mercadorias do sul – por fim, a Núbia era o entreposto entre Egito e a parte central do 

continente –. Militarmente, o domínio era justificado pela segurança frente a ameaças 

estrangeiras, sendo que a consolidação de fronteiras seria fator importante para a 

estabilidade interna (ADAM; VERCOUTTER, 2010). Além destes fatores, cabe ressaltar o 

elemento ambiental, que tem relação direta com a dinâmica social do contexto 

(SERRANO; WALDMAN, 2007, p. 38-75; SILVA, 1996). Antes do processo de 

desertificação iniciado em meados do terceiro milênio antes da Era Cristã, o nordeste 

africano era agraciado com um sistema climático relativamente úmido, e por isso, o Egito 
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não dependia exclusivamente do rio Nilo para sobreviver. “A estepe ainda se estendia a 

leste e a oeste do vale, abrigando caça abundante e favorecendo uma criação de gado 

considerável” (MOKHTAR, 2010, p.xlv).  

O Nilo, que passa então a ser o protagonista dessa nova geografia, guardava em 

suas seis cataratas que iam de Cartum a Aswan, a dinâmica das fronteiras territoriais 

egípcias com sua vizinha Núbia, que tanto variaram durante o período faraônico egípcio. A 

fronteira oficial, por assim dizer, entre o Alto Egito ao Sul e o Reino de Wawat (Baixa 

Núbia), era a primeira catarata, Aswan (BRISSAUD, 1978, p. 29 apud VIEIRA, 2013, 

p.58).    

Outro fator que não pode ser deixado de lado na discussão identitária na 

cronologia egípcia é a equação egípcios-estrangeiros, muito complexa. O fenômeno da 

construção de estereótipos de inferioridade com relação aos núbios e asiáticos era 

frequente, estando presente tanto em fontes literárias – como a abordagem do célebre 

conto As aventuras de Sanehet, por exemplo –, como em fontes pictográficas. Estas são fruto 

de uma ideologia da elite faraônica, uma concepção de superioridade egípcia etnocêntrica 

perceptível através destas fontes (CARDOSO, 2005). 

  Justamente por ter um recorte como advindo de um estrato social específico, da 

elite, a análise empreendida por Schneider também se propõe a dar conta desta questão 

junto ao recorte da etnicidade. Embasado no conceito de “assimilação segmentada” de 

Portes e Zhou (1993).  A sociedade receptora desses estrangeiros é estratificada, pois seus 

indivíduos são culturalmente integrados em estratos ou posições sociais diferentes. 

Lembrar que a alteridade existia igualmente entre os egípcios, evidentemente, em diferentes 

graus é crucial para pensar nos estratos de assimilação. “If ethnic identities persevered in 

Egypt, they defined themselves on a smaller scale” (SCHNEIDER, 2010, p.145). Cardoso 

(2005), em uma análise crítica acerca dos termos etnia e nação no Reino Novo egípcio 

(1552-1069 AEC), traz o exemplo do quanto à construção de uma identidade coletiva neste 

contexto egípcio é complexa. O fenômeno da alteridade é difícil de ser analisado, 

primeiramente em função das próprias fontes das quais os egiptólogos têm acesso.  

Este breve panorama ilustra o quanto a construção espacial das identidades 

étnicas é um fruto de processos de fronteiras. Ou seja, estes processos podem ser 

analisados a nível local, percebendo as fronteiras como instituições que engendram um 

sistema de comunidades, afiliações e identidades próprias. Logo, as fortificações egípcias ao 

longo do Nilo não são símbolo de um limite, mas de relações (SCHNEIDER, 2010, p.145-

147).   
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Considerações Finais 

Seja na historiografia, na arqueologia ou na antropologia, “raça” é uma concepção 

problemática, perpassada por processos. No caso do Egito Antigo, o uso do conceito tem 

sua raiz em um passado colonialista que moldou desde então a percepção e organização de 

mundo. Essa celeuma já foi percebida por tantos, como Mudimbe, Mbembe e Obenga. 

Esse último afirma que “toda história é uma história contemporânea” (OBENGA, 2013, 

p.19). Perceber como a racialização se fez (e ainda faz) presente na historiografia é um 

exemplo dos mais elucidativos sobre como percebemos e construímos esse passado. Afinal, 

“articular historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘como ele de fato foi’. Significa 

apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo” 

(BENJAMIN, 1994).  No caso do Egito e de sua etnicidade, parece que a racialização tem 

sido a chave de interpretação mais comum da relação entre uma problemática e sua 

estrutura.  

A experiência humana, tão importante à ciência histórica, não deve ser limitante, e 

sim emancipatória. Porém, fica a questão: o que fazer com a consciência histórica? Aí 

reside o cerne da crítica à racialização de quaisquer concepções relativas especificamente à 

Antiguidade. Há, no caso da resposta à simples pergunta “quem eram os egípcios antigos?”, 

múltiplas respostas. Vozes de diferentes loci, vozes com objetivos dissonantes. Para 

transcender esta questão, há a consciência quanto historiador (a), que pode lançar luz aos 

limites da racialização. A contribuição seria a consciência dos múltiplos “estratos de 

tempo” (KOSELLECK, 2014). Graças aos estratos de tempo: 

podemos reunir em um mesmo conceito a contemporaneidade do não 
contemporâneo, um dos fenômenos históricos mais reveladores. Muitas 
coisas acontecem ao mesmo tempo, emergindo, em diacronia ou em 
sincronia, de contextos completamente heterogêneos. Em uma teoria do 
tempo, todos os conflitos, compromissos e formações de consenso 
podem ser atribuídos a tensões e rupturas (...) contidas em diferentes 
estratos de tempo e que podem ser causadas por eles (KOSELLECK, 
2014, p. 9-10).  

 

Cardoso (2005, p. 93) ainda lembra que “Barth priorizou nos processos de 

identificação, a vontade de marcar os limites entre ‘nós’ e ‘eles’, o que leva a definir e 

manter a fronteira étnica”. Lembra também que “esta pode não coincidir com fronteiras 

geográficas, ter ou não correspondências territoriais: isto não é essencial”. Essa ressalva 

sobre as fronteiras étnicas e geográficas é crucial no caso da busca por uma etnicidade 

egípcia, e deve ser levada em conta nos debates por se estar lidando com uma periodização 

tão extensa quanto a faraônica.  Mesmo superando a conceitualização de “raça”, pensar 
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uma etnicidade egípcia é um tanto enganoso. Afinal, como visto anteriormente, as 

fronteiras étnicas do que era ser egípcio não foram uma constante ao longo de milênios. 

Isso sem contar as especificidades geográficas e mesmo culturais sobre o que consistiria 

uma etnicidade egípcia. Estas, à luz de Barth, Schneider e outros, auxiliam a superar o 

essencialismo de uma identidade egípcia. Deste modo, os debates acerca de etnicidade 

abrem os horizontes para a percepção de que existiu uma consciência étnica, mas que longe 

de ser imutável, os grupos refazem suas etnicidades por meio dos contatos interétnicos 

circunscritos em cada contexto específico. 

A aquarela das raças é mera ilusão social segundo dados da mais atual Biologia e 

estudos de Genética. Se o biólogo S. Jay Gould desconstruiu o conceito de raça em sua 

obra A Falsa Medida do Homem, este texto buscou demonstrar que, tanto dentro como fora 

da historiografia, busca-se ainda uma medida para os homens e mulheres antigos, de outros 

contextos. Porém, essa medida é falsa, pois a raça como categoria de análise não dá conta 

das diversas relações que indivíduos, marcados pela interseccionalidade, constroem numa 

longa duração. A racialização, nas palavras de Appiah, seria uma fraqueza procedimental, 

pois tentaria unificar em uma mesma categoria contrastes e divergências culturais. Ao 

mesmo tempo, ao se deparar com fontes como as obras de Diop, por exemplo, se deve 

levar em consideração que a geração que teorizou a descolonização da África tinha a ―raça‖ 

como um princípio organizador central (APPIAH, 1997, p. 28; 245-246). Tendo toda 

consciência dos processos que levaram ao imbróglio do Egito, permanece a pergunta: 

como transcender a questão? 

Certamente não se pode ignorar toda a psicologia concernente à África pós-

colonial (APPIAH, 1997, p.24-28), bem como suas consequências e relações com outras 

áreas, como a Historiografia. No intuito de fomentar mais reflexões emancipadoras, 

questiono: africano seria sinonímia de negro? No que consistiria de fato a “africanidade”? 

A crítica a essa sinonímia se estende também quando aplicada ao Egito. Africano seria igual 

a negro, mesmo no contexto em que não existia um esboço de consciência africana? Isso 

soa como anacrônico, além de ignorar a condição de ―esquina do mundo antigo‖ 

concernente ao território egípcio (SILVA, 1996). Por isso etnicidade parece ser o conceito 

até então mais flexível, independente se é encarada como um fenômeno político ou 

processo simbólico.  

O trabalho de devolver o Egito antigo ao contexto africano mostra que a 

africanização do Egito não precisa passar necessariamente pela via da racialização. Pode 

transcender a dicotomia, na emergência de um pensamento liminar (MIGNOLO, 2003). 
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No que consistiria então a africanização do Egito, no momento atual em que a pirâmide 

historiográfica de África já foi invertida? Penso, que se o Egito foi “desafricanizado” pela 

egiptologia do século XIX através da racialização, pode ser trazido ao contexto africano ou 

“africanizado” no âmbito espacial e cultural. Pois a racialização para africanizar mostra-se 

enganosa. 

Ou seja, o Egito Antigo visto através do prisma do Afrocentrismo Kemético, é 

um Egito permeado por demandas sociais, por uma necessidade urgente de positivação da 

História dos “negros”. Vale ressaltar que essa concepção de História de África reduzida a 

uma História colonial, é ainda muito forte, dentro e fora dos currículos. Revela uma prática 

mnemônica, responsável por uma memória que molda uma identidade cultural – que se 

transveste, no discurso e na essência, de racial. Assim como a memória de um Egito 

branqueado. Logo, o conceito de raça, biologicamente falido (CARDOSO, 2005, p.87), só 

existe em função da própria memória cultural. Nas palavras do próprio Assmann, 

“objectivized culture has the structure of memory” (ASSMANN, 1995, p.128).  

Por tal motivo, é um exercício complicado, porém necessário, refletir acerca de 

consciência histórica africana. Afirmações como a de Bwemba Bong, de que “ao adquirir 

[...] um orgulho suficiente, torna-se difícil manipular” (DIOP; DIENG, 2014, p.25) são 

problemáticas. Neste caso, convido à reflexão: socialmente, até onde os orgulhos raciais 

nos trouxeram e que tipos de problemas geraram e ainda geram? Como a historiografia 

pode contribuir no debate, ao articular História e consciência histórica, com foco na 

agência dos sujeitos, sem deslegitimar lutas, sem cair em naturalizações e essencialismos? 

Identidade e fronteiras não são imutáveis hoje e não o foram também no Egito Antigo. Se 

bem explorados e problematizados, principalmente em sala de aula, tais conceitos são um 

convite enriquecedor para debates sobre História Antiga e contemporânea, transcendendo 

os usos do passado. 
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O Crescente Fértil consiste da região do Antigo Oriente Próximo irrigada pelos 

rios Jordão, Eufrates, Tigre e Nilo que atualmente compreende a Palestina, Israel, Jordânia, 

Kuwait, Líbano, Chipre e ainda partes da Síria, do Iraque, do Egito, da Turquia e do Irã. 

Devido à fertilidade de suas terras, esse espaço foi habitado por um grande número de 

povos, sendo que entre os mais conhecidos estão os hebreus, egípcios, cananeus e os povos 

mesopotâmicos. 

Para entender a organização social desses povos e suas interações, gostaria de 

apresentar a ideia de entrelaçamentos transculturais, ou seja, construir uma abordagem do 

antigo Crescente Fértil como um espaço de grandes circulações, movimentos e 

entrelaçamentos entre os povos que ali habitaram, rompendo com a perspectiva de 

separação e isolamento entre eles (WELSCH, 2007, p. 242).  

Nesse sentido, esse texto terá foco no povo hebreu, objetivando discutir suas 

formas de relações sociais, interações com outros povos da região, o movimento e 

circulação de cultos dos quais participavam e como a aliança com o seu deus tutelar 

Yahweh teve o papel de “regulamentar” essas interações e até mesmo interditá-las para 

construir uma identidade de povo fundamentada na diferenciação dos outros povos pela 

negação de seus deuses e deusas tutelares. Esse processo de unificação da identidade do 

povo hebreu pela construção de um monoteísmo javista também teve o efeito de 

marginalizar mulheres e mesmo responsabilizá-las pela disseminação de cultos estrangeiros 

entre os hebreus.  

As formas de vida da cultura do povo hebreu, por exemplo, não terminam nas 

“fronteiras da cultura nacional” – ou divisões territoriais -, “mas as ultrapassam, 

encontram-se sob a mesma forma em outras culturas” (WELSCH, 2007, p. 252), de 

                                                      
1 O presente texto é resultado de minha pesquisa de mestrado, vinculada ao Departamento de História da 
Universidade Federal de Santa Catarina, sendo um recorte com alterações de minha dissertação. A pesquisa 
foi realizada com bolsa CNPq e orientada pela Profa. Dra. Aline Dias da Silveira - UFSC.  
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maneira que a organização social e as práticas culturais desses povos do Crescente Fértil, 

não podem ser vistas enquanto “esferas, ilhas ou mônadas”, precisam ser percebidas em 

seu aspecto “transcultural” (WELSCH, 2007, p. 252). 

 É justamente sob esse viés que busco perceber esses espaços e povos do Antigo 

Crescente Fértil e sua cultura, como “internamente pluralizadas” – mesmo que antes tidas 

como homogêneas - e “externamente interconectadas em alto grau” (WELSCH, 2007, p. 

252). Assim, da mesma forma que os hebreus estabeleciam diversos entrelaçamentos com 

povos que chamavam de estrangeiros – sendo externamente interconectados -, eles eram 

plurais internamente, a cultura que consideravam como “sua” era diversificada e repleta 

desses elementos que atribuíam ao “outro”. Esses elementos se manifestavam no cotidiano 

e nas práticas dos hebreus, como o culto dedicado a deusas e deuses estrangeiros, os quais 

aparecem sendo enfaticamente proibidos no discurso de Leis da Torá, como em Êxodo, 

22: 19: “Aquele que sacrificar aos deuses, será morto; somente poderá fazê-lo ao Eterno, a 

Ele só” (TORÁ: A LEI DE MOISÉS, 2001, p. 225). 

Mesmo diante dessas proibições expressas, temos fontes arqueológicas indicando 

a circulação de cultos que colocavam diferentes povos em conexão. Uma delas nos mostra 

que os hebreus, pelo menos durante certo período, não teriam cultuado somente Yahweh 

como seu deus: em Khirbet el-Qom, ao oeste de Hebron, em 1967, foi encontrado um 

túmulo judaico da segunda metade do século VIII a.E.C., com uma inscrição na parede 

interior (CORDEIRO, 2009), sendo que Croatto (2001, apud CORDEIRO, 2009, p. 36) 

traduz a inscrição da seguinte maneira:  

1. Urijahu [...] sua inscrição. 
2. Abençoado seja Urijahu por Jave (lyhwh) 
3. sua luz por Asera, a que mantem sua mão sobre ele 
4. por sua rpy, que... (p. 68). 

 
A segunda fonte arqueológica trata de um achado do arqueólogo israelita Ze’ev 

Meshel, 1975-1976, em Kuntillet ‘Ajrud, a 50 km ao sul de Cades-Barnea, na antiga estrada 

de Gaza a Elat. No local, foi escavada uma pousada no deserto que continha várias 

inscrições. É importante considerar que este posto estatal era controlado por Israel e 

encontrava-se em território de Judá, tendo funcionado por volta de 800-775 a.E.C 

(CORDEIRO, 2009). Na entrada do prédio principal havia duas jarras de armazenagem 

contendo desenhos e inscrições que foram identificadas como pithos A e pithos B. Na 

inscrição do pithos A se lê (HESTRIN, 1991, apud CORDEIRO, 2009): 

Diz... Diga a Jehallel... Josafa e...: 
Abençoo-vos em YHWH de Samaria e sua Asherah. (p. 68) 
No pithos B se lê: 
Diz Amarjahu: Diga ao meu Senhor: Estas bem? 



  YAHWEH: UM DEUS À IMAGEM E SEMELHANÇA DO PATRIARCA  

31 

Abençoo-te em YHWH de Teman e sua Asherah 
Ele te abençoa e te guarde e com meu senhor (p. 69). 

 

Abaixo temos a imagem da pithos B acompanhada de uma iconografia de dois 

seres com aspectos bovinos e humanos; um ser com aspectos humanos sentado tocando 

uma arpa e na parte inferir uma vaca amamentando:  

 

Figura I: Pithos B 
Fonte: Imagem retirada de Ribeiro (2008 apud SCREMIN, 2013, p. 69). 

 

A questão central nessas fontes é que temos aí duas inscrições, encontradas em 

território da antiga Israel, que mencionam Yahweh ao lado de Ašerá, sendo ela uma 

divindade feminina recorrentemente mencionada nos discursos da Torá e do Antigo 

Testamento como a deusa dos cananeus. Scremin (2013), Cordeiro (2009) e William G. 

Dever – arqueólogo que comenta sobre essas peças contendo as inscrições em hebraico no 

documentário “Asherah, a Deusa proibida” (1993) - levantam a possibilidade de essas 

divindades – Yahweh e Ašerá - terem sido cultuadas como um casal. Essa possibilidade faz 

muito sentido em um contexto no qual, diante das resistências dos israelitas em cultuar um 

único deus - sendo ele caracterizado por elementos tidos como masculinos -, seria uma 

estratégia unir esse deus à Ašerá – deusa já popularmente cultuada entre os cananeus que 

habitavam a região -, numa tentativa de legitimar Yahweh, para somente depois excluir a 

deusa das práticas de culto. 

É importante destacar que a ideia de entrelaçamentos culturais não nega 

resistências de assimilações de elementos culturais tidos como pertencentes “ao outro”, 

esses entrelaçamentos não são trocas de igual para igual, além disso, também envolvem 

relações de poder e disputa, negações e resistências à assimilação de tradições estrangeiras, 

como pontua Mattias Tischler (2014, p. 3). É justamente a partir dessa questão que 

pretendo seguir na discussão, ou seja, de como essas leis vigentes entre os hebreus visavam 
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construir uma identidade para eles enquanto povo, por meio da interdição de elementos 

estrangeiros – que muitas vezes eram apropriados e assimilados – e da construção de um 

discurso sobre si que se pautava principalmente no culto ao deus Yahweh; Yahweh como o 

elemento que os unia enquanto um único povo diante de um “único deus”. 

A ideia não é desconstruir a existência de “povos” que habitaram o Crescente 

Fértil, mas entender que esses povos não estavam isolados uns dos outros, que havia 

circulação e movimento e que eles compartilhavam e resignificavam práticas e percepções 

de mundo uns com os outros. O discurso das leis hebraicas interditando enfaticamente 

práticas estrangeiras entre os hebreus, nos mostra que essas práticas aconteciam no 

cotidiano, do contrário não haveria necessidade de uma série de narrativas para interditá-

las. Nesse sentido, as narrativas que trazem leis e regras de conduta, como as passagens da 

Torá e do Antigo Testamento servem como um fator muito importante no que tange à 

construção da ideia de unidade de povo, em um processo bastante complexo, repleto de 

interdições a elementos estrangeiros e regras de conduta e de organização social pautada no 

culto ao deus eleito como tutelar. 

Uma das narrativas que podemos trazer para essa discussão está no Antigo 

Testamento, mais especificamente no livro de Jeremias, onde o profeta é acusado de 

reprimir as práticas festivas de culto à Rainha do Céu: 

Todos os homens que sabiam que suas mulheres incensavam deuses 
estrangeiros e todas as mulheres presentes — uma grande assembleia — 
(e todo povo que habitava na terra do Egito e em Patros) responderam a 
Jeremias, dizendo: “A palavra que nos falaste em nome de Yahweh, nós 
não a queremos escutar. Porque continuaremos a fazer tudo o que 
prometemos: oferecer incenso à rainha do Céu e fazer-lhe libações, 
como fazíamos, nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, nas 
cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém; tínhamos, então, fartura de pão, 
éramos felizes e não víamos a desgraça. Mas desde que cessamos de 
oferecer incenso à rainha do Céu e de fazer-lhe libações, tudo nos faltou 
e nós perecemos pela espada e pela fome. Por outro lado, quando 
oferecemos incenso à rainha do Céu e quando lhe fazemos libações é, 
por acaso, sem que saibam nossos maridos que lhe fazemos bolos que a 
representam e lhe fazemos libações?” (JEREMIAS, 44: 15-19, p. 1436). 

 
As mulheres aparecem como principais perpetuadoras dos cultos à Rainha do Céu 

– nomenclatura que está relacionada à forma como era chamada a deusa mesopotâmica 

Ištar2 -, alegando que essa prática já era executada por seus pais e por elas próprias e graças 

a esses cultos é que tinham fartura de pão e felicidade. É interessante perceber nessa 

narrativa que, justamente as mulheres – culpadas pela realização do culto às divindades 

                                                      
2 A nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém (2002) menciona que à Rainha do Céu seria Ištar e que os bolos 
feitos seriam em sua honra, representando a deusa nua. 
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estrangeiras que despertou a irá de Yahweh e a ruína entre o povo – tomam a palavra e 

enfrentam o profeta Jeremias. Cabe aqui atentar-se a questão de que havia essa resistência 

por parte delas em abandonar o culto a suas deusas da fertilidade – e que garantiam a 

fertilidade de alimentos e pão - e adotar o culto à Yahweh como deus único, sendo que isso 

estaria sendo feito com a ciência de seus maridos. 

Sob esse viés, penso que os hebreus apresentam em suas narrativas míticas uma 

tentativa de construção de monoteísmo em torno do deus Yahweh, um monoteísmo que 

não parece ser efetivado com sucesso, já que são recorrentes as proibições de cultos a 

deusas e deuses considerados estrangeiros, assim como são recorrentes os relatos sobre 

essas práticas continuarem acontecendo como “traição” ao deus Yahweh.  

A tentativa de construir uma crença exclusivamente centrada em torno de 

Yahweh passou por diversas transformações, que envolveram, inclusive, a assimilação de 

aspectos de outros deuses e deusas e também de suas narrativas míticas, de forma que 

podemos considerar até que os hebreus, pelo menos em alguns momentos ou trechos de 

suas narrativas míticas, se apresentaram enquanto henoteístas, considerando que o 

henoteísmo se configura como a crença centrada em uma única divindade sem negar a 

existência de outras(os) deusas(es) (SAUSSAYE, 1940, p. 24-25). Em um trecho de 

Deuteronômio, 10: 17, Yahweh é mencionado de forma que parece chefe de um panteão 

de deuses, um deus soberano, mas que não nega a existência de outros: “Porque o Eterno, 

vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e 

temível, que não deixa de castigar os que não aceitam o Seu jugo e não recebe as boas ações 

como suborno pelos pecados (TORÁ: A LEI DE MOISES, 2001, p. 535)”. 

Considerando esse processo que passou de um henoteísmo para uma tentativa de 

instaurar um monoteísmo Javista, no qual havia um único deus para um único povo 

“separado” dos demais povos da região e escolhido por Yahweh, é que também se 

construía uma identidade de povo, em um processo no qual “a unidade do Deus nacional 

garante a unidade política do país” e também uma unidade militar (CAZELLES, 1986, p. 

154), ou seja, um objetivo político de “formar um só povo e uma terra” (CHOURAQUI, 

1990, p. 26), que a eles pertenceria, pois foi-lhes prometida por Yahweh”. 

Esses objetivos políticos são pleiteados por meio do que hoje consideramos como 

narrativas míticas, mas que a partir dessa proposta também posso chamar de discurso 

fundador (SOUZA, 2002), ou seja, as narrativas construídas sobre determinado grupo 

social que constituem uma história oficial desses sujeitos, alicerçadas em uma cena 
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fundante, no caso os mitos de origem (SOUZA, 2002). Para isso, adoto a compreensão de 

grupo social a partir de Piera Aulagnier (1979 apud SOUZA, 2002) como: 

O conjunto de sujeitos regidos pelas mesmas instituições, que falam a 
mesma língua e, quando é o caso, têm uma mesma religião. Esse 
conjunto pode produzir e sustentar um número indeterminado de 
enunciados. Os enunciados que o grupo social articula sobre si mesmo e 
que procuram dar conta da sua razão de ser e da origem dos seus 
modelos e da realidade do mundo constituem os enunciados do 
fundamento, que apresentam como característica a necessidade de 
preservar uma concordância entre campo social e campo linguístico. 
Dependendo do grupo social, os enunciados se dividem em míticos, 
sagrados ou científicos, tendo em comum o fato de proporem 
explicações acerca da origem do modelo adotado pelo grupo social a que 
pertencem. (…) o sujeito, ao apropriar-se do discurso fundador (sagrado 
ou não) e dos enunciados dos fundamentos, apropria-se do direito de ser 
reconhecido pelo grupo social como um dos seus membros (SOUZA, 
2002, p. 59). 

 
Ou seja, sob essa perspectiva, os grupos sociais se formam a partir de discursos 

que os sujeitos fazem sobre si e das práticas (religiosas, linguísticas e leis) às quais esses 

sujeitos aderem, sendo que quando esses membros do grupo social se apropriam do 

discurso fundador desse grupo, eles acabam também por fomentar a identidade coletiva ao 

repetir os enunciados dos fundamentos que os legitimam enquanto parte desse todo, ao 

mesmo tempo em que garantem sua “inscrição no social” (SOUZA, 2002, p. 59). Essa 

definição de grupo social vai muito ao encontro com a organização social dos hebreus, 

considerando que se constituem justamente por um conjunto de sujeitos unidos por 

enunciados míticos, que falam a mesma língua e compartilham – ou deveriam compartilhar, 

de acordo com suas leis – da crença e do culto em Yahweh e que, para além disso, 

compartilham de um mito de origem, tanto enquanto humanidade – a partir da narrativa de 

gênesis –, quanto como povo, descendentes da linhagem de “Abrão, o hebreu” (TORÁ: A 

LEI DE MOISES, 2001, p. 34), forma como o patriarca é mencionado em Gênesis, 14: 13. 

Considero coerente compreender a organização social dos hebreus à luz dessa 

ideia de discurso fundador de Mériti de Souza (2002), visto que, para a autora, esses 

enunciados fundantes ao mesmo tempo em que fundamentam a construção do grupo 

social, constituem os sujeitos desses grupos, os quais encontram nessas narrativas uma 

resposta sobre “a origem do seu mundo, da linguagem e da lei à qual se encontra 

submetido, respondendo, assim, à pergunta acerca da sua própria origem” (SOUZA, 2002, 

p. 60). Dentro dessa perspectiva, entendo que esses discursos fundadores constituem 

também a subjetividade e a identidade desses sujeitos inseridos no coletivo do grupo social. 

É preciso pensar que essas “identidades” não são homogêneas, ou seja, a “história 

oficial” construída nos discursos fundadores “não condiz com as experiências da maioria 



  YAHWEH: UM DEUS À IMAGEM E SEMELHANÇA DO PATRIARCA  

35 

da população” (SOUZA, 2002, p. 63), como é o caso de algumas mulheres entre os 

hebreus, as quais – como na narrativa de Jeremias, 44 – insistiam em cultuar outras deusas, 

práticas que desafiavam as leis vigentes entre os hebreus, bem como o sentido de unidade 

popular pautado em Yahweh. 

Nesse caso, penso que ao entendermos os hebreus como grupo social é preciso 

ter em mente que algumas pessoas, mesmo estando nesse grupo – ou sendo coagidas a 

estarem – não compartilham dessa “identidade de povo hebreu”, considerando a ideia de 

identidade como a vivência subjetiva e o compartilhamento de “estilos de conduta, hábitos 

de pensamento e padrões de avaliação mutualmente correspondentes (ainda que às vezes 

conflitantes), em suma, um tipo coerente de psicologia social humana” (APPIAH, 1997, p. 

243). Assim, haja vista que “toda identidade humana é construída e histórica” (APPIAH, 

1997, p. 243), que se compreende a necessidade desses discursos fundadores nessa 

construção, uma construção que exige um forte convencimento e mesmo coerções, já que 

os hebreus, por exemplo, não estavam unidos por questões genéticas e biológicas – mesmo 

acreditando fazerem parte de uma mesma linhagem de descendência -, diferente disso, eles 

estavam unidos por seus mitos de origem, leis e cultos. Justamente por isso, cultuar outras 

deusas e deuses para além de Yahweh era de fato uma ameaça à identidade de povo dos 

hebreus.  

Assim, por não ter uma identidade de fato biológica ou geneticamente enraizada é 

que os hebreus executavam seu projeto de expandir-se enquanto povo pela imposição de 

seus costumes a outros grupos sociais, ou pelo menos constroem narrativas míticas 

vangloriosas de seus feitos em estabelecer alianças com povos que aceitavam submeter-se à 

suas leis. Exemplo disso é a narrativa de Gênesis, 34, sobre Diná, filha de Lea e Jacob, a 

qual teria tido relações sexuais com Shechem, filho de Chamor – um príncipe pagão de 

acordo com os comentários da Torá: A lei de Moisés (2001) – e, depois de ter sido 

“desonrada” Jacob, seu pai, estabelece uma aliança com Chamor e Shechem, por meio de 

casamentos: “daremos as nossas filhas a vós, e vossas filhas tomaremos para nós; e 

habitaremos convosco, e seremos um povo” (TORÁ: A LEI DE MOISÉS, 2001, p. 99) e 

também por meio da imposição do costume da circuncisão:  

Não podemos fazer esta coisa, dar nossa irmã a um homem que tenha 
prepúcio, porque seria uma vergonha para nós. Somente assim 
consentiremos: se fordes como nós; que se circuncide entre vós todo 
macho. E assim “escutaram Chamor e Shechem, seu filho, todos os que 
saíam pela porta da sua cidade, e foram circuncidados todos os machos” 
(TORÁ: A LEI DE MOISÉS, 2001, p. 99). 
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Com base nisso, percebo que, em suas narrativas míticas, os hebreus se 

constituem enquanto povo pela interdição de elementos estrangeiros, mas também 

buscando submeter o outro aos seus costumes ou aniquilar aqueles que não se submetem, 

como a narrativa de Deuteronômio, 6: 1-8: 

Quando te levar o Eterno, teu Deus, à terra à qual tu vais para herdá-la, e 
lançar fora muitas nações diante de ti: os Hiteu, o Guirgasheu, o 
Emoreu, o Cananeu, o Periseu, o Hiveu e o Jebuseu – sete nações 
numerosas e mais fortes que tu -, e as dará o Eterno, teu Deus, diante de 
ti e tu as ferirás; tu as destruirás totalmente, não farás aliança alguma com 
elas e não lhes darás pousada na terra. E não te aparentarás com elas, 
desviará teu filho de Me seguir, servirão a outros deuses e crescerá a ira 
do Eterno sobre vós e te destruirá depressa. Mas assim fareis com elas: 
seus altares derrubareis, suas Matsevot3 quebrareis, suas árvores4 idolatras 
cortareis e seus ídolos queimareis no fogo. Porque tu és um povo santo 
para o Eterno, teu Deus; a ti escolher o Eterno, teu Deus, para lhe seres 
o povo querido acima de todos os povos que há sobre a face da terra. 
Não por serdes mais numerosos que todos os outros povos vos teve 
afeição o Eterno e vos escolheu, pois vós sos o menos numeroso de 
todos os povos, mas pelo amor que o Eterno tem por vós e porque 
guardou juramento que fez a vossos pais, vos tirou o Eterno com a mão 
forte e vos remiu da casa dos escravos, da mão (poder) do Faraó, rei do 
Egito (TORÁ: A LEI DE MOISÉS, 2001, p. 526-527). 

 
Nessa narrativa, percebo que as relações de casamento, utilizadas como aliança 

entre povos em diversas situações, são interditadas, visto a possibilidade de que casamentos 

com mulheres que cultuam deusas e deuses estrangeiros podem vir a colocar em risco a 

união do povo em torno do culto dedicado à Yahweh. O indicativo é que os elementos de 

culto dedicado a outras(os) deusas e deuses fossem destruídos. Essa narrativa também 

deixa clara a importância da unificação do povo por questões militares e de proteção 

territorial, pois sendo os hebreus um povo menos numeroso entre todos os povos, então a 

unidade era essencial no sentido de garantir sua sobrevivência. 

Além do fato de mulheres estrangeiras colocarem em risco a unidade de povo dos 

hebreus, existem outros fatores que colocam as mulheres em uma situação de 

marginalização no que tange à crença no deus Yahweh, para abordar esse ponto, gostaria 

de retomar a narrativa trazida um pouco mais acima, de Gênesis, 34, pontuando que ela 

também fala de uma prática muito importante entre os hebreus: a circuncisão. Essa prática 

aparece ainda antes, em Gênesis, 17:  

E tu, Minha aliança guardarás, tu e tua semente depois de ti, nas suas 
gerações. Esta é Minha aliança, que guardereis entre Mim e vós (os de 
agora,) e a tua semente depois de ti: Será circuncidado em vós todo 
varão. E circuncidareis a carne de vosso prepúcio, e será por sinal de 
aliança entre Mim e vós. E com idade de oito dias será circuncidado, 

                                                      
3 Os comentários da Torá indicam que seriam altares feitos de uma só pedra que serviam de símbolos para Baal. 
4 Árvores ligadas com a deusa cananeia Ašerá. 
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entre vós, todo varão, nas vossas gerações: o (escravo) nascido em casa, e 
comprado por prata de todo filho de estrangeiro, que não seja de tua 
semente. Tem de ser circuncidado o (escravo) nascido em tua casa, e 
comprado por tua prata; e será Minha aliança em vossa carne, para uma 
aliança eterna. E o varão incircunciso, que não circuncidar a carne de seu 
prepúcio, essa alma será cortada de seu povo; Minha aliança quebrou 
(TORÁ: A LEI DE MOISÉS, 2001, p. 39-40, Gênesis, 17: 1-14). 

 
Ou seja, os hebreus, por combaterem arduamente as imagens de deusas nuas, se 

quer contemplam esse corpo feminino em seus ritos; destroem os amuletos e as estatuetas 

das deusas com seios e vaginas à mostra e, assim, também excluem e marginalizam o 

próprio corpo das mulheres que viviam entre eles, pois esse corpo não tem a possibilidade 

de exercer o direito – que é dado até mesmo aos escravos homens, como citado acima – de 

estabelecer a aliança com Yahweh que foi construído à imagem e semelhança do patriarca. 

Logo, existe uma interdição pontual para mulheres sentirem-se parte desse povo hebreu, 

visto que sua marca enquanto povo era justamente a circuncisão. 

Nesse sentido, percebemos que para além de excluir aqueles considerados 

estrangeiros, essas práticas de culto oficial e regras de condutas presentes entre os hebreus 

também excluía as mulheres. Ou seja, a construção de identidades e diferenças não é algo 

neutro e sem objetivos, pelo contrário, as identidades estão “inscritas nas relações de 

poder” (HALL, 2003, p. 28). A afirmação da identidade e enunciação da diferença garante 

acesso a bens sociais; a produção de identidade e diferença tem o poder de incluir e excluir 

pessoas, demarcar quem fica dentro e quem fica fora, separar o nós do eles (SILVA, 2011), 

nesse caso, é por meio da afirmação de sua identidade e da negação do outro – 

diferenciação – que os hebreus fazem uma reinvindicação territorial, da terra de Canaã que 

foi prometida a seu povo, e por isso teriam o direito de expulsar dali quem não faz parte 

desse grupo social. 

Ao se adotar uma identidade de povo – e assim olhar o outro sob essa lente 

identitária – também se normaliza, ou seja, se elege essa identidade como parâmetro para 

avaliar e hierarquizar as outras, as quais são sempre avaliadas de forma negativa (SILVA, 

2011). Nesse sentido, é que se pode entender o fato de as práticas dos “estrangeiros” aos 

hebreus serem descritas na Torá e no Antigo Testamento de forma tão desqualificada e 

ainda, todo o projeto de combater essas tais práticas, visto que aqueles e aquelas que não se 

submetem às leis destinadas ao povo de Israel são tidos como os abomináveis aos olhos de 

Yahweh: 

Quando tu fores à terra que o Eterno, teu Deus, te dá, não aprenderás a 
fazer segundo as abominações daquelas nações. Não se achará entre ti 
quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem agoureiro, nem 
prognosticador, nem adivinho, nem feiticeiro, nem encantador de 
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animais, nem necromante ou Yideonita, nem quem consulte os mortos, 
porque abominável é ao Eterno todo aquele que faz estas coisas, e por 
causa destas abominações, o Eterno, teu Deus, os desterra de diante de ti 
(TORÁ: A LEI DE MOISÉS, 2001, p. 558-559, Deuteronômio, 18: 9-
12). 

 
Mesmo com todo o esforço possível em se diferenciar do outro, e de condenar 

essas práticas atribuídas a outros povos, é preciso considerar que as identidades não são 

separadas ou divididas, elas se constroem em um processo de hibridização – ou 

entrelaçamentos transculturais, como escolhi abordar – e esse entrelaçamento está ligado 

aos movimentos demográficos que permitem o contato entre diferentes identidades, como 

também por meio dos casamentos, do comércio e até mesmo das batalhas. Essas 

identidades cruzam fronteiras, atravessam os sinais que demarcam - de forma artificial - o 

limiar entre os territórios das diferentes identidades (SILVA, 2011).  

Ou seja, os povos são construídos em meio de entrelaçamentos e conexões, suas 

identidades compartilham e assimilam diversos elementos daqueles que consideram como 

“diferente”, mas que na verdade os constituem, como vimos na passagem do livro de 

Jeremias, onde o culto à deuses e deusas estrangeiros permanece entre os hebreus, mas 

também como busquei demonstrar com as fontes arqueológicas do túmulo judaico, onde 

Yahweh teria sido cultuado ao lado da deusa cananeia Ašerá. 

Entender as relações de identidade e alteridade na construção das unidades 

populares na antiguidade é entender um processo de construção da diferença entre um 

“eu” e o “outro” e perceber também a construção de atitudes de intolerância perante esse 

outro. Observar como essas diferenças são construídas, com objetivos militares e políticos, 

nos oferece caminhos para desconstruir essas diferenças entre um "nós" e o "outro" na 

contemporaneidade, para entender que as fronteiras que dividem nações e diferenciam 

povos uns dos outros são imaginadas, politicamente construídas com o objetivo de separar, 

mas não somente de separar como também de hierarquizar.  

A questão da convivência entre povos que compartilham de diferentes perspectivas 

religiosas é um fenômeno também contemporâneo, que expressa suas tensões em meio à 

situação política mundial de migração e confrontos políticos e ideológicos (SILVEIRA, 

2013, p. 128) envolvendo questões que permeiam crenças religiosas e mitos de origem.  

Os grandes conflitos de combate à imigração, de intolerância religiosa e étnica que 

se apresentam atualmente, têm suas raízes nessa construção de uma identidade de povo, ou 

uma identidade nacional. Por isso, mais do que desconstruir essas "diferenças" e derrubar 

essas fronteiras imaginarias precisamos superar a ideia de nos conformarmos com a 

tolerância.  Como coloca Aline Dias da Silveira (2013, p. 134), Tolerantia teria uma função 
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purificadora, um ato de suportar adversidades para purificar o crente dos pecados, sendo 

que os canônicos utilizaram a palavra tolerare como sinônimo de pernittere, sinnere e concedere, 

mas a distinguiram de approbare. Ou seja, tolerar não envolve conviver de igual para igual, 

nem aprovar as práticas daquele que é tolerado, pelo contrário, “se tolera alguém que não 

se insere em nosso universo identitário” (SILVEIRA, 2013, p. 143). As crenças e práticas 

toleradas são justamente aquelas consideradas abjetáveis e erradas ou más (FORST apud 

SILVEIRA, 2013, p. 143) e por isso a ideia de tolerância envolve hierarquia. 

Além disso, só se tolera aquele que é relativamente “igual”, mesmo que em meio a 

algumas diferenças, aquele que é totalmente “outro” é alvo de eliminação, assim como nos 

discursos atribuídos aos hebreus diante das práticas dos cananeus, as quais não foram se 

quer toleradas, mas sim condenadas à serem combatidas. Quando se ultrapassam as 

fronteiras da tolerância e se reconhece o “outro” então se tornam possíveis outras formas 

de convivência e de contato com diferentes grupos, como, por exemplo, laços de amizade. 

Essas novas formas de convivência também têm impacto sobre a percepção de si e a 

percepção do outro, sobre a identidade, pois o contato pessoal e a convivência exigem a 

desconstrução e reconstrução da imagem desse “outro” que passa a ser conhecido, e então 

deixa de ser um estranho e inimigo (SILVEIRA, 2013, p. 145-146). 
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Introdução 

Nesse espaço gostaria de introduzir determinados aspectos gerais, bem como as 

motivações que fundamentam meu olhar acerca da Tragédia Grega. O título do texto traz a 

palavra “encruzilhada” já como momento primeiro e anunciador. Aqui “encruzilhada” 

assume um sentido conceitual. O leitor pode questionar sobre tal uso. Encruzilhada é 

tensão, pois diante de uma – encruzilhada – apenas um caminho pode ser escolhido. Desta 

forma, fala-se também em escolha. Mas uma escolha e sua necessidade a revelar-se diante 

de um impasse.  

Impasse?! Sim, que se revela na marca cronológica que coloco em meu título – 

tempos. Qual tempo, ou tempos me refiro pode perguntar-se. Meu olhar e referência são 

oblíquos. Ou seja, a encruzilhada dos tempos que tenho em mente é aquela que emerge na 

Grécia da virada do século VI ao V1. A história humana é composta de continuidades, sem 

dúvidas, mas também é possível pensar em rupturas, tanto quanto continuidades. Ou 

melhor, dizendo, rupturas nas continuidades e continuidades nas rupturas. O escritor Scott 

Fitzgerald dizia que a vida é um processo de demolição e há golpes que vêm de dentro, mas 

sendo sentidos tarde demais fazem perceber que jamais seremos os mesmos. Penso que a 

história – ou usando os termos de Karel Kosik, a concretude do real – tem muito disso 

anunciado por Fitzgerald. Ou seja, processos históricos são momentos de demolição, a 

história se faz a marteladas. Mas toda destruição deixa vestígios, ruínas, e sobre essas ruínas 

novas estruturas emergem em novas configurações.  

Uma consideração de ordem estética e epistemológica. Minha escrita assume um 

tom ensaístico, e assim, quero abrir espaço para reflexões especulativas. Nesse sentido – 

ensaístico – não pretendo saturar o texto, muito menos o leitor, de citações quase sem fim, 

de listas bibliográficas extensas. Quero que minha proposta ao mesmo tempo revele minha 

                                                      
1 A referência a.C. será omitida. Salvo quando parecer necessário.  
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posição autoral e sirva de uma porta de entrada ao tema da Tragédia Grega. Pois, não é 

interessante ser hermético e escrever apenas aos iniciados, para isso existem as revistas 

especializadas e colóquios acadêmicos temáticos. Nesse sentido, minha intenção 

fundamental é construir variáveis interpretativas que possibilitem apresentar a Tragédia 

Grega como fenômeno social e cultural de relevo na construção do que denomino como 

identidade política.  

 

A política 

Política é um desses termos que habitam nosso vocabulário, cotidiano e 

mentalidade etc. Mas quando chamado a dar algum tipo de explicação mais articulada o 

senso comum tende a ser não muito mais que rasteiro. E assim, a política é posta como 

sinônimo das intrigas de corte e o lobby do jogo político institucional.  

Evidentemente, não esse o sentido que articulo no texto. A política que me refiro, 

tanto como conceito e prática é criação grega – τὰ πολιτικά. Jean-Pierre Vernant associa a 

criação grega da política ao conceito de ἰσονομία (VERNANT, 2013, p. 35). Também 

invenção grega, e mais do que isso, ateniense. O termo ἰσονομία designa a igualdade 

jurídica e política daqueles considerados cidadãos – πολῖται.  

Esse estado de coisas possui um longo processo de gestação e momentos 

dramáticos, assim, devido à economia de espaço não será apresentado. Mas vale ser dito 

que a emergência de um pensamento isonômico e da prática política reconfigura de forma 

sensível à própria noção de humano, de universo e de cidade. A política demarca a ruptura 

com a organização arcaica e mítica dos cosmos humano no pensamento grego, visão 

fundamentada no μῦθος. Forma de pensamento em que a autoridade do argumento está 

ligada ao plano divino, incontestável (DETIENNE, 2013, p. 47). Doravante na pólis 

clássica, Atenas é o paradigma, as relações citadinas são organizadas mediante o λóγος, ou 

seja, discurso racional, diálogo ou mesmo palavra-política. O que marca essa forma de 

argumentação e de organização do campo social é um nível de laicidade inédito até aquele 

momento. Não se trata o pensamento laico moderno – sem dúvidas – mas a criação da 

política e sua radicalização, a democracia, pelos gregos instaura um plano de ação e reflexão 

eminentemente humano (MEIER, 1990, p. 2).  

Se a política é invenção de novas formas de conceber o humano e a própria 

organização social, sem dúvidas que a discussão que se instaurou no interior desse 

pensamento diz respeito a dois conceitos básicos da reflexão política. Refiro-me às noções 

de autoridade – ἀρχή - e poder – κράτος. Há em Heródoto passagens que revelam esse 
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caráter democrático e isonômico que passam a informar as categorias de poder e 

autoridade mencionadas. O historiador relata que em Cirene no ano de 550 o poder foi 

posto ao meio, à igual distância dos cidadãos (HERÓDOTO, Histórias, IV, 161). Também 

apresenta a situação de Cadmos em Cós no começo do V século. Nessa pólis Cadmos 

colocou o poder diante dos cidadãos para que ninguém se apropriasse de forma injusta 

(HERÓDOTO, Histórias, VII, 164). O mesmo se vê na narrativa sobre Maiândro, que ao 

herdar o poder das mãos do tirano Polícrates da cidade de Samos também o dispõe no 

centro. Assim fundando na cidade o poder isonômico e a liberdade (HERÓDOTO, 

Histórias, III, 142).  

  Nas três narrativas herodotianas é possível perceber um elemento comum. Há 

sempre a imagem mental do centro, do meio e de uma simetria geométrica. Isso faz parte 

de uma mentalidade que emerge com a criação da política. Tudo que dizia respeito à pólis 

era posto segundo as fórmulas gregas ἐς τὸ χοινόν e ἐς τὸ μέσον. Respectivamente, “ao 

comum/público” e “ao meio”. Isso revela uma radical transformação nas mentalidades. A 

política e a prática isonômica, são construídas a partir de uma ruptura com o passado 

mítico-aristocrático onde as relações de parentesco organizavam e consolidavam a própria 

noção de autoridade e exercício do poder.   

É também em Heródoto que se encontra um dos mais sagazes debates políticos 

da antiguidade clássica. No Livro III, parágrafos 80-82 há um debate entre três persas – 

Otanes, Megabises e Dario. Heródoto, escrevendo no V século, situa a discussão na metade 

do VI século, uma contenda sem dúvidas fictícia – mas isso não importa. Otanes faz a 

apologia da democracia, Megabises é escudeiro da aristocracia e Dario toma parte da 

monarquia. Não entro em mais detalhes. Trago o exemplo para mostrar que um século 

antes de Platão e Aristóteles – considerados, na minha visão com um pouco de exagero, os 

sistematizadores da Filosofia Política – há na Grécia Clássica uma reflexão política 

fervilhante. Prática política, convívio isonômico e democracia, são três variáveis em cena, a 

partir delas há um intenso debate. Fundamentalmente a democracia inaugura uma reflexão 

que toma a participação, a escolha e a deliberação como móbiles principais. No interior do 

pensamento grego do século V novas estruturas mentais estão sendo forjadas, 

configurando – a partir do exposto – o que chamo de identidade política.  

Arrisco a dizer que é uma nova e singular antropologia a nascer. Já no século IV é 

Aristóteles que revela o resultado da construção mental, social e cultural que lhe antecedeu. 

Na conhecida fórmula πολιτικόν ζῷον – animal político – Aristóteles visa definir uma 

natureza humana (ARISTÓTELES, Política, Livro I, 1253a). Tal concepção implica 
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conceber o humano como propriamente um ser que delibera e vive em comunidade. Desta 

forma, a criação da política não é negação do que poderia se chamar de plano divino, ou 

das deidades. Mas instituição de um espaço, ainda que relativo, é propriamente humano e a 

ser problematizada tendo a condição humana como variável referencial. Isso é revelado, 

como aponta Castoriadis, na concepção religiosa de além-vida dos gregos. Não há um 

paraíso, uma vida extraterrena a esperar. Isso libera o homem para agir e pensar neste 

mundo, no concreto (CASTORIADIS, 1987, p. 301). Mundo humano, logo criação 

humana.  

Para encerrar essa consideração sobre a invenção da política discorro – ainda que 

brevemente – sobre outro conceito que marca essa criação. Refiro-me à ἰσηγορία a 

(liberdade/igualdade de fala por parte dos cidadãos), que juntamente com a ἰσονομία é o 

par conceitual basilar da política antiga clássica. É uma tremenda inovação que emerge no 

Mundo Antigo. Ao fundar a ideia de livre fala e livre expressão nos assuntos da pólis – 

claro, algo restrito aos considerados cidadãos – se inaugura a ideia de debate, tensão e um 

contínuo devir questionador da própria sociedade. Isso serve para não se deixar levar por 

algum tipo de visão idealista sobre a Grécia Clássica. Nem Atenas, nem qualquer outra 

pólis foram algum tipo de Éden onde harmoniosamente viviam humanos desconhecedores 

do pecado original. A política é eterna disputa em um efervescente universo tensionado. E 

é nesse olho de furação que a Tragédia emerge, e não como algo aparte, mas justamente 

como instância da cena política, pois – de meu ponto de vista – articula variáveis do 

universo político grego na construção de seu discurso singular.  

 

A tragédia 

A Tragédia é filha da pólis, fórmula já consagrada pela corrente denominada por 

Escola de Paris2. Há determinados desdobramentos, que a partir dessa assertiva podem ser 

trabalhados. A Tragédia nasce em meio ao efervescente universo da pólis, na virada do 

século VI ao V. Ou seja, participa daquele movimento de emergência da prática política e 

instituição de uma mentalidade isonômica. A Tragédia – e mais amplo, o Teatro Grego – 

em nada se parece com o teatro moderno liberal burguês. Na Modernidade o que se tem é 

a expressão de uma subjetividade interior desconhecida os antigos. Aqui o teatro é lazer, 

totalmente desengajado do contexto que o produz. Na Modernidade a valoração extremada 

                                                      
2 Corrente interpretativa do Mundo Grego Antigo que agrupa variados helenistas, como por exemplo, Jean-
Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Jacqueline de Romilly, Nicole Loraux, Claude Mossé, Barbara Cassin, 
Christian Meier, Charles Segal etc. Fundamentalmente é uma posição teoria-metodológica que articula a 
antropologia estrutural de Levi-Strauss e a Psicologia Histórica de Ignace Meyerson ao estudo dos aspectos 
sociais, culturais, políticas, religiosos e mentais da Grécia Antiga.  
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do particular. Levando às tiranias do privado como diria Richard Sennett. É a destruição do 

político, de um espaço onde a referência de minha própria subjetividade e ação é o outro 

enquanto igual politicamente.  

O estreito vínculo entre pólis e Tragédia é revelado na posição social do 

fenômeno trágico na cidade de Atenas durante do V século. A Tragédia não é mero teatro 

desinteressado, mas sim ocasião cívica. Quer dizer, um momento específico das festas em 

honra ao deus Dioniso. Momento do próprio calendário cívico, político e religioso 

ateniense. Nesse sentido, Christian Meier classifica a Tragédia como Arte Política (MEIER, 

1991, p.13). Num primeiro momento e em uma leitura com algum teor de ingenuidade 

poderia se esperar que o trágico se configurasse como algum tipo de manifestação 

panfletária acerca de certo modo de ser grego, ou mais especificamente ateniense.  

Não é isso que se percebe – de meu ponto de vista. A Tragédia sim, se alimenta e 

articula as variáveis onde está mergulhada, debate na tessitura textual – de cada tragédia – 

debates sobre os conceitos de autoridade, poder, limites à ação humana, convívio 

isonômico etc. Mas sua forma de os apresentar se faz singular. Pierre Vidal-Naquet chama 

a Tragédia de espelho quebrado (VIDAL-NAQUET, 2002, p. 24). Ou seja, as rachaduras 

de um espelho quebrado refletem a realidade, mas reflete justamente aquela realidade de 

modo fraturado. Melhor, apresenta as próprias fraturas que são constituintes do real. De 

forma geral o que se vê no interior dos textos trágicos é de um lado os valores de uma 

passado mítico-aristocrático, e de outro já valores da cidade democrática isonômica. Isso 

leva a uma tensão entre dois universos conceituais e valorativos tão distintos.  

Um exemplo. Em Antígone de Sófocles é possível captar que o conceito de 

autoridade – ἀρχή – surge com diferentes pesos e significados na boca de diferentes 

personagens. No universo semântico da própria Antígone seu argumento e sua ação se 

fundamentam em um tipo de autoridade que evoca o arcaísmo mítico, as relações de 

parentesco pré e ao mesmo tempo anti-política. A filha irmã de Édipo é o passado da pólis. 

Por sua vez, em Creon, tirano de Tebas todo poder e autoridade se concentram nele 

mesmo. Creon vê a si mesmo como expressão da própria cidade, da própria lei e ideia de 

justiça. Ele incorre no que os gregos chamavam ὕβρις– desmedida, insolência. Um pecado 

mortal ao olhar grego, já que a ὕβρις é engodo e crença na autossuficiência. Ora num 

mundo que a vida individual – enquanto cidadãos – só tem sentido pelo referencial do 

outro, também cidadão, tal comportamento é desagregador. Fica com Hemon, filho de 

Creon, mostrar que o poder e autoridade não pertence a um único, muito menos que a 

cidade poderia ser assim personalizada.  
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Hemon: Não insistas muito 
na ideia de que mais ninguém conhece 
o certo, pois quem imagina ser  
ser o dono da razão, ter língua e ânima 
acima dos demais, quando o examinam, 
acham o quê? Vazio! (SÓFOCLES, Antígone, vv. 704-709).  

 

No texto grego para referenciar Creon como dono da razão tem-se φρονεῖν μόνος. 

O primeiro termo pode assumir, no contexto isonômico, um tipo de pensamento que visa 

o justo meio, a consideração de partes que se antagonizem. Do ponto de vista da política 

antiga como foi caracterizada, Creon é seu polo oposto. Seu tipo de autoridade é tributário 

da figura dos tiranos, algo que deve ser eliminado para que o convívio isonômico tenha 

lugar. Por seu turno, Hemon parece ventilar o ponto de vista da cidade democrática 

clássica. Construindo outro ponto de referência, aquele ao qual chamei de identidade 

política, onde poder e autoridade surgem despersonalizados e dessacralizados.  

É semelhante o que aparece em As Suplicantes de Ésquilo. As Suplicantes em sua 

fuga de uma união matrimonial não desejada pedem asilo ao rei Pelasgo. E assim se 

referem sobre a questão do poder político: 

Coro: Tu és a cidade, tu és população. 
Por seres prítane não sujeito a juiz, 
és senhor do altar, lareira da terra, 
com teus nutos de solitário voto. 
No trono de solitário cetro, tens todo poder necessário (ÉSQUILO, As 
Suplicantes, vv. 370-375).  

 
Encontra-se aqui uma linguagem de tipo arcaizante visando evocar e estabelecer a 

imagem do rei mítico-arcaico, aquele que é dispensador da ordem cósmica sendo rei de 

justiça. Negação da política tal qual os gregos conceberam, espaço de disputa é verdade, 

mas de deliberação de argumentos e contra-argumentos.  

Alguns versos adiante Pelasgo ao considerar o pedido diz nos seguintes termos, 

“sem o povo não cumpriria” (ÉSQUILO, As Suplicantes, vv. 398). O povo – δῆμος – 

aparece como coletivo político dotado de capacidade deliberativa. Pelasgo opera no 

diapasão isonômico da cidade democrática. De um lado, as Danaides articulando o 

universo arcaico e seus valores míticos aristocráticos, de outro a figura de um rei, mas que 

põe em cena as bases de um pensamento democrático. 

Nesse sentido, retorno à encruzilhada dos tempos. Nos dois exemplos o que se 

tem é uma tensão semântica, mas também simbólica. A Tragédia opera com complexos de 

representações da vida social que entram em níveis de conflito. O trágico se apresenta 

como encruzilhada, um momento de suspensão do tempo vivido pela pólis, e assim 
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apresenta e discute a pólis para si mesma, uma vez que os cidadãos-espectadores se 

encontram no teatro de Dioniso a partir de sua natureza cidadã.  

Aponta Christian Meier que a função social da Tragédia se apresenta ao: 

(...) recolocar, sem cessar, o novo dentro do antigo, pensar o novo 
unindo-o a antigo, e, assim, fazendo, preservar vivar as velhas 
interrogações, os panos sombrios da realidade, fazendo-os entrar, sob 
uma nova forma, no mundo novo; logo, de prover a formação deste 
saber ao qual o ser humano costuma se referir, melhor dito, de prover a 
base mental do político: a tragédia revivendo, regenerando e 
desenvolvendo o fundamento ético da política (MEIER, 1991, p. 57).  

 
O arcaísmo evocado diz respeito aos valores pré-políticos dos laços de 

parentesco, que a pólis precisou submeter ao rigor de uma crítica fundacional, mas que não 

poderia eliminá-los por completo. Mas sim depurá-los via as variáveis referentes ao 

universo isonômico que se institui da emergência da política e democracia. É aqui que para 

mim a Tragédia assume sua posição paideutica – educacional – mas não em algum sentido 

formal de educação, e muito menos alguma fórmula panfletária como havia já dito, e sim 

como projeção reflexiva sobre o real. O que isso significa? A Tragédia reorganiza e 

ressignifica experiências dando sentido ao mundo que se constrói entre práticas e 

representações, entre encruzilhadas de tempos que se interseccionam onde a construção do 

novo depende do rearranjo daquilo que foi. No caso da Tragédia é uma nova configuração 

do campo ético e político uma vez que é sobre a experiência humana em coletividade que 

se discute.  

Em suma, a Tragédia Grega é espaço de construção da identidade política não 

porque diz o que fazer. Não se trata de uma cartilha partidária. Mas apresenta em seu 

universo de emergência – o isonômico – as tensões que permeiam os conceitos 

fundamentais de uma reflexão ética e política, como por exemplo, autoridade e poder. Ao 

ser produzida para ser encenada e sendo organicamente constitutiva do calendário cívico-

religioso da pólis, a Tragédia “cria um espirito comunitário” (SEGAL, 1994, p. 195). 

Identidade política, não interioridade ou mesmo subjetividade em um sentido moderno 

pós-psicanalítico. Identidade que é construída a partir de uma ideia de “eu” que só se revela 

em suas potencialidades a partir de sua inserção no universo políade isonômico onde a ação 

e seu peso são medidos pelo diapasão do espaço público.  
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MEDO E RESISTÊNCIA NAS RELAÇÕES ESCRAVISTAS (II - I 
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A escravidão constituiu uma importante instituição da sociedade romana por pelo 

menos quatro séculos (II a.C. - II d.C.). A literatura latina está repleta de menções a 

escravos nas mais variadas situações. Moses I. Finley chegou a afirmar que “[...] não houve 

atitude, crença ou instituição da Antiguidade greco-romana que não fosse afetada, de um 

modo ou de outro, pelo fato de alguém envolvido poder ser um escravo.” (FINLEY, 1991, p. 

68). Um dos pilares que tornou possível o uso da escravidão por tanto tempo na sociedade 

romana, e que foi fundamental em todos os regimes que conheceram a institucionalização 

desse tipo de mão de obra, foi o medo.  

A princípio, quando falamos em medo, no quadro de submissão de um indivíduo 

pelo outro, imaginamos que o medo esteja com aquele que foi submetido. Mas esse quadro 

pode ser mais complexo. Ainda que as fontes sejam quase mudas a respeito do medo dos 

senhores, ele pode ser percebido de forma sutil e indireta. Paul Veyne (VEYNE, 2014, p. 

57) afirma que os senhores tinham um medo surdo dos escravos, tal qual quem teme a 

dobermanns. A analogia de Veyne nos parece correta, uma vez que os escravos habitavam 

o seio das casas romanas (tal como os dobermanns atualmente habitam as nossas) sempre a 

um passo de seus senhores e estes nunca sabiam o que se passava na cabeça daqueles que 

haviam sido submetidos à mercantilização de seus corpos. O ataque poderia ser iminente. 

Assim como os donos desses cachorros notadamente ferozes, os senhores romanos não 

demonstravam, ou procuravam não demonstrar seu medo, afinal de contas, a admissão do 

medo significava, em ambos os casos, a admissão da incapacidade de fazer obedecer aquele 

que deveria estar submetido. 

Este trabalho tem por objetivo analisar de que forma o medo, na fronteira das 

relações escravistas, influenciava na idealização dos senhores a respeito da melhor maneira 

                                                      
1 Trabalho sob orientação do Prof. Dr. Deivid Valério Gaia - LHIA-UFRJ. 
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de tratar os escravos. Nossa análise utilizará os tratados agrícolas De Agri Cultura de Catão e 

De Re Rustica de Varrão, escritos respectivamente nos séculos II e I a.C., direcionando 

nosso olhar ao contexto da uila, que apesar de se tratar de um sistema econômico 

particular, reproduzia em parte a mentalidade geral da elite romana acerca dos paradigmas 

da escravidão.  

Para compreender a raiz do medo que sentiam os senhores de seus escravos, e 

que levou os romanos a repetirem o ditado popular de que todo escravo é um inimigo, é 

preciso compreender parte da dinâmica da escravidão romana. Fazia parte da mentalidade 

senhorial romana admitir que o escravo constituía um ser inferior e imoral. Sendo assim, 

era necessário forjar um ideal comportamental a ser seguido pelos mesmos, de modo que 

os objetivos dos senhores fossem preservados apesar do desvio de caráter dos escravos 

(BRADLEY, 1987, 21-45). A transgressão desse ideal comportamental era entendida pelos 

senhores como uma não adequação à sua condição, tornando-o um mau escravo. Nessa 

perspectiva os escravos possuíam dois caminhos para escolher, tendo em vista sua natureza 

imoral: seguir o ideal forjado pelo senhor e ser um bom escravo, aceitando a situação que a 

fortuna lhe havia atribuído, ou transgredir esse ideal, indo contra a sua condição e 

rejeitando seu destino. O que os senhores romanos entendem como transgressão de seu 

ideal comportamental pode ser entendido por nós como formas de resistência, ou seja, a 

resposta dos escravos ao processo de escravização.  

Essas formas de resistência estão sub-documentadas nas fontes latinas. Como a 

admissão do medo por parte dos senhores não era de bom tom, como pontuado, os 

autores romanos deixaram apenas comentários desdenhosos a respeito da imoralidade dos 

escravos e os perigos que essa imoralidade poderia causar na sociedade. O medo era 

transformado em aversão à natureza má dos escravos, à qual os senhores deveriam se 

manter atentos, na perspectiva dos autores. Isso não significa que os senhores não 

considerassem os escravos seres inferiores e imorais, mas sim que, em nossa leitura, as 

fontes utilizavam formas sutis de enunciar os perigos que se estabeleciam na relação entre 

senhores e escravos, de modo que delinear a imoralidade e o caráter transgressor da 

natureza escrava constituía também uma forma indireta de enunciar os riscos que esses 

homens e mulheres representavam. 

Essas formas de resistência, que para os senhores atestavam a inferioridade dos 

escravos, se dividiam em dois grupos: o primeiro seria das resistências cotidianas, como por 

exemplo, o roubo, a fofoca, a preguiça calculada, o cinismo em não entender 

propositalmente o comando do senhor e etc. Esse tipo de resistência, a princípio, poderia 
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não gerar medo, mas irritação. Ainda que não significassem um risco à integridade física 

dos senhores, os deixaria irritados, reação que geraria castigos cruéis, que poderiam ou não 

incitar atitudes mais extremas por parte dos escravos, tais como as formas de resistência 

que compõem o segundo grupo. Nesse grupo, portanto, estão incluídas as formas violentas 

de resistência como suicídio, agressões, assassinato e revoltas. 

O escravo mentiroso é um tópos da literatura latina. Na peça Anfitrião de Plauto, 

escrita no século II a.C., o escravo Sósia, que lutava ao lado de seu senhor na guerra, foge 

em um momento crítico e, ao voltar para casa, afirma: “Se eu contar mentiras, vou fazer de 

acordo com meu hábito e caráter, pois enquanto lutavam com todas as forças, eu então 

fugia com todas as forças. Na verdade, vou fingir como se tivesse estado lá, afinal, e vou 

dizer o que ouvi falar” (NUNES DA COSTA, 2010, p. 76). Esse trecho de Plauto é 

elucidativo a respeito da forma com que os senhores concebiam a imoralidade da natureza 

escrava. Além de colocar a mentira como um hábito do escravo, também apontava que se 

tratava de uma falha em seu caráter. Ou seja, lidar com escravos significava lidar 

constantemente com a possibilidade de estar sendo enganado. Considerando a extensão do 

uso da mão de obra escrava na sociedade romana, isso poderia significar graves problemas 

aos senhores. Podemos supor, portanto, que a constante ideia de poder estar sendo 

enganado deve ter causado, senão medo, um grande incômodo aos senhores de escravos.  

Essa naturalização da imoralidade do escravo também pode ser analisada no De 

Agri Cultura de Catão, também escrito no século II a.C. De acordo com o autor, existiam 

alguns motivos para o não cumprimento das atividades agrícolas na uila, entre eles “que os 

escravos não passaram bem” ou “que os escravos fugiram” (CATÃO, De Agri Cultura, II, 

2-3). Acreditamos que o motivo de “não passaram bem” constituía uma espécie de 

desculpa, dos escravos ou do uilicus, que pode ser entendida como preguiça. Afinal, como 

restante do capítulo deixa claro, Catão não estava muito preocupado com o bem estar de 

seus escravos, uma vez que orienta a redução na quantidade de alimento em caso de 

doença (CATÃO, De Agri Cultura, II, 4). A orientação de Catão era de que os escravos 

deveriam trabalhar incessantemente e sob a vigia do uilicus para evitar que seus vícios 

atrapalhassem a dinâmica da uila. Assim como a ideia de que todo escravo era mentiroso 

estava difundida na sociedade romana, o mesmo se pode dizer sobre a ideia de que todo 

escravo era preguiçoso e que apenas a partir dos esforços dos senhores seu trabalho 

poderia ser eficiente. Ou seja, o senhor deveria “ajudar” o escravo a se adequar a sua 

condição e realizar bem o seu trabalho, mesmo que por via coercitiva.  
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Em outra passagem, Catão chama atenção para um problema que poderia ocorrer 

e causar prejuízos ao proprietário: o roubo do azeite. Este furto poderia ocorrer tanto por 

escravos envolvidos na produção, justificando a necessidade de ter um escravo responsável 

pela supervisão dos demais, quanto por outros escravos que não pertenciam àquela 

atividade, justificando a orientação de que a sala de prensagem e o depósito de azeite não 

fossem locais frequentados (CATÃO, De Agri Cultura, LXVI, 1; LXVII, 2). No caso da uila, 

o roubo, a fofoca, a fuga e a preguiça poderiam afetar na produção e causar outro tipo de 

medo, não o medo do senhor pela sua integridade física, mas o medo do prejuízo, 

particularmente assustador para a dinâmica austera da uila catoniana. No entanto, após a 

escrita do De Agri Cultura, eventos ocorridos no final do século II a.C. e no século I a.C. 

mudariam em alguma medida a dinâmica da escravidão. Os romanos conheceriam a maior 

resposta que os escravos poderiam dar ao processo de intensificação de escravização. 

A sociedade romana conheceu três grandes revoltas de escravos durante o período 

republicano. Duas na ilha da Sicília e uma na Itália, na cidade de Cápua, nos arredores de 

Roma. A historiografia tradicional analisa essas três revoltas como eventos pontuais e sem 

importância no quadro maior da sociedade. De acordo com Finley, além de terem 

envolvido apenas um pequeno contingente da grande massa de escravos, os levantes não 

possuíam um objetivo definido e não constituíram o que o autor chamou de rebeliões 

genuínas, como aquela que ocorreu no século XIX, no Haiti (FINLEY, 1991, p. 120.). 

Essas revoltas não significaram a libertação de seus envolvidos e nem trouxeram nenhuma 

mudança estrutural para a instituição da escravidão que beneficiasse os escravos. Ao fim 

das revoltas, os escravos foram punidos com a pena capital, a normalidade retornou à 

sociedade e as revoltas acabaram por serem consideradas apenas mais três conflitos 

ocorridos nos conturbados séculos finais da República Romana. 

No entanto, a historiografia mais recente afirma que as revoltas mobilizaram um 

grande contingente de escravos e que trouxeram impactos para a sociedade escravista 

romana de alguma forma. Após a revolta de Espártaco, o terror servilis nunca mais 

desapareceu do imaginário social (JOSHEL, 2011, p. 261), ainda que as fontes não sejam 

explícitas a esse respeito. As leituras tradicionais a respeito das revoltas, alinhadas com a 

perspectiva finleyriana, que de alguma forma as desqualificam enquanto processos 

relevantes no curso da história, não consideram as sutis mudanças que as mesmas 

provocaram na mentalidade da aristocracia romana e que, conforme defendemos, 

converteram-se em mudanças nas ideias a respeito do tratamento do escravo na uila. 
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A primeira revolta da Sicília ocorreu entre 136 e 132 a.C. Os escravos, motivados 

pela condição de vida miserável e pela brutalidade da escravidão, conforme relata Diodoro 

(BRADLEY, 1989, p. 47), decidiram por se rebelar. A grande quantidade de escravos 

responsáveis pela pecuária e pelo pastoreio tinha que recorrer ao roubo como forma de 

sobrevivência, visto que os senhores não provinham o básico para os mesmos e este seria, 

de acordo com o autor, o material para a revolta. O domínio romano sob a ilha significou a 

presença constante de magistrados, do governador e seus funcionários, que buscavam 

garantir o cumprimento da legislação romana no território, de modo a estabelecer certa paz 

aos interesses econômicos da agricultura e da pecuária. O efeito dessa ligação constante 

entre a Sicília e Roma foi “a importação para a ilha do padrão contemporâneo de 

escravidão romana, que poderia ser emulado tanto por razões sociais de ostentação e fins 

econômicos” (BRADLEY, 1989, p. 50). Ou seja, a mentalidade escravista romana do 

século II a.C. havia sido importada à Sicília. A forma como os escravos eram tratados antes 

da eclosão da revolta é descrita por Diodoro de maneira sombria (BRADLEY, 1989, p. 50). 

Dentre as descrições estão casos de escravos que não possuíam roupas para vestir e nem 

alimento adequado, além da exploração física e sexual – uma constante na realidade 

escrava. A grande maioria dos escravos rebelados era, é claro, proveniente do meio rural. 

A segunda revolta da Sicília se iniciou no ano de 104 a.C. com uma rebelião na 

cidade Halicye que fracassou e os mil escravos envolvidos foram derrotados pelo exército 

romano. No entanto, logo em seguida, o senado aprovou um decreto que previa o fim da 

escravização de cidadãos que pertenciam aos estados aliados. O decreto teria criado 

expectativas na população escrava em geral, o que teria encorajado certas ações 

(BRADLEY, 1989, p. 67). No entanto, na Sicília, o governador Licinius pôs um fim às 

petições à manumissão, pressionado pelos senhores de escravos que temiam os efeitos das 

libertações em suas familiae. Aqueles escravos que haviam solicitado sua libertação deveriam 

voltar a seus senhores, no entanto, decidiram fugir para o templo de Palici – local 

tradicional para o refúgio de escravos brutalizados. O panorama de baixa expectativa de 

libertação na Sicília tinha por objetivo forçar a obediência e a conformação, porém a 

possibilidade de libertação que foi concedida e logo depois retirada causou grande impacto 

psicológico nos escravos – os senhores e o governador não haviam considerado que se 

tratava de escravos que haviam sido escravizados há pouco tempo (BRADLEY, 1989, p. 

68). O episódio levou os escravos a se rebelarem novamente e desta vez os romanos 

tiveram mais dificuldade de suprimi-los, conseguindo tal feito apenas quatro anos depois, 

no ano de 100 a.C.  
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A terceira e última revolta que temos notícia foi a de maior relevância para a 

sociedade romana, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo. Além de ter 

mobilizado o maior contingente de escravos em uma revolta documentada até então, cerca 

de setenta mil no seu auge, também afetou diretamente as atividades de regiões da 

península itálica. Em 73 a.C., cerca de setenta escravos escaparam da escola de treinamento 

de Batiato, em Cápua, e estabeleceram como ponto de defesa o Monte Vesúvio. Com eles 

levaram equipamentos de cozinha que improvisaram como armas, além de interceptarem 

um carregamento de armas que chegava a outra escola de gladiadores em uma cidade 

próxima. Assim como nas revoltas anteriores, as ações foram escalando em ritmo acelerado 

e logo Espártaco emergiu como líder dos escravos rebelados. Os escravos insatisfeitos com 

as condições de vida impostas por seus senhores decidiram pela fuga para se juntar aos 

rebelados e, ainda que esse número fosse pequeno ou insignificante frente à inexata 

quantidade total de escravos no campo da Itália no século I a.C., alguns senhores foram 

diretamente afetados pela revolta. 

Ainda que o corolário para a revolta não tenha partido de escravos rurais, foram 

eles que engrossaram as fileiras do dito exército de Espártaco. É claro que não podemos 

homogeneizar essa massa de escravos e nem afirmar que todos aqueles que a compunham 

possuíam o mesmo status. No entanto, se observarmos cuidadosamente, além de Plutarco 

afirmar que pastores aderiram à revolta – o que nos faz questionar o porquê do autor dar 

uma atenção particular a essa categoria de escravo –, toda essa região era povoada por 

escravos rurais envolvidos na produção agrícola. A insatisfação com a condição da vida no 

campo era tamanha que a chance de liberdade – ou melhor, a aposta pela liberdade – levou 

milhares de escravos a quebrar a barreira da fuga e se juntar àqueles que também 

apostavam pela liberdade. A revolta de Espártaco durou apenas dois anos, mas mobilizou 

uma força escrava duas vezes maior que a da segunda revolta da Sicília. Se vinte mil 

escravos rebelados já era um número alto e que preocupou Roma, setenta mil no sul da 

Itália era aterrorizante, tanto do ponto de vista econômico quanto social.  Espártaco e os 

demais gladiadores que se rebelaram em Cápua não esperavam que a revolta se tornasse 

uma verdadeira guerra entre escravos e romanos (BRADLEY, 1989, p. 98). 

A partir desse singelo panorama das revoltas podemos chegar a algumas 

conclusões a respeito delas e da dinâmica de medo que se estabelecia nas relações 

escravistas. De acordo com os relatos dos autores antigos, todas as revoltas eclodiram em 

decorrência dos excessos e também das faltas dos senhores. Enquanto sobrava violência, 

abuso e falta de perspectiva, faltava o básico para sobrevivência humana, o alimento e a 
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vestimenta. O ethos do medo e da violência presente nas relações escravistas, que tinham 

por objetivo expor o escravo a uma condição de medo constante para assim submete-lo, 

teve papel fundamental no processo de revolta dos escravos (BRADLEY, 1989, p. 90). O 

medo imposto pelos senhores como condição necessária para o uso da mão de obra 

escrava em larga escala acabou se voltando contra os romanos, que pelo menos em três 

situações se viram à mercê dos escravos, ainda que nenhuma das fontes deixe isso explícito.  

Um importante indício de que as revoltas permaneceram durante muito tempo na 

memória coletiva dos romanos é a história contada por Sêneca, no principado de Nero, de 

que certa vez discutia-se no senado uma diferenciação entre livres e escravos, até que algum 

senador sugeriu que os escravos se vestissem de forma específica. A ideia foi abandonada 

quando outro senador alertou que isso permitiria que os escravos se dessem conta de seu 

número. A anedota de Sêneca servia para demonstrar o estado permanente de tensão entre 

senhores e escravos, bem como a consciência constante por parte da elite romana do 

potencial de violência e resistência dos escravos (BRADLEY, 2011, p. 366-367). Podemos 

supor com bastante tranquilidade que a ideia de que os escravos tomassem conhecimento 

de sua relevância demográfica era aterrorizante para os romanos e que isso estava, 

invariavelmente, ligado às grandes revoltas que mobilizaram grandes contingentes. 

Ainda que as revoltas não tenham causado significativas mudanças estruturais na 

sociedade romana, mesmo porque esse não era um de seus objetivos (mas sim a inversão 

da ordem das coisas, ou seja, escravos se tornariam senhores e senhores se tornariam 

escravos), é possível afirmar que esses episódios significaram um potencial de risco para os 

romanos. Elas demonstraram, a nosso ver, o potencial de organização dos escravos e o 

grau de aceitação – ou melhor, de não aceitação – da condição que lhes era imposta. Isso 

não significou, de fato, o fim dos excessos, mas pode ter significado uma carga adicional ao 

medo que os senhores já sentiam. De fato, após as revoltas, o medo se aflorou nos dois 

sentidos: por um lado os escravos temiam a repressão que enfrentariam caso se rebelassem 

(como aconteceu com alguns dos escravos crucificados após a Revolta de Espártaco), o 

que seria uma possível explicação para ausência de relatos de episódios correlatos após 

Espártaco, e, por lado outro, os senhores temiam que outras revoltas eclodissem. A solução 

para que essa relação, a qual se tornou ainda mais explosiva, continuasse a existir de modo 

a fazer funcionar as estruturas sociais se daria a partir de certo equilíbrio das ações. O medo 

sempre seria uma constante, a questão seria por quanto ele seria multiplicado. Após as 

revoltas, escravos e senhores sabiam o resultado dessa multiplicação por números 

exorbitantes. 
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O tratado De Re Rustica escrito por Varrão em 37 a.C. demonstra sutis 

preocupações que, de acordo com nossa leitura, relacionam-se com os eventos que haviam 

acontecido algumas décadas antes. O autor em meio às determinações direcionadas ao 

uilicus, alerta para que não haja escravos da mesma nação na propriedade “pois isso é o 

principal motivo para que haja desavenças frequentes na sede” (VARRÃO, De Re Rustica, I. 

XVII, 4-5). Essa única frase de Varrão é extremamente elucidativa, sobretudo porque 

demonstra a importância da língua como fronteira cultural que poderia estar a favor dos 

escravos. Ter muitos escravos da mesma “nação” significava perigo em dobro, já que se os 

escravos fluentes em latim conseguiam brechas para organizar seus planos, escravos que 

falavam a mesma língua, que não era, claro, o latim, teriam muito mais facilidade para 

confabular sobre qualquer coisa. Mesmo que não fosse algo extremo como uma revolta, 

poderia ser um roubo ou a sabotagem da produção. Se o uilicus assumisse o risco de 

permitir que diversos escravos da mesma nação habitassem a uila, isso provavelmente 

significaria trabalho dobrado para ele, visto que era seu dever vigiar o mais perto possível 

os escravos.  

Essa é a única recomendação no tratado varroniano que demonstra preocupação 

com possíveis formas de resistência escrava na sede da uila, mas mesmo se tratando de 

apenas uma passagem, ela é muito significativa, sobretudo se analisada em conjunto com 

outras partes do capítulo. Recuemos, portanto, a nossa análise. Nesse capítulo (XVII) 

Varrão trata do tipo de escravo que deveria existir na uila. Segundo o autor, os escravos não 

deveriam ser nem temerosos e nem temerários (VARRÃO, De Re Rustica, I, XVII, 3). Isso 

significa que o escravo não deveria ser incapaz de cumprir suas obrigações por covardia, 

sendo a principal delas a proteção de seu senhor. Ao mesmo tempo, o escravo não deveria 

ser perigoso e constituir um risco ao proprietário e aos demais. Essa informação é 

importante porque ela demonstra exatamente o equilíbrio que salientamos acima. Se antes 

os escravos eram escolhidos apenas por sua forma física, como era o caso em Catão, em 

Varrão a escolha dos escravos que habitariam a uila deveria ser mais cautelosa.  

Em seguida, o autor chama atenção para o fato de que o funcionamento da uila 

dependia da hierarquização do trabalho. Ainda que não tenha apresentado muitos detalhes, 

Varrão afirma que alguns escravos deveriam ter uma instrução mínima, além de experiência 

no trabalho e na vida, “pois julgo que mais facilmente dão ouvidos a esses do que aos mais 

jovens” (VARRÃO, De Re Rustica, I. XVII, 3-4). Logo, os escravos mais jovens e 

inexperientes seriam liderados pelos escravos mais experientes e esses seriam liderados pelo 

uilicus, em uma pirâmide hierárquica que tinha o proprietário no topo. Estabelecida a 
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hierarquia o autor faz questão de salientar que parte do dever daqueles que lideravam era a 

prática das atividades, o que garantiria maior legitimidade às suas posições. Um traço sutil, 

mas que pode ser entendido como uma forma de regular as relações na uila. Se por um lado 

a hierarquia era necessária, por outro poderia causar distinções e consequentes confusões 

entre os escravos, visto que alguns teriam certas concessões e outros não. A solução de 

Varrão seria a legitimação da escolha a partir do critério de experiência, de modo a criar 

uma competição entre os escravos, que buscariam empenho nas atividades de modo a 

acumular experiência para assim ocupar uma posição mais alta na hierarquia da uila. A 

partir da hierarquização podemos identificar outro tipo de medo, dessa vez por parte dos 

escravos: o medo de perder sua posição e consequentemente suas concessões. Essa seria 

uma forma inteligente de manter os escravos ocupados com a dinâmica da uila, na tentativa 

de limitar qualquer forma de resistência que poderia resultar em castigos e na 

impossibilidade de movimentação na pirâmide hierárquica. 

Após tratar das características dos escravos e de como se estabelecia a hierarquia 

do trabalho na uila, Varrão faz mais uma recomendação antes de chegar ao trecho que 

serviu de base para o desenrolar da análise. O autor trata das relações entre os escravos na 

pirâmide hierárquica. Ele afirma que “[...] não se deve ainda permitir que exerçam sua 

autoridade de modo a controlá-los mais com pancadas do que com palavras se desse modo 

for possível obter o mesmo resultado.” (VARRÃO, De Re Rustica, I, XVII, 5). Acreditamos 

que essa recomendação tenha uma espécie de “efeito cascata”, no sentido de que serve 

tanto para o senhor em relação ao uilicus, quanto ao uilicus em relação aos escravos bem 

posicionados, quanto aos escravos bem posicionados em relação aos demais. A autoridade 

da uila não deveria ser, pelo menos não a princípio, baseada na violência e no medo. Se 

fosse possível obter certo resultado a partir da disciplina verbal, ela deveria ser a primeira 

opção. Outro traço que consideramos bastante equilibrado e que, no nosso entendimento, 

buscava manter os ânimos controlados na uila. 

Após dissuadir o uso da violência como recurso primário na dinâmica da uila, 

voltamos para onde iniciamos nossa análise, a passagem na qual Varrão prescreve que não 

se tenha muitos escravos da mesma “nação” na propriedade. No restante desse capítulo 

Varrão continua a prescrever recomendações sobre a forma de tratamento dos escravos, no 

entanto, nos limitaremos à análise desse pequeno trecho. A partir dele acreditamos ser 

possível identificar nas prescrições de Varrão ideias sutis que indicam que o medo causado 

pelos acontecimentos passados poderia ser evitado ou minimizado através de certas formas 

de controle social. As escolhas cuidadosas dos escravos que habitariam a uila, a 
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hierarquização do trabalho e o uso da violência como última alternativa apontam, 

conforme defendemos, formas encontradas pelo autor para minimizar os riscos, tanto 

físicos quanto econômicos.  

Concluímos que o medo foi um silêncio que ecoou nas fontes, calado por 

questões morais. Os senhores não poderiam admitir o medo que sentiam daquelas criaturas 

inferiores, pois isso significaria sua própria inferioridade moral, ao mesmo tempo em que a 

incitação do medo por parte dos senhores a seus escravos também era mau vista por ser 

considerada uma forma de desequilíbrio moral – afinal a pietas constituía uma importante 

virtude na sociedade romana. Sendo assim, o medo só pode ser identificado na literatura 

latina a partir de franjas aqui e ali. Sabemos que ele foi uma constante, já que era 

fundamental para a existência e manutenção da instituição da escravidão, mas tanto o medo 

que os escravos sentiam de seus senhores, quanto o que os senhores sentiam de seus 

escravos foi tomando novas formas. As formas de resistência escrava constituíam um fator 

significativo que influenciava na dinâmica do medo, sua maior ou menor incidência acaba 

por ditar a intensidade do medo sentido pelos senhores. Quantos aos escravos, esses 

conviviam com o medo enquanto a liberdade os faltasse.   

O medo constituía uma fronteira entre escravos e livres. Ainda que ambos os 

lados da relação fossem por ele afetados, seus medos eram diferentes e possuíam raízes 

distintas, era ele que os separava e ao mesmo tempo, de certa forma, os comunicava. Os 

senhores entendiam a resposta dos escravos ao processo de escravização como uma 

transgressão, uma ultrapassagem à fronteira criada pelos romanos para sua própria 

proteção. Os escravos por outro lado entendiam que a fronteira já havia sido cruzada no 

momento em que foram submetidos à escravidão. 
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Este texto tem como finalidade perceber alguns elementos da visão de Tito Lívio, 

na obra Ab Urbe Condita, sobre os povos cartagineses. Visamos, além disso, traçar algumas 

considerações a respeito do conceito de bárbaro na Antiguidade. Partiremos, 

especialmente, dos trechos da obra liviana onde os cartagineses são mencionados para 

refletir se esses povos, que foram os primeiros grandes inimigos dos romanos, são 

considerados bárbaros pelo autor. 

É comum, ao nos depararmos com notícias veiculadas por meios de comunicação 

midiáticos, independente da plataforma (jornal, televisão, internet, etc.), cujo conteúdo é 

sobre crimes em geral ou ainda protestos, vermos comentários dizendo “- Nossa! Que 

bárbaros!” Ou então ouvirmos expressões como: “- Isso é uma barbaridade”. Da mesma 

forma, membros de uma sociedade qualquer, ao se deparar com costumes muito diferentes 

de outra sociedade, considerados “exóticos” e cruéis em sua perspectiva, possivelmente 

dirão que são atos bárbaros. A própria expressão popular gaúcha “Barbaridade” é usada 

com sentido de algo que causa espanto, podendo ser um espanto positivo ou não. 

O que foi descrito acima parte de um princípio civilizacional antigo, reconfigurado 

modernamente, marcado pelo binarismo que opõe dois lados, o civilizado e o bárbaro. 

Nesse caso o elemento bárbaro é tido como algo atrasado, enquanto o civilizado estaria em 

um patamar superior de evolução, muito típico de análises e correntes de pensamento dos 

séculos XVIII, XIX e suas repercussões no século XX e XXI.  

Portanto, a questão da barbaridade e da ideia sobre ser bárbaro comparado com 

ser civilizado é um tema que vem sendo usado desde muito tempo. Sendo algo muito 

                                                      
1 Este texto é fruto de um trabalho de pesquisa desenvolvido sob a orientação da Profa. Dra. Semíramis Corsi 
Silva, no âmbito do GEMAM/UFSM. A pesquisa faz parte dos Projetos guarda-chuvas “Fronteiras culturais 
na busca por Antiguidades plurais: gênero, ‘sexualidades’, magia e identidades” e “Barbaridade: identidades e 
alteridades em representações do outro por escritores romanos”, este último desenvolvido com apoio da 
FAPERGS, edital 01/2017 - ARD, ambos sob coordenação da professora supracitada.  
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pertinente de se abordar, pois o significado de barbaridade e pessoas associadas a esse 

modo de viver já foi amplamente usado para dividir sociedades entre o “nós” e o “eles”.  

Sabemos que o conceito de bárbaro vem da Antiguidade greco-romana. Tratar 

desse tema na Antiguidade, no entanto, é um pouco difícil dado, a princípio, pela distância 

temporal interposta entre a atualidade e os tempos mais antigos. Também há a questão 

documental. Muitos relatos sobre vários povos antigos que chegaram até nós do século 

XXI foram escritos por pessoas que, no passado, foram seus inimigos. A historiografia 

greco-romana é um dos mais notáveis exemplos disso. 

Em específico do mundo romano, esse assunto fica um pouco mais explícito. 

Dizemos isso por conta da expansão e conquista territorial romana. Essa expansão, 

comparativamente muito maior que a grega, muitas vezes, ao massacrar povos ditos 

“bárbaros”, destruiu uma parte, quando não toda, a documentação escrita dessas 

populações, quando a mesma existia. 

O que isso significa? Significa que as informações sobre púnicos, celtas, gálicos, 

iberos, lusitanos, germânicos e muitos outros provêm majoritariamente de escritores greco-

romanos. Neste caso, destacamos, a documentação que nos chegou sobre variados povos 

veio carregada de juízos de valores, intencionais ou não, muitas vezes marcados pelo senso 

de superioridade por parte daqueles que escrevem. 

Philip Matyszak, em Os inimigos de Roma (2013), dirá que ao lermos a visão romana, 

e mesmo de certa historiografia moderna, de que Roma foi um baluarte civilizacional, 

símbolo da bondade civilizatória perante o bárbaro, levando o desenvolvimento para 

aqueles que sobrepujaram, apagamos a visão de que Roma, na verdade, destruiu sociedades 

cujo desenvolvimento era igual ou até maior que o seu (MATYSZAK, 2013, p. 9). 

Portanto, não se pode ignorar o fato de que os povos conquistados pelos romanos 

possuíam um grau considerável de desenvolvimento e organização sócio-política. 

O próprio conceito de bárbaro é muito antigo. François Hartog (2014), citando o 

historiador grego Tucídides, dirá que a diferenciação de grego versus bárbaro, por um 

tempo, não estava exatamente clara e dividida (HARTOG, 2014, p. 106). Hartog defenderá 

que “[...] é entre o sexto e o quinto século a.C. que “bárbaro”, no sentido de não grego, 

forma, associado a ‘grego’, um conceito antônimo e assimétrico, acoplando um nome 

próprio, Héllenes, e uma designação genérica, bárbaroi” (HARTOG, 2014, p. 108). 

O efeito, nas palavras de Hartog (2014, p. 108), “catalisador” desse fenômeno são 

as Guerras Médicas, que serviram também para nomear esse bárbaro (os persas) e localizar 

geograficamente o outro (na Ásia). Obviamente, a conceitualização deste termo possui suas 
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limitações temporais e irá mudando com o tempo e com as negociações de poder de 

tempos em tempos e de autor para autor. 

Citando uma palestra de Michael Kullikowski, Daniele Gallindo Gonçalves Silva e 

Mauricio da Cunha Albuquerque (2015) apontam que não havia muita diferença entre os 

romanos e os ditos bárbaros em alguns aspectos e que ambos podiam não ser tão 

diferentes como os romanos consideravam em vários elementos (SILVA;  

ALBUQUERQUE, 2015, p. 346). Assim, os autores partem da ideia de que o conceito 

fechado de bárbaro e temas relacionados foram usados para justificar certas posições 

políticas (SILVA; ALBUQUERQUE, 2015, p. 348). Além disso, os autores dirão que 

“identidade é um conceito que dialoga mais com a performance de um sujeito do que 

propriamente com a origem” (SILVA; ALBUQUERQUE, 2015, p. 348). Isso significa que 

o local de nascimento de alguém, na Antiguidade, não significaria o corpus cultural exato do 

sujeito. Mais valeria as ações pessoais (performance) e as manifestações culturais do que a 

origem. A exemplo disso, temos a questão de Armínio, nascido em uma tribo germânica, 

mas viveu um bom tempo no mundo romano e se “desbarbarizou”, conforme os 

documentos antigos. 

Entrando em nosso contexto de análise propriamente, temos que as Guerras 

Púnicas representaram para os romanos a maneira como puderam se expandir para fora da 

Península Itálica pela primeira vez, abrindo caminho para um processo de expansão que irá 

durar muito tempo. Para Cartago, por sua vez, representaram os caminho para a destruição 

de um império comercial secular. Conflitos bélicos a parte, outro fator que estava em jogo 

era o embate bárbaro versus civilizado que opôs cartagineses e romanos respectivamente.  

O que se tira tudo disso? É a ideia que as fronteiras romanas, não no sentido 

geográfico ou político, mas culturais e identitárias, são totalmente fluidas e dependem de 

jogos de interesse e de poder nos discursos. Diante disso, nos propomos a compreender o 

sentido de bárbaro para Tito Lívio em relação aos cartagineses, os primeiros grandes 

inimigos dos romanos. Mas antes é preciso contextualizar o autor e sua obra.  

 

Tito Lívio e sua obra 

Falar de Tito Lívio propriamente dito é um pouco complicado. Essa dificuldade 

deriva, inicialmente, da distância no tempo que nos separa do autor. A segunda dificuldade 

advém da forma fragmentária como a obra liviana chegou até nós. Por causa disso, 

caracterizar Tito Lívio e sua obra não é uma tarefa fácil. Carlos Augusto Mitraud nos 

resume isso: 
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A grande obra de Tito Lívio, os Ab Vrbe Condita Libri, foi escrita entre os 
anos 27 a 25 a.C.; compreendia 142 livros, dos quais se conservaram 35, 
do I ao X e do XXI ao XLV, sendo este último incompleto; nela, o autor 
Lívio apresentou toda a história de Roma, desde a sua fundação até à sua 
época, retomando a estrutura analítica que tinha caracterizado desde o 
início a historiografia romana e recusando, implicitamente, a forma 
monográfica das primeiras obras de Salústio.  
As fontes utilizadas por Tito Lívio foram obviamente numerosas; para as 
primeiras décadas que contêm a história mais antiga de Roma, havia à 
disposição um número muito reduzido de fontes literárias, quase 
exclusivamente os analistas: Valério Anciate, Licínio Magro, Cláudio 
Quadrigário, Fábio Píctor [...] (MITRAUD, 2007, p. 9). 

 

A partir dessa passagem podemos perceber o objetivo da obra prima liviana. O 

objetivo dele era tecer uma grande obra a respeito da história romana. A própria tradução 

de título original em latim nos permite entender a temática da obra: a história da grandeza 

da cidade de Roma desde sua fundação. 

Entretanto, como Mitraud trata, apenas uma parte da obra original (menos de um 

terço) sobreviveu à árdua ação do tempo. Portanto, qualquer análise da obra, por melhor 

que seja, estará incompleta por este infeliz fato. 

Membro do que poderíamos caracterizar como um panteão de historiadores 

romanos, Lívio é um homem nebuloso e com poucas informações históricas (MITRAUD, 

2007, p. 31). Nesse sentido, tudo aquilo que se poderia saber dele, suas origens e modo de 

vida, não foi o mesmo que deixou. Isso significa que, para o historiador atual produzir 

comentários a cerca de Lívio e sua obra, terá que se contentar com “migalhas” da obra 

original e alguns comentários de pessoas que viveram na mesma época que ele ou 

posteriormente, montando um enigmático quebra-cabeças.  

Mitraud (2007, p. 32) nos fornece uma estimativa de período de vida de nosso 

autor. Ele diz que “a sua data de nascimento é situada entre os anos 58, 59 e 64 a.C., e o 

seu falecimento é datado em 12, 13, 17 ou 18 d.C., segundo vários autores”. Ou seja, não é 

possível traçar uma linha do tempo suficientemente coesa para uma abordagem mais 

precisa. O seu período estimado de vida coincide com a mesma época da transição do 

sistema da República Romana e o surgimento da fase imperial sob os auspícios de Augusto. 

Nesse sentido, é de se imaginar que a obra liviana tenha sido amplamente influenciada por 

este aspecto, a mudança de regime político. 

Nascido na cidade de Pádua (Patavium), Tito Lívio era o que hoje poderíamos 

chamar de historiador acadêmico, ou seja, era um homem cujo único ofício era escrever 

história, compilando fatos que aconteceram muito antes dele (COLLARES, 2009, p. 117).  



 FRONTEIRAS CULTURAIS ENTRE OS ROMANOS E OS SEUS PRIMEIROS GRANDES INIMIGOS  

65 

Para Marco Collares (2009), a obra liviana, cuja escrita era voltada para os 

romanos, seria então “um monumento à vista de todos, à expressão de exemplos extraídos 

do passado, fossem eles positivos ou negativos” (COLLARES, 2009, p. 118). Collares dirá 

que Tito Lívio fez de sua obra, entre outras coisas, um compilado de características 

romanas e estrangeiras, coletadas a partir do passado da urbe e para os homens da urbe. 

O historiador paduano não procurou realizar um esboço etnográfico, 
explicar quais eram as características político-culturais dos povos que 
entraram em contato com os romanos ao longo do tempo. Lívio, quando 
não projetou os romanos no outro, conferiu uma coloração negativa aos 
seus costumes e a sua moral, no último caso, uma forma de ofertar 
exemplos negativos de conduta aos leitores, no intuito de ensiná-los 
moralmente. A construção do outro na Ab Urb Condita foi realizada 
segundo os juízos de valor de seu autor, mediadas pelas demandas 
contemporâneas de sua sociedade, a demarcação de uma verossimilhança 
valorativa do passado e do estrangeiro, segundo os anseios, as 
expectativas e as crenças difundidas em sua própria época histórica 
(COLLARES, 2009, p. 124). 

 

A partir disso, partindo de uma demanda que Lívio percebeu ser necessária, 

carregada de suas intenções e juízos de valor, o autor produziu uma coletânea de livros de 

caráter moralizante. Nestes livros são apontados erros e acertos dos romanos, exaltando ou 

repudiando tais características. 

Concordando com a ideia trazida de Collares (2009), Augustín Moreno (2013) 

defenderá que no prefácio da obra leviana podemos perceber que Tito Lívio terá sempre 

como ponto central o povo romano, abordando outros povos quando estes tinham alguma 

relação com Roma. Desta forma, tratará a respeito da conquista romana sobre os demais 

povos (MORENO, 2013, p. 229). Moreno dirá que “[...] esta postura romanocêntrica que 

regerá o inventário de virtudes e vícios morais com que tantos os personagens como os 

povos que desfilam pela obra serão julgados” (MORENO, 2013, p. 229).2 Portanto, a partir 

dessa passagem, o título da obra liviana não deixa dúvidas de suas bases e orientará o leitor 

a respeito do que se deve esperar ao avançar na leitura de Ab Urbe Condita. 

Juliana Bastos Marques (2007), por sua vez, defende a importância de uma leitura 

crítica do prefácio da obra liviana. Esta parte inicial da Ab Urbe Condita por si só já é algo a 

se destacar, pelo fato de que ela chegou até nós contemporâneos. Entretanto, o prefácio é 

importante, segundo Marques, porque: 

[...] é nele que encontramos o ponto primordial de um possível 
pessimismo do autor, que dessa forma veria uma decadência irremediável 
do império e um tempo presente corrupto, e isso supostamente daria o 
tom dos livros seguintes. Esse pessimismo contrastaria então com o 

                                                      
2 Tradução nossa a partir do artigo originalmente em espanhol. 
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otimismo da era de Augusto, de franca renovação dos costumes e da 
euforia da paz dentro de um novo arranjo político (MARQUES, 2007, p. 
31). 

 

A conclusão que tivemos a partir deste trecho é que, a partir de uma leitura do 

prefácio é possível extrair os sentimentos, os anseios e os objetivos gerais que Tito Lívio 

possuía ao produzir a sua obra. Ler criticamente o prefácio da obra leviana nos ajuda a 

compreender melhor o que virá posteriormente, que é parte do que nos interessa neste 

texto, a visão de Lívio sobre os cartagineses. 

  

Cartagineses na visão de Tito Lívio 

A primeira passagem que nos chama atenção em relação aos cartagineses na obra 

liviana é a respeito do general cartaginês Aníbal Barca. Sobre ele Tito Lívio nos conta que: 

Era, com diferença, o melhor soldado de cavalaria e de infantaria ao 
mesmo tempo; o primeiro a marchar ao combate, o último a retirar-se 
uma vez travada a batalha. As virtudes tão pronunciadas deste homem se 
contrabalanceiam com defeitos muito graves: uma crueldade inumana, 
uma perfídia pior que púnica, uma falta absoluta de franqueza e de 
honestidade, nenhum temor aos deuses, nenhum respeito pelo jurado, 
nenhum escrúpulo religioso. Com estas virtudes e vícios inatos, batalhou 
durante três anos sob o mando de Asdrúbal, sem descuidar nada do que 
deveria fazer ou ver quem seria um grande general (TITO LÍVIO, Ab 
Urbe Condita, XXI, 4, 8).3 

 

Aqui temos um retrato claro e objetivo daquele que talvez seja o mais famoso e 

temido dos cartagineses. É uma descrição ambígua, pois Tito Lívio traça elogios militares 

ao púnico, ao mesmo tempo em que denuncia seu lado ruim, em sua visão. Chega ao ponto 

de dizer que é pior que um púnico comum. Acreditamos que por ser Aníbal um homem de 

uma enorme importância, Tito Lívio não tenha economizado comentários a seu respeito. 

Ao que nos parece, Lívio quis mostrar problemas do inimigo, mas ao mesmo tempo não 

poderia deixar de exaltá-lo em termos bélicos, exaltando, assim, os próprios romanos que 

ao final venceram os cartagineses, em nossa leitura. 

Percebemos, dessa forma, que mesmo sendo um grande militar, Aníbal possui 

alguns elementos de barbaridade, mesmo que esse termo não tenha sido usado. Tais 

elementos seriam sua crueldade inumana, a perfídia, a falta de temor aos deuses, etc. Em 

especial destacamos sua desumanidade, seu estado, portanto, animalesco e feroz. Tito 

Lívio, assim, acaba por elogiar os próprios romanos ao dizer que Aníbal era um grande 

general, pois ao final os romanos são os vitoriosos das Guerras Púnicas. 

                                                      
3 As citações traduzidas para o português aqui apresentadas são de nossa autoria a partir da tradução do texto 
latino para o espanhol de José Antonio Villar Vidal (Editorial Gredos).  
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Também devemos perceber que em nenhum momento Tito Lívio trata das 

origens ou então da cor de pele de Aníbal. Recentemente essa questão tem vindo à tona em 

meio aos debates sobre a África antiga e, em especial, o Egito antigo como sendo uma terra 

de povos negros. Na série Barbarians Rising, por exemplo, Aníbal é retratado por um ator 

negro.4 Aníbal era púnico e, ao mesmo tempo, africano e descendente de um povo semita, 

os fenícios. Provavelmente nunca saberemos com exatidão a cor de sua pele, pois isso não 

era uma questão para os antigos como passa a ser a partir dos discursos racialistas/racistas 

modernos. Portanto, a passagem nos faz pensar que este aspecto em específico não era 

relevante para Tito Lívio, sendo os atributos de liderança e seu aspecto guerreiro mais 

importantes de serem relatados. 

A seguir, a situação de Cartago imediatamente antes de começar a Segunda Guerra 

Púnica é apresentada: 

Hanão, solitário a frente do senado, defendeu a causa do tratado, em 
meio a um grande silêncio devido a seu prestígio, não que os ouvintes 
lhe deram sua aprovação; em nome dos deuses árbitros e testemunhas 
dos tratados, fez um chamamento aos senadores para que não 
desencadeassem uma guerra com Roma ao mesmo tempo em que com 
Sagunto; ele havia advertido, os havia impedido para que não enviassem 
ao exército a um descendente de Amílcar [...] nem jamais, enquanto 
preservasse algum sobrevivente do sangue e do nome dos Barca, teriam 
estabilidade os tratados com Roma (TITO LÍVIO, Ab Urbe Condita, 
XXI, 10, 2). 

 

Nessa passagem, Hanão, provavelmente um membro da elite cartaginesa, discursa 

perante os demais membros do senado cartaginês. Ele está comentando fatos a respeito da 

situação a qual Cartago está passando e, como vemos, Tito Lívio mostra como o 

personagem tenta convencer seus pares cartagineses a não se levantarem contra Roma. 

Roma, portanto, é a grande estrela da cena.  

Para contextualizar. Após a esmagadora derrota na Primeira Guerra Púnica (264-

241 a.C.) e na posterior Guerra dos Mercenários (esta deflagrada em consequência da 

anterior), Cartago perdeu uma série de territórios no Mar Mediterrâneo, com destaque para 

as atuais ilhas italianas de Sardenha e Sicília. Este acontecimento marcou o início da 

decadência púnica e as primeiras expansões romanas para fora da Península Itálica.  

                                                      
4 Barbarians Rising foi produzida pelo History Channel em 2016 e traz o ator Nicholas Pinnock como Aníbal. 
Em 2017, o GEMAM/UFSM realizou o evento IV Telecine Clio: Ciclo de Cinema Barbaridade! Os inimigos 
de Roma, debatendo a série Barbarians Rising. No evento, o autor desse texto apresentou o trabalho O general 
Aníbal Barca sob a escrita do historiador romano Tito Lívio, quando a questão sobre a representação textual do 
general cartaginês foi aprofundada. Os resumos das apresentações do evento encontram-se disponíveis em: 
http://gemamufsm.wixsite.com/gemamufsm/materiais-de-eventos. 
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Para compensar essa perda, os cartagineses se voltaram para a Península Ibérica, 

expandindo ali sua influência e adquirindo novos territórios. Isso permitiu aos cartagineses 

se recuperarem das derrotas sofridas anteriormente, devido ao fornecimento de metal 

proveniente dessas novas conquistas. Roma, alarmada pela expansão cartaginesa, tratou de 

expandir sua influência na região ibérica também. Um tratado foi firmado então, limitando 

as áreas de influências púnica e romana. O limite estabelecido era o marco geográfico 

representado pelo rio Elbro. 

O que Hanão estava comentando era sobre o ataque que Aníbal fez à cidade de 

Sagunto que, embora estivesse em uma localização dentro dos limites púnicos, era aliada de 

Roma. Este ataque acabou por desencadear a Segunda Guerra Púnica (218 – 201 a.C.), a 

qual Hanão temia e estava querendo evitar. Analisando essa fala podemos perceber que 

provavelmente Hanão pertencia a uma família inimiga a de Barca, sendo os dois membros 

da elite cartaginesa. Entretanto, segundo o próprio Tito Lívio, o senado estava apoiando 

Aníbal (LÍVIO, Ab Urbe Condita, XXI, 26). Aníbal possuía um sentimento de vingança, 

oriundo de seu pai, Amílcar. Provavelmente era algo compartilhado por uma parcela 

considerável do senado cartaginês. As conquistas ibéricas deram aos púnicos o combustível 

necessário para essa empreitada. 

A seguir, Tito Lívio relata a situação em Roma após a queda de sua cidade aliada 

Sagunto: 

Sentiam, em efeito, que nunca haviam combatido contra esse inimigo 
mais implacável e belicoso, nem o estado romano se havia mostrado 
jamais tão decaído e tão débil [...] o inimigo cartaginês, veterano de vinte 
e três anos de duríssima campanha entre os povos hispânicos, sempre 
vitorioso, habituado a um general implacável, que acabara de destruir 
uma cidade riquíssima, cruzava o Ebro, carregando consigo um grande 
numera de povos que havia feito sair da Hispânia, foi acordar com os 
povos galos, sempre sedentos de combate; os romanos iam ter que fazer 
guerra contra o mundo inteiro na Itália e diante dos muros de Roma 
(TITO LÍVIO, Ab Urbe Condita, XXI, 16, 3). 

 

Essa passagem é um relato claro da maneira que Tito Lívio nos mostra os ânimos 

de Roma com as primeiras notícias vindas de fora da República. Mesmo tendo vencido o 

primeiro embate, a partir do relato liviano, era generalizado o sentimento de pânico perante 

um inimigo “implacável e belicoso”, o qual, na medida em que se aproximava da capital, 

iria arregimentando cada vez mais povos para sua causa. Não fica claro a quem Tito Lívio 

se refere ao falar de um general implacável. Poderia ser muito bem Amílcar ou Asdrúbal, 

genro deste, dada o espaço de tempo mencionado na citação, vinte e três anos. Mas dado o 
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momento descrito, muito provavelmente é sobre Aníbal que Lívio se refere, o que fecharia 

com a própria descrição dele tratada anteriormente. 

Aqui também podemos ver a capacidade de angariar apoio a sua causa, já que 

Lívio menciona diversos povos se juntando ao movimento púnico rumo ao mundo 

romano. 

Em relação aos cartagineses serem bárbaros ou não, vemos que Tito Lívio faz sim 

o uso do termo bárbaro nas passagens que está descrevendo os cartagineses. Tito Lívio 

fala: 

Adsdrúbal, recorrendo à prudência em maior medida que a força, 
estabelecendo laços de hospitalidade com os reis e ganhando novas 
cidades pela via da amizade com seus líderes do que pela guerra ou pelas 
armas, incrementou o poderio cartaginês. No entanto a paz não significa 
uma maior segurança: um bárbaro, enojado porque havia feito morrer 
seu amo, ele cortou a cabeça publicamente e, preso pelos que estavam ao 
seu redor, com a mesma expressão em seu rosto que se tivesse escapado, 
apesar de ser submetido à tortura, ele mantinha um rosto que, 
superando-se de alegria com as dores, parecia estar sorrindo (TITO 
LÍVIO, Ab Urbe Condita, XXI, 2, 5). 

 

Apesar de, partindo deste relato, não ter ficado exatamente claro o que aconteceu, 

podemos ver que Tito Lívio chama o nativo ibérico de bárbaro, não o cartaginês.  

O termo bárbaro é usado outras vezes ao longo do texto, como nos trechos 

abaixo:  

Quando começou a travessia do exército pelos desfiladeiros dos Pirineus 
e se difundiu entre os bárbaros o rumor, bastante fundamentado, de uma 
guerra contra Roma, três mil soldados carpetanos a pé deram a volta 
desde ali (TITO LÍVIO, Ab Urbe Condita, XXI, 23, 4). 
 
Quando Asdrúbal se deu conta de que no acampamento havia um 
exército romano muito pequeno, que cifrava suas esperanças em tropas 
auxiliares dos celtiberos, bom conhecedor da deslealdade dos povos 
bárbaros e, especialmente, da de todos aqueles entre os que estavam no 
acampamento tantos anos, chegou logo a um acordo com os chefes 
celtiberos através de conversas secretas [...] (TITO LÍVIO, Ab Urbe 
Condita, XXV, 33, 1). 

 

Vemos então, a partir dessas passagens, que Lívio não trata os cartagineses como 

bárbaros, usando o termo para referir-se aos povos aliados dos púnicos. Em nossa 

interpretação isso pode ser um indício de um sentimento de superioridade de Lívio e dos 

romanos perante os cartagineses, tendo em vista também a descrição que o escritor faz de 

Aníbal. Os cartagineses tinham bárbaros ao seu lado, tinham elementos que até podiam se 

aproximar da barbaridade, mas eram superiores, e, assim, vencê-los, ao final, tornava Roma 

ainda maior. Lembremos, como mostrado pela historiografia tratada, que o intuito de Lívio 
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era ensinar moralmente os romanos, seu foco sempre foi Roma. Além disso, Lívio escrevia 

em um momento de empolgação e otimismo pelas benesses trazidas por Augusto às elites 

romanas, exaltar Roma era algo que poderia mostrar esse otimismo.  

Lembremos ainda que o objetivo de Lívio nunca foi fazer descrições etnográficas, 

como Heródoto, por exemplo, mas trazer valores morais para os romanos. Assim, 

acreditamos que ele descrevendo moralmente inimigos, visava exaltar os próprios romanos 

de alguma forma. 

Talvez possamos também traçar alguma semelhança, ao menos, entre Roma e os 

cartagineses que tenha isentado os púnicos da barbaridade na visão do historiador. Tanto 

Roma, quanto Cartago possuíam um senado, isto é, em comparação com outros povos que 

viviam em tribos sob a liderança de um chefe tribal. Cartago e Roma são estruturadas a 

partir de uma instituição republicana semelhante, que era o senado. Foi a partir dessa 

instituição, como vimos, que Hanão, do lado púnico, teve a oportunidade de expressar sua 

insatisfação com Aníbal e um medo de conflitos futuros e, do lado romano, puderam 

decidir pela guerra para salvar sua aliada Sagunto. Nesse sentido, os dois lados possuíam a 

mesma instituição central que, a sua maneira, organizava os domínios e mobilizava recursos 

materiais e humanos para o conflito. Talvez isso seja um motivo para Tito Lívio não tecer 

comentários barbarizando os cartagineses, comentários estes que pudessem diminuir a 

importância daqueles que para Roma, no passado, foram seu primeiro grande inimigo 

externo. 
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CAPÍTULO 6 
 

OS CONVENTOS JURÍDICOS DO NOROESTE DA HISPÂNIA 
ROMANA:  
FRONTEIRAS E SOCIEDADES 
 

Thiago Tolfo  
Doutorando pelo Programa Doutoral em História da Universidade do Minho 

- UMINHO 
 

Durante o século I a.C. a República Romana passou por um período de profundas 

transformações, mormente no tocante ao seu território, que na entrada do novo milênio, 

abarcou em seus domínios regiões dos continentes Europeu, Africano e Asiático. Logo, 

tendo expandido consideravelmente suas fronteiras, Roma passou a enveredar novos 

caminhos, a desbravar antigas fronteiras e outras desvelar. O contato de cariz sociocultural 

com outros povos foi importante fator desestabilizador das antigas estruturas políticas, das 

seculares instituições republicanas e do pensamento cultural romano. Sendo assim, é neste 

contexto de imersão em terras inexploradas e de instabilidade interna que o escopo das 

guerras civis enaltece um novo poder, isto é, uma nova forma de governo, que tem sua 

máxima representação no primeiro cidadão, então intitulado Princeps.   

É para Otávio Augusto, filho adotivo de Júlio César, que este título será 

conferido. Este sistema político incipiente baseou-se no chamado Principado, onde o 

poder do Princeps ganha um caráter divino, à semelhança do que alguns autores associam às 

monarquias helenísticas e à figura de Alexandre (BENDALA GALÁN, 1998, p. 144). 

Sendo assim, um novo momento no âmbito governamental é inaugurado com a ascensão 

do Princeps que passa a ser o unificador do Império e o pacificador dos problemas oriundos 

de um século de crises da República. 

No tocante ao território da Hispânia romana temos um quadro importante a ser 

considerado. Augusto leva a cabo as chamadas “guerras cantábricas”,1 último reduto de 

resistência indígena em território hispânico (MARTINS, 2009, p. 197; MARTINS e 

CARVALHO, 2016). Pacificada a península, deu-se início ao processo de integração do 

território, com a criação de três circunscrições provinciais,2 respectivamente, a Província 

Hispânia Ulterior Baetica, a Província Hispânia Citerior Tarraconensis, e a Província Hispânia 

                                                      
1 Durante os anos 29 e 19 a.C. 
2 A divisão em três províncias foi feita por Augusto, em dois momentos cronológicos distintos, logo após a 
conquista dos territórios dos povos Astures e Cântabros em finais do século I a.C. (ROLDÁN HERVÁS, 
1988, p. 179). 
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Ulterior Lusitania.3 Delimitadas as províncias, o carreamento das suas respectivas 

administrações foi entregue ao poder senatorial e o imperial, ficando sobre a tutela imperial 

a província da Lusitania, com capital em Emerita Augusta e a província Tarraconensis, com 

capital em Tarraco (VILLANUEVA ACUÑA, 2016, p. 121). Cabe salientar que, pari passu 

ao processo de criação destas províncias, Augusto procurou fixar um plano administrativo 

coerente, procurando integrar as populações através da criação de conventos jurídicos e da 

fundação de centros urbanos, que funcionaram como marcos administrativos e de 

representação ideológico do poder romano. 

Sendo um mecanismo de agrupamento e integração entre as populações 

provinciais, os conventos jurídicos instaurados nestas províncias eram de finalidade 

jurídica, que recebia periodicamente a visita do governador para estabelecimento da justiça 

na região. Há quem defenda que estas subdivisões territoriais, além dos encargos jurídicos, 

também possuíam uma tarefa fiscal de recolhimento de impostos e outros encargos de 

natureza administrativa (DOPICO CAÍNZOS, 1988, p. 277), com destaque aos conflitos 

dentro dos seus domínios e eventual função de recrutamento militar (MONTENEGRO 

DUQUE, 1988, p. 184).  

Contudo, quanto à maturação da incumbência administrativa é possível ter sido 

mais tardia (RODRÍGUEZ COLMENERO, 2011, p. 64), articulado com o culto imperial 

(TRANOY, 1981, p. 167). O que de fato cabe salientar é que a função dos conventos 

parece assim ultrapassar o mero caráter jurídico, podendo ser entendidos enquanto espaços 

geográficos, com uma capital, em que operava um legatus iuridicus supervisionado pelo 

governador da província (RODRÍGUEZ COLMENERO, 2011, p. 64) que cumpria 

igualmente outras funções de caráter religioso, social e econômico (CURCHIN, 1996, 

p.82). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Para o investigador ALAIN TRANOY (1981, p. 137) é possível considerar a hipótese de que num primeiro 
momento Augusto teria tomado as rédeas de toda a administração da península e o controle das três 
províncias. De acordo com o autor a divisão administrativa entre províncias imperiais e senatoriais somente 
ocorreu no ano de 25 a.C. quando encerra as campanhas de conquistas e funda a cidade de Emerita Augusta, 
transformada em capital da Lusitania. 
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Figura 1: Divisão dos conventus iuridicus da Hispânia por Províncias.  
Fonte: MARTINS et al., 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso do Noroeste peninsular o poder romano subdividiu na Província 

Hispânia Citerior Tarraconensis três destes conventos jurídicos mencionados, cujas áreas 

corresponderam aproximadamente às grandes divisões étnicas pré-romanas dos Astures, 

Callaeci bracarensis e Callaeci lucensis. Insertos nestes grandes grupos étnicos encontrava-se 

uma valiosa quantidade de povos integrantes, de acordo com Plinio (PLÍNIO, Naturalis 

Historia, III, 4, 28).4 Entretanto, a contribuição de Plínio é insuficiente para um estudo mais 

aprofundado do tema da organização sócioconventual do território (DOPICO CAÍNZOS, 

1986, p. 267; MARTINS, 2009, p. 200), o que limita um estudo aprofundado a partir da 

documentação literária. Conquanto, é possível ampliar as referências com outro importante 

autor, Estrabão,5 pois mesmo sem estratificação do tema, corrobora com uma noção da 

dimensão étnico populacional que nestas regiões estavam inseridas.  

Datada entre os anos 29 e 7 a.C., sua obra Geographia aborda questões pertinentes, 

como a composição indígena em anos posteriores ao fim das guerras cantábricas 

(ESTRABÃO, Geographia, III, 3). Nos seus relatos, cabe ressaltar a quantidade de populi que 

enumera e a descrição que elabora do cotidiano destas comunidades, mesmo que faça uma 

                                                      
4 Na sua obra Naturalis Histaria, Plínio nos é uma importante fonte para dar margem a uma valiosa noção 
populacional dos povos fixados em cada um dos três conventos. De acordo com um estudo de LE ROUX 
(2006, p. 118-119), segundo os cálculos de Plínio, a população da Hispânia, na primeira metade do século I 
d.C., contabilizaria cerca de 6 a 7 milhões de habitantes, com uma densidade populacional entre 10 a 11 
habitantes por km², sem levar em conta os escravos e estrangeiros  
5 A obra de Estrabão é anterior a de Plinio, porém penso ser de relevância informativa apontar que Plinio 
exerceu a função de procurador imperial da Província da Tarraconsense (procurator Caesaris), o que pode 
sugerir a origem do seu conhecimento territorial e populacional. 
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Figura 2: As três circunscrições conventuais do Noroeste hispânico e suas respectivas capitais. 
Fonte: CARVALHO, 2008, p. 77. 

fronteira conceitual entre civilização e barbárie (CARVALHO, 2008, p. 88), em outros 

termos, romanos e povos indígenas. 

Fazendo-se uma análise territorial da Península hispânica percebemos a 

fragmentação, hierarquicamente, de subdivisões territoriais, isto é, de Província para 

conventos. O Noroeste era composto por três, cada um com sua respectiva capital 

conventual, nomeadamente, Bracara Augusta (conventus Bracaraugustano), Lucus Augusti 

(conventus Lucense) e Asturica Augusta (conventus Asturum). Estes territórios eram o reflexo de 

uma estratégia de consolidação do poder romano, buscando uma ordem, estabelecendo 

fronteiras e (GUARINELO, 2010, p. 115), a partir desta, interligar os aglomerados 

populacionais à província e, consequentemente, o mundo romano. Para entender melhor 

como se aplica em escala conventual estas estratégias, é imprescindível termos clareza sobre 

a condição periférica do Noroeste na Hispânia6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta região foi de anexação tardia e conflituosa, isto é, considera uma zona em 

fase de pacificação. Como exemplo, podemos fixar a manutenção temporária da Legio X 

Gemina,7 localizada não muito distante da capital Asturica Augusta, em Petavonium,8 numa 

região geograficamente estratégica (GARCÍA MARCOS e VIDAL ENCINAS, 1996, p. 

916; GONZÁLEZ FERNANÁNDEZ, 1996, p. 1022). Para termos uma noção da 

componente militar, a própria fundação de Asturica Augusta segue a premissa de que sua 

                                                      
6 Ordem, Fronteira e Integração são estabelecidos como conceitos nos estudos de Norberto Guarinelo, em 
grande parte numa análise macro do Império Romano. Na perspectiva laboratorial para o caso do Noroeste 
da Hispânia, vou me ater a aproximá-los à ação estratégica da administração romana.  
7 A Legio X Gemina permaneceu em território hispânico até o ano de 63, momento em que foi relocada na 
Província da Panônia por decreto do imperador Nero. 
8 Era uma mansio à 45 Km de distância de Asturica Augusta, atualmente Rosino de Vidriales. 
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fundação castrense (procedente de um acampamento militar) estaria associado à ocupação 

temporária de uma uxillatio da Legio X Gemina.9 O estabelecimento do contingente militar 

para a contenção dos focos de insurgências nesta região também serviu como meio de 

integração destes povos, se assim atermos a continuidade da política augustana, e 

anteriormente exercida por Júlio César, de beneficiar os veteranos de guerra com 

loteamento em zonas estratégicas e recém pacificadas (MONTENEGRO DUQUE, 2008, 

p. 267). 

É concludente observarmos uma região periférica, tardiamente conquistada, em 

constante vigília militar e com focos de insurgência, como uma zona etnicamente 

fragmentada. Estas povoações, in totum, e sem aprofundamento dos casos particulares, pois 

não é o objetivo primordial deste capítulo, são caracterizadas como sociedades castrejas. 

Entretanto, o que seriam estas sociedades castrejas? 

P. Bosch Guimpera, durante a década de 20, ao estudar os espaços físicos proto-

romanos nestas regiões, até então classificados como castros, uniformiza a caracterização 

destas sociedades como “cultura castreja”. Tal classificação foi padronizada com base em 

suas análises arqueológicas referentes a arquitetura e os artefatos metálicos (SILVA, 2006, 

p. 156). Estes espaços físicos quando expresso em sua totalidade é, hoje, vulgarmente 

apontado como “sociedades castrejas”. Para interesse deste estudo tomamos como 

paradigma cronológico a composição destes povoados durante o período da conquista 

romana supracitado.  

Neste contexto, cabe entender que a organização destas sociedades segmentárias 

traduzia-se em pequenos castros autossuficientes e autônomos (CARVALHO, 2008, p. 67; 

GONZÁLEZ RUIBAL, 2005, p. 268). Estas povoações estabeleceram-se, num primeiro 

momento, nas encostas dos relevos montanhosos, e num momento final, em cabeços e 

pequenas colinas nos vales (CARVALHO, 2008, p. 71; MARTINS, 209, p. 192). Este 

processo determinou uma maior hierarquização entre as comunidades, criando uma esfera 

de conflitividade, que explicaria a criação dos primeiros povoados fortificados em relevos 

proeminentes na paisagem.  Consequentemente, o resultado foi uma maior pressão pelo 

controle e posse da terra e uma maior autarcia, assistindo-se a uma diferenciação 

socioeconómica entre as diversas comunidades indígenas do Noroeste peninsular 

(GONZÁLEZ RUIBAL, 2005, p. 281; CARVALHO, 2008, p. 71). Como consequência 

destas transformações houve uma dinamização nas estruturas defensivas, em maior número 

e com o uso cada vez mais frequente da pedra enquanto material construtivo. Estes fatores 

                                                      
9 Entende-se por uexillatio um destacamento legionário acantonado em outro sítio com finalidade de 
guarnição ou qualquer outra função específica (COSTA GARCÍA, 2011, p. 221) 
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também se expressam nas habitações, majoritariamente feitas de pedra. Este processo 

representa uma sedentarizarão definitiva das comunidades, organizando um novo cenário 

de povoamento, resumido nos processos de nuclearização, fortificação e territorialização 

(CARVALHO, 2008, p. 72-73; MARTINS 2009, p. 192). 

É na esfera castreja que nos aproximamos ao conceito de fronteira, não definido 

como espaço físico, sendo uma linha de separação territorial, mas no campo metafórico, 

mais abrangente, que procura dar conta de numerosos grupos sociais (GUARINELO, 

2010, p. 120) portadores de tácitos e insondáveis elementos culturais. Este processo de 

aculturação entre conquistadores e conquistados gerou durante o processo de integração do 

território do Noroeste hispânico sociedades híbridas e plurais. Neste sentido, cabe destacar 

a válvula que vincula este processo de agir sobre as diferentes coletividades 

(GUARINELO, 2010, p. 212), isto é, as elites locais. 

Sendo assim, o poder romano, ao tomar medidas administrativas conscientes para 

integração do território, gerou o que chamamos de uma ordem, originando novas 

comunidades. Estas reproduziram-se e modificaram-se através de negociações entre suas 

fronteiras, seja política, econômica, social e cultural, num esquema interno de comunicação 

e trocas (GUARINELO, 2010, p. 121). É um processo que ocorreu entre as diferenciadas 

sociedades castrejas do Noroeste e os novos aglomerados urbanos criados por Augusto, os 

municípios. Portanto, é maduro propor a ser no período da dinastia Flávia (69 a 96) o 

momento de consolidação duma sociedade que conjuga os interesses comuns e interesses 

divergentes entre as camadas sociais indígenas e o poder romano (GUARINELO, 2010, p. 

123), tendo como agente social transformador e de manutenção da ordem as elites locais, 

que figuravam presentes na gestão administrativa dos aglomerados urbanos. 

 A gradativa adesão ao ius Latii, decretado por Vespasiano na totalidade dos 

territórios conventuais, contribuiu para hierarquização destas elites no seio da sociedade 

urbana conventual. Em outras palavras, temos a adoção de hábitos romanos na busca de 

manutenção da preponderância social na ordem vigente, elevando o estatuto jurídico 

através da promoção da cidade, correspondentes, por exemplo, nas práticas de evergetismo 

ou munificência destas elites (ANDREU PINTADO, 2004, p. 40). 

Como resultado da emergência destas fronteiras, na qual há de um lado uma 

sociedade fragmentária indígena e do outro uma gradativa ocupação romana, pautada em 

estratégicas políticas de administração de um território pouco romanizado, temos a 

manutenção e produção da diversidade étnica dentro de sistemas sociais maiores, e mais 

abranges.  
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Portanto, é neste contexto de formação social que surge importantes centros 

urbanos, como os municípios Flávios e capitais conventuais, respectivamente Bracara 

Augusta (Braga), Lucus Augusti (Lugo) e Asturica Augusta (Astorga), e de capitais regionais, a 

ter por exemplo Aquae Flaviae (Chaves) e Tongobriga (Marco de Cavaneses), entre outros. 

Por outro lado, temos uma quantidade numerosa de aglomerados,10 considerados 

semiurbanos, onde os elementos culturais indígenas têm forte expressão, pois são de 

formação espontânea (MONTENEGRO DUQUE, 1988, p. 267), com desenvolvimento 

orgânico progressivo,11 emergindo em zonas menos romanizadas, sem necessariamente 

implicarem em rituais de fundação, como era de costume na criação de cidades pelos 

romanos (MARTINS et al., 2005, p, 267; FERNÁNDEZ OCHOA et al., 2014, p.118).  

Por fim, quanto aos aglomerados semiurbanos muito estudo ainda deve ser feito 

para compreender os processos de integração social conventual, mormente pela sua 

complexa classificação tipológica. Contudo, no que diz respeito aos Oppida, faz-se 

importante certa detença. 

Os Oppida eram grandes povoados centrais, que ofereciam um ordenamento 

ortogonal, com arruamentos que se cruzavam e definiam quarteirões, possuindo funções 

diferenciadas e complementares podendo dominar extensos territórios. Muitos autores 

relacionam sua morfologia semiurbana a um desenvolvimento dos castros de origem proto-

romana. Numa explicação mais geral, GONZÁLEZ RUIBAL (2005, p. 281) engloba o 

surgimento dos Oppida num fenômeno que classifica como sinecismo dos povoados 

castrejos. O autor atribui a explicação do sinecismo a GARCÍA QUINTELA (2002), que o 

considera um processo variado, em que alguns grupos se uniam sem necessariamente dar 

origem a novas formas de povoamento de dimensões maiores. Neste sentido, entende-se 

sinecismo como um movimento que também admite a segmentação de antigas 

aglomerações, ou unificação de dois povoados centrais, ou mesmo a substituição de um 

Oppidum por outro. 

Em jeito de conclusão, percebemos que o processo de integração dos territórios 

do Noroeste hispânico durante o governo de Augusto, mesmo que sendo letárgico, serviu 

de base para gradativa acentuação ao longo da dinastia Flávia, mormente a eficaz estratégia 

                                                      
10 No Noroeste, mais especificamente na Galiza, a historiografia constatou grandes quantidades e variedade 
destes núcleos, com nomenclaturas variadas, fato este que resulta numa dificuldade de consolidar uma 
discussão cientifica mais coesa das suas evidências arqueológicas. Alguns destes aglomerados são conhecidos 
como vici, casae, tuguriae, conciliabulae, canabae, fora, mutationes, mansiones, oppida, castella, villae, casae, aedificiae, pagi, 
civitates, castra etc. (CARLSSON-BRANDT, 2010. p. 162-163; FERNÁNDEZ OCHOA et al., 2014, p. 112, 
117). 
11 Conforme TÁCITO (Opera Minora, 16, 2), na perspetiva arquitetônica possuíam um plano urbanístico 
coerente, comparável aos bairros urbanos de uma grande cidade. 



  THIAGO TOLFO  

80 

que consistia na criação de centros urbanos nas subdivisões territoriais. Com a 

universalização do ius Latii, outorgada pelo imperador Vespasiano, desencadeou efeitos 

muito positivos na promoção jurídica de algumas cidades, bem como na 

monumentalização dos núcleos urbanos nas regiões mais periféricas do Império, como foi 

o caso do Noroeste da península. Por outro lado, cabe entender que as mudanças de cariz 

social não correspondem apenas as resoluções de âmbito político-administrativo, mas sim a 

perplexidade inerente no contato entre culturas variadas, inseridas num território étnico 

muito numeroso, diferenciado e disperso.  

Neste sentido, entende-se que os elementos culturais das sociedades dos 

conventos do Noroeste sofreram processos híbridos de aculturação por todo território 

continental, subsumidos não apenas nas políticas imperiais adotadas no decorrer do século 

I, mas no que aduz enquanto fronteiras abstratas, isto é, as negociações política, econômica, 

social e cultural, fruto da interação dentro das diferentes comunidades. Como resultado 

emergem novos aglomerados urbanos secundários e afirmam-se núcleos urbanos que 

adquiriram o papel de capitais regionais, fomentando a deslocação das populações 

indígenas dos seus castros para os centros urbanos. 
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As Geórgicas são um grande poema composto de pouco mais de 2000 versos 

hexâmetros datílicos. Elas foram compostas por Públio Virgílio Maro (70 AEC – 19 AEC), 

aquele que muitos consideram um dos maiores poetas da Antiguidade. Essencialmente, o 

poema aborda um tema à primeira vista banal: preceitos e técnicas da agricultura romana. 

No entanto, por trás de sua característica didática, estamos diante de uma obra literária 

complexa que reflete os acontecimentos de um período importante da história romana, no 

qual a República, comandada pelos senadores e cônsules, deu lugar ao Principado, ou seja, 

a um sistema governamental baseado na figura do princeps, o primeiro entre os demais 

cidadãos. Até então, Virgílio já havia publicado as Bucólicas, uma coletânea de poemas 

pastoris, que tiveram como modelo os idílios do poeta alexandrino Teócrito, natural de 

Siracusa, na Sicília. Apesar de as personagens de tal coletânea serem pastores-poetas 

cantando suas alegrias e desventuras numa Arcádia idealizada, podemos perceber, contudo, 

notadamente nas éclogas I e IX, o instável ambiente político e social vivido àquela altura 

em Roma, pois os pastores dessas duas peças sofreram expropriações de suas terras em 

favor dos veteranos da guerra civil. Conforme nos assinala Mario Citroni (2006, p.448), 

Virgílio aludiu diretamente nessas passagens às expropriações executadas pelos triúnviros 

Otaviano César, Marco Antônio e Marco Emílio Lépido após a batalha de Filipos, em 

novembro de 42 AEC, onde tinham morrido Bruto e Cássio, os líderes da conspiração que 

resultou no assassinato de Júlio César.       

As Geórgicas, por sua vez, já demonstram um processo de amadurecimento 

literário, tanto no que diz respeito à técnica poética empregada quanto às concepções 

filosóficas e morais. Trata-se agora de uma obra maior, complexa e de natureza didática. O 

poema se divide em quatro livros, cada um com a sua temática definida: o cultivo dos 

cereais e a observação dos sinais meteorológicos (Livro I); a arboricultura, destacando-se o 

plantio e manejo das videiras (Livro II); a criação de animais (Livro III) e, por fim, a 

apicultura (Livro IV) – atividade que era a principal fonte para a produção de açúcar 
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naqueles tempos. O próprio poeta anuncia em seus primeiros versos essa ordenação, 

elaborando uma espécie de sumário:  

Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram  
uertere, Maecenas, ulmisque adiungere uitis  
conueniat, quae cura boum, qui cultus habendo  
sit pecori, apibus quanta experientia parcis,  
hinc canere incipiam. (I, 1-5)  

 

Daqui em diante, Mecenas, começarei a cantar o que torna as searas fecundas, sob 

qual constelação é conveniente arar a terra e unir as videiras aos olmeiros, qual o cuidado 

dos bois, que criação deve ser dispensada ao rebanho, quanta experiência <deve ser 

dispensada> às escassas abelhas. 

O poema também nos revela os significativos acontecimentos históricos nos quais 

estava inserido. Segundo Citroni (2006, p. 464), a sua composição se deu lentamente por 

cerca de nove anos, abarcando um intervalo temporal importantíssimo na história romana, 

em que se decidiu o futuro político do império que estava prestes a nascer. De fato, Virgílio 

iniciou a obra após a batalha de Filipos, já referida, vindo a terminá-lo em 29 AEC, dois 

anos após a batalha naval de Ácio, promontório localizado ao norte da Grécia. Segundo 

Mary Beard (2017, p. 343-4), antes dessa batalha, que foi de fato a primeira batalha naval do 

confronto entre Otaviano e Marco Antônio, se tivéssemos que apostar num vencedor, seria 

este último, visto que dispunha de mais soldados e recursos. No entanto, a vitória de 

Otaviano em Ácio coube a seu segundo em comando, Marco Vipsânio Agripa, que teria 

cortado a linha de suprimentos inimiga ou se servido de alguns desertores que revelaram os 

planos de Antônio e Cleópatra. Há ainda uma terceira hipótese, segundo a qual estes 

próprios teriam batido em retirada de volta ao Egito, abandonando os seus soldados e 

marinheiros. Qualquer que seja a causa da derrota em Ácio, o fato é que Antônio e 

Cleópatra não conseguiram mais retomar a iniciativa, sendo definitivamente derrotados 

cerca de um ano depois, em agosto de 30 AEC, na Batalha de Alexandria, que teve como 

desfecho o suicídio de ambos, bem como a anexação do Egito ao território romano 

(CAMPOS, 2017, p. 157). Desse momento em diante, restaria somente o filho adotivo de 

César no controle de Roma. Sendo assim, Virgílio pôde presenciar desde os tensos 

períodos em que Otaviano e Marco Antônio, pouco a pouco, minavam os frágeis laços de 

amizade construídos pelo segundo triunvirato – a esta altura, Lépido já havia se retirado do 

cenário político – até a vitória de Otaviano em Ácio e Alexandria, o que trouxe finalmente 

tanto a estabilidade quanto a reestruturação política e social.  
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De acordo com R. J. Tarrant (2011, p. 175), diferentemente das Bucólicas, em que a 

realidade social de Roma era aludida de maneira sutil, através das máscaras pastoris 

inseridas num cenário idealizado e distante, a natureza didática das Geórgicas exigia uma 

maior adequação às necessidades atuais, fazendo com que Virgílio fosse mais explícito nas 

suas alusões históricas. Além disso, dada a acirrada polarização política entre Otaviano e 

Marco Antônio, o poeta teve de assumir claramente uma posição partidária. Veja-se, por 

exemplo, como Virgílio, no final do primeiro livro, passa a se referir a Otaviano (Caesar) 

como um verdadeiro salvador da pátria, pedindo para que os deuses não impeçam o jovem 

governante da tarefa de restaurar a Itália da sangrenta guerra civil: 

di patrii Indigetes et Romule Vestaque mater, 
quae Tuscum Tiberim et Romana Palatia seruas, 
hunc saltem euerso iuuenem succurrere saeclo 
ne prohibete. satis iam pridem sanguinem nostro 
Laomedonteae luimus periuria Troiae; 
iam pridem nobis caeli te regia, Caesar, 
inuidet atque hominum queritur curare triumphos, (I, 498-504) 

 

Deuses da pátria, divindades tutelares, Rômulo e mãe Vesta, que guarda o Tibre 

etrusco e o Palatino romano, pelo menos não impeçam que este jovem venha socorrer 

estes tempos virados do avesso! Já faz muito tempo que pagamos com o nosso sangue os 

perjúrios da Troia de Laomedonte; já faz tempo, ó César, que o reino celeste o inveja e a 

nós se queixa por você se ocupar dos triunfos dos homens,       

Já no quarto e último livro da obra, vemos Otaviano sendo retratado com certo 

exagero como o soberano absoluto do mundo romano, o “vitorioso que dita as leis aos 

povos permissivos” (IV, 561-2).  O marcante contraste entre essas duas passagens revela 

justamente a tensão inicial entre Otaviano e Marco Antônio e o fim da disputa pelo 

governo de Roma, respectivamente. Alguns estudiosos, entre os quais Wilkinson (1997, 

p.161), sugerem até que Virgílio teria terminado o primeiro livro das Geórgicas entre o final 

de 36 AEC e o começo de 35 AEC, ou seja, no período das primeiras disputas mais sérias 

entre os dois adversários.  

Quase quatro anos após a batalha de Ácio, em janeiro de 27 AEC, Otaviano 

recebeu do Senado o título honorífico de “Augusto”. De acordo com Carlos Campos 

(2017, p.37-8), a proposta desse nome, anteriormente direcionado ao deus Júpiter (o que 

por si só nos revela a sua conotação religiosa), foi sugerida pelo senador Lúcio Munácio 

Planco como contrapartida a outro nome que vinha sendo considerado até pelo próprio 

Otaviano: “Rômulo”. No entanto, a lembrança do assassinato de Júlio César, que chegou a 

exercer de fato o poder autocrático na urbe, estava ainda bem fresca na memória de todos 
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e certamente o nome do primeiro rei de Roma poderia evocar também a suspeita das 

pretensões monárquicas do jovem Otaviano. Portanto, a escolha do título “Augusto”, 

nome pelo qual Otaviano passaria a ser referido oficialmente a partir de então, foi de fato a 

mais adequada, ainda mais se considerarmos a sua vagueza de significado. Como nos 

esclarece Beard (2017, p.350), o adjetivo augustus remetia a noções de autoridade (auctoritas) 

e correção da prática religiosa e ecoava no título de um dos principais grupos sacerdotais 

romanos, os augures. Contudo, o termo não apresentava um valor semântico bem 

delimitado; das vezes em que foi utilizado, sempre em contextos religiosos, ele 

simplesmente significava algo mais ou menos como “sagrado” ou “venerado”.  Dessa 

forma, “Augusto” teria sido o nome ideal para alguém que desejasse reescrever a sua 

história, apagando as páginas do passado, repletas de conotações de lutas fratricidas ou de 

realeza, as quais “Rômulo” poderia evocar.  

Campos (2017, p.38-9) ainda levanta outro motivo que desaconselhava a escolha 

desse nome: segundo a tradição, Rômulo, filho do deus Marte e da vestal Reia Sílvia, foi 

deificado em data imprecisa, mas ainda assim bastante recuada, portanto, o seu culto já 

estava perfeitamente estabilizado na sociedade romana. Desse modo, conferir a Otaviano, 

também filho de um deus (Júlio César havia sido deificado nas calendas de janeiro do ano 

42 AEC, quase dois anos após seu assassinato), o nome do primeiro rei de Roma poderia 

equivaler a uma espécie de deificação ainda em vida, um processo típico de monarquias 

helenísticas, mas incompatível com o quadro político-religioso de Roma. Assim, seria 

necessário para Otaviano desvincular a sua imagem da esfera já estabilizada do sistema 

religioso. Por outro lado, o cognome Augustus nunca tinha sido tomado por qualquer 

pessoa da história romana, sendo assim um título original que remetia à excepcionalidade 

da pessoa a quem fosse concedido, ao mesmo tempo em que lhe conferia um poder 

simbólico mais amplo, já que o termo deriva diretamente do verbo augere, que significa 

“aumentar”, “amplificar”. 

A mudança de nome para Augusto foi mais uma entre tantas empreendidas pelo 

novo governante de Roma. Desde o início, Augusto teve de lidar com uma situação política 

no mínimo complicada. Como ressalta Beard (2017, p.363), ter sido adotado por Júlio 

César foi o seu principal acesso ao cenário político romano; no entanto, isso também o 

tornava filho de um ditador assassinado. A grande questão para Augusto era como 

conceber e implementar uma nova forma de governo aceita pela sociedade romana, a qual 

deveria neutralizar a oposição ainda existente. Se essa nova forma de governo assumisse 

ares autocráticos, baseada na antiga concepção de monarquia helenística, Augusto não 
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sobreviveria muito tempo, literalmente falando. Em outras palavras, a pergunta que se faz 

é: de que forma Augusto conseguiu, mantendo um pouco da aparência republicana, 

transformar-se na prática o único governante de Roma?  

Basicamente, ele retomou conceitos e nomenclaturas tradicionais, adaptando-os a 

uma nova política. Em primeiro lugar, ele não se considerava um “imperador”, mas o 

primus inter pares, ou seja, o princeps, o primeiro entre os seus pares, entendendo esses pares 

como os demais membros do Senado. Ressalte-se que tal conceito já estava previsto 

inclusive durante a época republicana. Em segundo, ele passou a acumular 

simultaneamente títulos e cargos existentes nas magistraturas. Segundo Campos (2017, 

p.52), a manutenção dessas dignidades republicanas era vital para a consolidação de 

Augusto no poder, uma vez que elas lhe conferiam o status, o elemento definidor da sua 

posição pessoal em relação aos demais indivíduos daquela comunidade. Tal posição era 

perfeitamente compreensível e aceita pelos romanos e, por consequência, acabava regendo 

as suas relações hierárquicas.  

De acordo com Beard (2017, p. 364), Augusto iniciou a construção de sua potestas 

(poder) com as sucessivas eleições para o consulado: ele foi onze vezes cônsul entre os 

anos 43 e 23 AEC, e mais tarde em duas ocasiões isoladas. Além disso, como Campos 

(2017, p.61) nos esclarece, Augusto tinha recebido o título de princeps senatus, o que lhe dava 

o direito de falar antes dos demais senadores, garantindo o rumo das propostas e ideias que 

deviam ou não ser debatidas, assim como a sua interferência nelas. Em outras palavras, 

mesmo nos anos em que Augusto não era cônsul de fato, ele certamente tinha influência 

decisiva na indicação de um apoiador ou familiar para o cargo. É sempre bom frisar que 

esse crescente aumento de poder se deve principalmente ao enfraquecimento do próprio 

Senado, já que muitos opositores a Augusto tinham sido assassinados nas proscrições 

efetuadas no segundo triunvirato. Além disso, houve também uma reestruturação no 

quadro de membros do Senado com o ingresso de um grande número de cidadãos da 

ordem equestre, muitos deles apoiadores de Augusto.  

Ainda segundo Campos (2017, p. 75-6), a partir de 22 AEC, Augusto se voltou ao 

poder tribunício, que tinha sido criado originalmente visando à proteção dos interesses da 

plebe. A principal peculiaridade do tribunato era o seu caráter sacrossanto, ou seja, nenhum 

tribuno da plebe poderia ser atacado (nem mesmo por um patrício) enquanto estivesse no 

exercício do cargo ou mesmo posteriormente. O agressor de um tribuno seria, portanto, 

acusado de impiedade. Ao acumular o poder tribunício, estendendo-o inclusive à sua esposa 

Lívia, Augusto passava a ser protegido moral e religiosamente de quaisquer insultos ou 
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ações, além de estar associado à imagem de protetor da plebe, o que por si só aumentava a 

sua popularidade. Enfim, concordamos com Beard (2017, p. 364) quando a autora afirma 

que foi graças ao inédito acúmulo de poderes republicanos (até então nenhum cônsul 

detinha simultaneamente as prerrogativas de um tribuno da plebe) que Augusto conseguiu 

edificar o seu governo singular, justificando e tornando compreensível um novo eixo de 

poder ao readaptar a todo o momento uma velha linguagem política.                  

Esse aspecto um tanto híbrido do sistema de governo augustano nos leva a 

concordar com Campos (2017, p.103), que o via não como um movimento político de 

ruptura entre dois pólos bem definidos, a saber: a República de um lado e o Império de 

outro. O fato de Augusto se servir de todo um aparato governamental republicano, aparato 

este que foi adaptado e modificado para um novo contexto social, indica-nos que o seu 

governo foi fundamentalmente um governo de transição. Além disso, segundo Beard (2017, 

p.349), é muito provável que Augusto não tivesse um plano de governo autocrático pronto 

para ser aplicado logo após as batalhas de Ácio e Alexandria: o Principado teria se 

estabelecido após uma longa série de experimentos práticos, improvisações, erros e alguns 

fracassos, mas no fim o que restou foi um modelo de governo imperial que durou por mais 

de dois séculos com pouquíssimas alterações estruturais. Esse período, chamado de pax 

Romana, foi marcado por relativa paz e pela grande estabilidade social e política, além de 

amplas reformas restauradoras de cunho religioso, ou seja, um período bem diverso do seu 

anterior, em que as guerras civis eram praticamente ininterruptas.  

Essa noção de paz perpassou todos os âmbitos da sociedade romana, inclusive o 

literário, obviamente. As obras desse período se adequavam com o ideário restaurador do 

novo governante, mas ao mesmo tempo mantinham a sua espontaneidade e autonomia, 

sem as quais resultariam numa literatura servil, de perfil meramente propagandístico. 

Assim, concordamos com Gian Biagio Conte (2011, p. 217) quando afirma que os 

interesses pessoais dos maiores poetas romanos desse período coincidiam 

espontaneamente com o partido do princeps. Portanto, o surgimento das obras artísticas da 

era de Augusto se deve muito mais à confluência de concepções de vida e arte 

compartilhadas tanto pelos escritores quanto pelo alto escalão do novo regime 

governamental do que a alguma forma de imposição de cima para baixo. 

Segundo Jean Bayet (1996, p. 202), essa nova fase da literatura latina é marcada 

por um inédito senso de equilíbrio e de serenidade, ausente na produção do período 

anterior: apesar de ter havido nessa época grandes poetas e prosadores, tais como Cícero, 

Catulo, Lucrécio e o próprio Júlio César, que, além de notável político e militar, era 
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igualmente um grande escritor, com seus famosos comentários de campanhas militares, 

faltava-lhes, contudo, a harmonia clássica alcançada pelos escritores augustanos, que 

conseguiram conferir às suas obras uma aura de universalidade. A poesia latina, em 

especial, acaba por se afastar dos modelos alexandrinos, muito comuns num Catulo ou 

Lucrécio, para reencontrar-se com os grandes clássicos gregos.  

Outra característica dessa nova fase foi o maior desenvolvimento dos círculos 

literários. Apesar de não se constituir em nenhuma novidade o patrocínio efetuado por 

grandes personagens do Estado – haja vista o famoso Círculo de Cipião, grupo que reunia 

importantes políticos, filósofos e poetas, que se prestava a discutir a cultura grega em suas 

múltiplas facetas – o surgimento de tais círculos foi bastante intensificado durante o 

período augustano (CITRONI, 2006, p. 443). O mais afamado dentre esses círculos 

literários foi o de Caio Cílnio Mecenas (68 AEC – 8 EC), a quem coube a honra de ter o 

seu nome transformado em epônimo na posteridade. De fato, quando hoje usamos o 

termo “mecenas”, referimo-nos a uma pessoa considerada “patrono das artes”. E foi 

exatamente esse um dos papéis desempenhados pelo principal amigo e ministro de 

Augusto. De acordo com Conte (2011, p.224), Mecenas era originário de uma nobre e 

antiga família etrusca da cidade de Arrécio, atual Arezzo. No entanto, diferentemente da 

maioria dos aristocratas de seu tempo, ele preferiu não ocupar nenhuma espécie de cargo 

político oficial. Apesar disso, ele atuava nos “bastidores” da política augustana, vindo a ser 

o principal conselheiro político de Augusto. Ainda segundo Conte (2011, p. 224), Mecenas 

também possuía certas veleidades literárias: sabe-se que foi autor de poesias eruditas e 

ligeiras, à moda alexandrina, e trazia para a sua vida cotidiana o mesmo gosto refinado 

típico de seus versos. Essas características, aliadas à proximidade estreita com as figuras 

mais importantes do Principado e ao anseio compartilhado com Augusto de promover uma 

profunda renovação no campo literário foram as condições ideais que fizeram de Mecenas 

o maior patrono da história da literatura latina.  

O seu círculo literário reunia, portanto, os maiores poetas da época, entre os quais 

figuravam Virgílio, Horácio e Propércio, além de outros poetas de menor estatura. Horácio, 

por exemplo, recebeu grande suporte financeiro de Mecenas, a quem foi apresentado por 

intermédio de Virgílio. Sabe-se que o poeta das Odes viveu tranquilamente o resto de sua 

vida numa villa situada na região de Sabina; provavelmente a propriedade tinha sido um 

presente de Mecenas, como nos sugere o próprio Horácio numa de suas odes (Carm. III, 

16, 29-30). Também Propércio, segundo Conte (2011, p. 288), teria sido encorajado ou até 

mesmo pressionado por Mecenas a se desviar de sua temática amorosa e compor elegias de 
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tom patriótico, melhor conformadas aos interesses públicos. Virgílio também não passaria 

incólume à forte influência de seu patrono: supõe-se, de acordo com a historiografia, que 

até mesmo as Geórgicas foram compostas graças ao pedido insistente de Mecenas, que nutria 

desejo pela criação de uma obra literária de maior escala que valorizasse a questão da 

agricultura, uma das principais fontes de riqueza da sociedade romana. 

Não é à toa que o poeta mantuano dedicou a sua segunda grande obra a Mecenas. 

De fato, em cada livro, o vocativo Maecenas está presente: Livro I (v. 2); Livro II (v. 41); 

Livro III (v. 41) e Livro IV (v. 2). Na maior parte dessas aparições, o nome de Mecenas é 

um simples destinatário, com exceção no terceiro livro: aqui, Virgílio teria dado a entender 

que estava seguindo ordens expressas de seu benfeitor, ordens que estariam materializadas 

pelas palavras haud mollia iussa (III, 41), que poderiam ser traduzidas mais ou menos como 

“ordens difíceis”. Trata-se de apenas três palavras, mas que suscitaram comentários dos 

mais diversos estudiosos quanto à natureza da relação entre o poeta e Mecenas, visto que 

elas poderiam ser a prova cabal de que as Geórgicas foram um poema encomendado, 

realizado por indução de uma ordem expressa do ministro de Augusto. Realmente, é 

possível que tenha havido certas intervenções de terceiros durante a composição da obra, 

como é o caso mencionado pelo comentador Sérvio Honorato (ad Georg. IV, 1), ainda 

muito debatido, que narra a substituição, exigida por Augusto, do último episódio do 

quarto livro, onde havia antes um elogio ao poeta Cornélio Galo, amigo de Virgílio e, 

naquela altura, praefectus da nova província do Egito. O motivo seria o fato de Galo ter 

supostamente conspirado contra o novo soberano de Roma. No entanto, fora esse caso 

específico, é muito difícil verificar uma intervenção mais direta sobre o arbítrio de Virgílio. 

Por outro lado, Jacques Perret (1966, p. 215) já tinha observado que a relação 

entre Virgílio e seu destinatário, Mecenas, dava-se de maneira diversa quando comparada, 

por exemplo, com a de Lucrécio – autor de outro poema didático, De rerum natura (Sobre a 

natureza) – e Mêmio, a quem o poema foi endereçado, já que aqui a relação era entre 

cidadãos pertencentes à aristocracia republicana; já entre Virgílio e Mecenas havia um 

desnivelamento social considerável, ocupando este último uma posição superior. Em outras 

palavras, Lucrécio teria olhado para Mêmio como um igual, e ambos estariam unidos por 

laços de amizade mútua, diferentemente da relação entre Virgílio e Mecenas, na qual, 

mesmo podendo haver afeição sincera entre eles, a deferência a uma classe superior de fato 

é inconfundível. Além disso, os tempos eram outros: o poder não era mais compartilhado 

entre uma elite de forma mais ou menos igualitária, mas estava se concentrando 
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progressivamente nas mãos de um princeps. Assim, tal desnivelamento entre poeta e 

destinatário nada mais é, a nosso ver, do que um reflexo da nova estrutura social romana.   

No entanto, é preciso relativizar tal desnivelamento: mesmo não pertencendo à 

classe aristocrática, Virgílio estava muito distante de uma mera relação patrono-cliente. De 

fato, sabemos através de Suetônio (Vita Vergili 1-2) que Virgílio provinha de uma família de 

posses. Como nos esclarece Leendert Weeda (2015, p. 44), a maioria dos poetas augustanos 

fazia parte de uma elite, ocupando, portanto, uma posição bem acima na pirâmide social. 

Ainda de acordo com Weeda (2015, p.44), o termo patronus não é o mais adequado para o 

tipo de relação entre Mecenas e os poetas do seu convívio. O autor nos informa que a 

relação patrono-cliente só poderia ocorrer em três circunstâncias bem delimitadas: 1) 

quando um senhor liberta o seu escravo; 2) quando um cidadão patrocina alguma 

benfeitoria em prol da cidade ou de uma corporação e 3) quando um advogado defende o 

seu cliente num tribunal. Como se pode perceber, a relação entre Mecenas e os poetas da 

era augustana não se encaixava em nenhum desses cenários. Na verdade, o termo que os 

romanos utilizavam para esse contexto era amicitia, ou seja, amizade, mas não como a 

entendemos hoje. Para Weeda (2015, p.46), a amicitia romana ia muito além de uma simples 

afeição, ela frequentemente ligava pessoas que compartilhavam gostos, sentimentos e 

princípios ideológicos, o que acabava formando uma associação bastante coesa, marcada 

por interesses intelectuais mútuos entre seus membros. Sendo assim, amicitia não era o 

mesmo que clientela; esta última se baseava numa grande diferença social, na qual o cliente 

deveria cumprir com suas obrigações para com o seu patrono em troca de proteção. 

Por isso, concordamos com Elaine C. Prado dos Santos (2007, p. 18), que entende 

que Virgílio teria aceitado a sugestão de escolher por uma determinada escritura não por 

obrigação, mas porque isso correspondia à sua própria inspiração e também aos valores 

que compartilhava com seu ilustre amicus. Claro que Mecenas exercia uma forte influência, 

mas seria ingênuo pensar que ela ultrapassasse os limites do arbítrio de Virgílio. O próprio 

poeta nos fornece uma pista de como se dava tal relação peculiar através de uma 

interessante metáfora náutica localizada no livro II, verso 41: Maecenas, pelagoque uolans da 

uela patenti (Em seu voo, Mecenas, dê velas ao mar que se abre). O que em outras palavras 

quer dizer que Mecenas é o vento que empurra a embarcação (as Geórgicas), mas o seu 

piloto ou comandante é o poeta.  

De fato, Pierre Grimal (1992, p. 121-22) pensa que não importa tanto o sentido 

preciso daquelas haud mollia iussa, se se trata de uma ordem, conselho ou convite, mas sim a 

análise dessas três palavras num contexto maior. Por exemplo, voltemos à passagem 
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original onde elas aparecem (III, 40-1): Interea Dryadum siluas saltusque sequamur/ intactos, tua, 

Maecenas, haud mollia iussa. (No entanto, sigamos as suas ordens difíceis, Mecenas, através 

dos bosques das Dríades e das clareiras intactas). Talvez a palavra-chave aqui seja o adjetivo 

intactos: os bosques das Dríades e as clareiras intactas (ou intocáveis) poderiam ser 

analisados como uma metáfora para a nova temática que estava prestes a ser abordada 

numa obra poética: a criação de animais. Trata-se de um território virgem (intacto), um 

território que nenhum poeta antes de Virgílio ousou cantar. Seguindo essa linha de 

pensamento, as “ordens” de Mecenas faziam menção ao acréscimo de novos assuntos ao 

poema. É sempre bom frisar que o adjetivo geórgico deriva da palavra grega georgós 

(agricultor), cujo valor semântico se restringia aos trabalhos da terra, à agricultura 

propriamente dita. Sendo assim, como nos apontam Martin e Gaillard (1990, p.206), a 

criação de animais não fazia parte do plano inicial de Virgílio, ou seja, muito provavelmente 

a ideia inicial era a de que as Geórgicas fossem compostas apenas pelos dois primeiros livros, 

que, como vimos acima, tratavam do cultivo de cereais e da arboricultura, respectivamente. 

Daí ser uma empresa nada fácil (haud mollia) tratar de uma nova temática, ainda intacta. 

Grimal (1992, p. 133) ainda nos sugere a hipótese de que Virgílio tenha considerado a 

sugestão de Mecenas, a de tratar da criação de gado, assim como das abelhas, 

provavelmente por ter percebido que essa amplificação poderia conferir ao seu poema 

didático uma unidade maior. Mas claro que isso dificilmente deixará de ser o que de fato é: 

uma hipótese. 

Com base em tudo o que vimos, pode-se concluir que as Geórgicas não são um 

poema didático em que se sucedem meros preceitos agrícolas. Ao contrário, os seus versos 

deixam transparecer inevitavelmente os grandes acontecimentos desse período tão 

destacado da história romana, abarcando desde a disputa entre os dois grandes 

protagonistas, Otaviano e Antônio, pelo comando supremo de Roma até um longo período 

de estabilidade política e social, em que se instaurou uma inédita modalidade de governo, o 

Principado. Dessa forma, além de seu grande valor literário, julgamos que as Geórgicas de 

Virgílio, devidamente contextualizadas, apresentam um relevante valor documental. 
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Este estudo sobre a magia e a religiosidade no Egito helenístico-romano comporta 

os apontamentos iniciais sobre os textos de conteúdo mágico-religioso presentes na 

coleção de Papiros Mágicos Gregos - PGM.2 Nossa ênfase de pesquisa está no Papiro IV, 

mais conhecido por Grande Papiro Parisino e em um caso de magia específico contido nele: a 

“Prática de Comunicação com um Demônio Profético Utilizando um Escaravelho” (PGM 

IV 1). Desse modo, por meio da prática mágica mencionada, pretendemos explorar alguns 

aspectos a respeito da magia realizada para obter conhecimento. Nessas situações, o mago, 

através da utilização de distintas técnicas e procedimentos ritualísticos, atua em busca de 

adivinhações, sonhos reveladores, entre outros.   

A importância do estudo da magia e das religiosidades no Egito romano está 

ligada ao contexto das dinâmicas históricas ocorridas às margens do Nilo, bem como do 

mar Mediterrâneo. Tanto o rio Nilo, quanto o mar Mediterrâneo, compuseram importantes 

espaços geopolíticos de trocas econômicas, políticas e culturais entre romanos, gregos, 

egípcios, hebreus e diversas outras sociedades que legaram ao tempo presente inúmeras 

contribuições. Nesse espaço de contatos socioculturais, as sociedades egípcias fizeram com 

que suas divindades viajassem além de seus territórios e desbravassem novos horizontes, 

influenciando boa parte da região que viria a ser Europa Ocidental e o chamado Oriente 

                                                      
1 Este capítulo deriva do Projeto de Iniciação Científica da autora que vem sendo orientado pela Profa. Dra. 
Semíramis Corsi Silva - UFSM. O Projeto de IC se vincula ao Projeto guarda-chuva “Fronteiras culturais na 
busca por Antiguidades plurais: gênero, ‘sexualidades’, magia e identidades”, desenvolvido pelo Grupo de 
Estudos sobre Mundo Antigo e Mediterrânico - GEMAM/UFSM. Diante do exposto, gostaria de agradecer a 
Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva pela oportunidade, pela confiança, dedicação e auxílio durante esta jornada. 
Agradeço também a minha querida família por acreditarem nessa História, por sonharem cada parágrafo ao 
meu lado e por me ensinarem a nunca desistir. Dedico este estudo para todas e todos aqueles que são 
apreciadores – assim como eu – da sabedoria e da filosofia antiga, portanto, aos fiéis discípulos do debate. 
2
 Utilizaremos a ideia de Egito helenístico-romano para nos referirmos ao encontro cultural entre as culturas 

egípcia, grega, síria, hebraica, romana, cristã, entre outras. Pensando, portanto, o termo helenístico em um 
sentido mais amplo possível, uma vez que o conteúdo da Coleção PGM comporta uma variedade de 
elementos simbólicos de diferentes povos. 
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Próximo e sendo, ao mesmo tempo, influenciadas pelos povos dessas regiões da 

Antiguidade.  

Percebemos que os encontros entre as culturas romanas, gregas, hebraicas e 

egípcias antigas permitem situar o estudo da magia e da religiosidade egípcias dentro de 

uma complexa dinâmica histórica pautada pelas confluências culturais entre as sociedades 

supracitadas. Portanto, neste texto, pretendemos mapear o conteúdo mágico-religioso de 

uma prática específica em um papiro, o Papiro IV 1, com a finalidade de apresentar 

elementos que se articulam em uma mesma prática, compondo a teia complexa dos 

encontros culturais. 

Feitas estas primeiras considerações, podemos elencar informações gerais sobre os 

Papiros Mágicos Gregos. A coleção de papiros é composta por uma série de documentos 

que foram encontrados nas regiões egípcias próximas de Tebas – a antiga capital faraônica 

– sob o ar desértico e misterioso do Fayum e em algumas outras localidades. Tais papiros 

foram encontrados por caçadores de relíquias europeus, dentre eles o inglês Henry Salt, o 

francês Jean-François Mimaut e cônsul sueco Giovanni Anastasi, que, instigados pelo 

imperialismo da época, lançavam-se às terras fora da Europa. Essas viagens realizadas pelos 

exploradores ao Egito em busca de tesouros arqueológicos remetem ao nascer do século 

XIX e continuaram durante os anos posteriores.  

A maioria desses documentos pertenceu, em um primeiro momento de 

descoberta no século XIX, às coleções particulares daqueles que os encontravam. 

Posteriormente, estes documentos acabaram por ser vendidos aos grandes museus 

europeus. Os Papiros Mágicos Gregos foram adicionados aos acervos do Museu Britânico, 

da Biblioteca Nacional de Paris, do Museu de Lieden e do Museu de Berlim, locais em que 

foram catalogados e descritos.  

A ideia de desenvolver um projeto com a finalidade de traduzir, numerar e editar 

os Papiros Mágicos surgiu em meados do século XIX através dos esforços de 

pesquisadores de diferentes partes do mundo. Ao final do século XIX foi encerrada a 

primeira etapa da investigação com grandes avanços no projeto. Durante o século XX os 

trabalhos e debates foram intensos até os anos de 1930, aproximadamente. Contudo, os 

estudos foram freados pelas inquietações das Grandes Guerras Mundiais e, posteriormente, 

retomados. 

Uma segunda geração de estudiosos de diversas nacionalidades deu continuidade 

ao projeto de tradução e edição dos PGM. Desse modo, novos pesquisadores 

possibilitaram que essa variada documentação pudesse ser abordada no meio acadêmico 
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com maior rigor metodológico. Dentre eles, Karl Preisendanz foi um filólogo que 

trabalhou na tradução e edição da coleção durante a primeira metade do século XX. Nesse 

sentido, cabe ressaltar que a fonte textual que utilizamos seguiu o modelo de tradução do 

grego para o espanhol de Preisendanz.  

Deixemos de lado, momentaneamente, os aspectos da historicidade da fonte 

histórica para que possamos pensar em termos conteúdo e possibilidades de estudo a partir 

da documentação. Sendo assim, o conteúdo dos Papiros Mágicos Gregos é variado, na 

mesma medida está seu grau de complexidade. A coleção comporta uma série muito 

abrangente de tipos de encantamentos e ensinamentos mágicos de autoria desconhecida. 

Além disso, alguns papiros estão fragmentados e com partes incompletas do texto, 

ocasionando lacunas para os pesquisadores.  

O conteúdo mágico-religioso pode ir de simples receitas para curar dor de cabeça 

até a utilização da magia para obter benesses nos negócios por meio da invocação da 

divindade de Hermes. Há pedidos de imortalização postulados na extensa “Liturgia de 

Mitra”, que se caracteriza por ser um texto mágico de caráter filosófico e enigmático. Há 

também a prática mágica onírica do Transe de Salomão em que o mago e um médium 

atuam juntos buscando a osirização desse último, que seria a “possessão” do médium pelo 

juiz do mundo dos mortos, Osíris. Além disso, existem os emblemáticos papiros cristãos 

em que há menções ao “Grande Pai Osíris Miguel” (PGM XXII, 27-32), tal citação une a 

ideia de um deus superior judaico-cristão, a um arcanjo que liderou os exércitos de Deus: 

que estão conectados a uma divindade milenar egípcia em uma mesma prática de magia. 

Para que possamos pensar a magia, a religiosidade e todos os inúmeros aspectos 

que as circundam de uma forma mais sistemática utilizamos algumas concepções de autores 

da Antropologia Cultural. Sendo assim, ao pensarmos a história da magia com o auxílio da 

Antropologia podemos estudar mais profundamente as temáticas que influem nas 

diferenças e semelhanças culturais entre judeus, helenos, romanos e egípcios, bem como 

pensar as relações existentes nas fronteiras culturais.  

 Nesse sentido, conceituamos a magia enquanto um fenômeno sociocultural. 

Conforme o antropólogo Bronislaw Malinowski: 

A magia nunca “teve origem”, nunca foi construída ou inventada. Toda 
magia sempre “foi”, desde o começo, um auxiliar essencial de todas as 
coisas e dos processos de interesse vital para o homem e, no entanto, 
não deixa de escapar a todos os esforços racionais normais 
(MALINOWSKI, 1984, p. 78).  
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Diante disso, entende-se por magia: “Práticas diversas que possuem em comum a 

pretensão de mudar os eventos por meio da utilização correta de procedimentos, objetos e 

forças sobrenaturais” (SILVA, 2014, p. 144). Ou seja, a prática mágica é uma técnica que 

pode envolver devoção e esconjuro ao mesmo tempo.  

O aporte teórico que os autores da Antropologia nos oferecem é de grande auxílio 

para o estudo dos sistemas simbólicos mágico-religiosos. A partir da teorização de 

Malinowski (1984), por exemplo, percebemos a magia como complexos fenômenos 

simbólicos que se imiscuem nas práticas religiosas. Portanto, o pensar mágico pode 

conviver com o pensar religioso de modo que é difícil tentarmos mapear limites entre eles. 

Destarte, a reflexão sobre o conceito de fronteiras se faz necessária para uma 

melhor compreensão do contexto socio-histórico ao qual nos referimos: o Egito 

helenístico-romano. O historiador Norberto Guarinello (2010) elenca aspectos 

fundamentais para pensarmos a complexa teia cultural de um Egito helenístico-romano. O 

autor dispõe da concepção de fronteiras como algo fluído para pensar a lógica de atuação 

do Império Romano em suas províncias. Essas fronteiras estariam em movimentação 

constante, quer seja um movimento de retração, quer seja de expansão. Em um de seus 

ensaios, Guarinello (2010, p. 120) afirma que a fronteira é: “Um obstáculo, portanto, mas 

também um lugar de passagem, um campo de negociação, um espaço de ação, um 

definidor dos grupos em ação” e é nesse espaço que as culturas atuam. Há um complexo 

jogo de gestos, jeitos e contornos compondo o mosaico da experimentação humana no 

tempo e no espaço, nos encontros de elementos simbólicos de diferentes povos. 

Podemos pensar o Egito antigo como um local de passagem e contato em que 

culturas distintas se encontravam e se comunicavam. Esses encontros ocorriam de várias 

formas: seja pelo mar Mediterrâneo em que pessoas, ideias e divindades eram transportadas 

com maior frequência e velocidade, seja pelo rio Nilo que conectava o Kemet de um lado a 

outro e fertilizava suas margens, seja pela terra escura que proporcionava o alimento de seu 

povo e até mesmo das populações de fora do continente africano.  

Ao refletir sobre o Egito dos séculos III e IV d.C., Hariadne Soares (2017) 

considera que: “O desenvolvimento de uma religião híbrida que reunia a tradição mágica da 

época faraônica, os cultos de mistério do mundo grego e as práticas mágico-religiosas dos 

povos orientais” (SOARES, 2017, p. 149), permitem-nos inferir que a maneira como as 

culturas ali interagiam acabaram por desenvolver uma grande pluralidade cultural e religiosa 

no Egito helenístico-romano da qual os Papiros Mágicos Gregos seriam importantes 

testemunhos.  
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Um elemento que reforça a argumentação de Soares é o fato de que durante o 

período ptolomaico a cultura helênica/macedônica teve um maior contato com as 

sociedades às margens do Nilo. Após a morte de Alexandre Magno, em 323 a.C., na 

Babilônia, os territórios por ele e seus exércitos conquistados foram disputados e, 

posteriormente, divididos entre os seus generais. Outrossim, o governo do Egito ficou sob 

a mente, as armas e as mãos do general Ptolomeu I Sóter e sua família. 

Nesse período de 304 a 30 a.C., as lideranças ptolomaicas adotaram a tradição 

faraônica de governar e, gradativamente, adaptaram-se à cultura ali existente. Utilizaram e 

incorporaram, portanto, o título de faraó egípcio com a finalidade de legitimar o poder 

naquela região. A tese de Julio Gralha reforça essa concepção ao nos apresentar que: 

Para a dinastia ptolomaica estabelecer sua legitimidade no Egito era 
necessário um projeto político-religioso em que levasse em conta a 
adoção significativa da monarquia divina egípcia — o basileu não poderia 
fingir ser o faraó: deveria “encarnar” o faraó —, práticas mágico-
religiosas egípcias que deveriam ser expressas materialmente de diversas 
formas de modo a estabelecer legitimidade e conseguir assim a 
cooperação e a cooptação dos segmentos sociais egípcios e helenizados 
(GRALHA, 2009, p. 19). 

 
A reflexão proporcionada por Gralha e outros autores nos permite vislumbrar, em 

partes, como as culturas helênica e egípcia se articulavam nesse horizonte colorido pelas 

experiências humanas no tempo. Além disso, ao utilizar parte da coleção PGM, podemos 

refletir também sobre os processos do Egito ptolomaico em encontro com o poder e com 

elementos da cultura romana, uma vez que parte desse material é do contexto romano, 

quando o Egito passou a ser uma província do Império Romano. 

Levando todo esse debate em consideração, podemos estudar a fonte histórica 

com maior precisão. Sendo assim, iremos caracterizar o Papiro IV e elencar as percepções 

sobre seu conteúdo, buscando vislumbrar algumas possibilidades de estudo a partir dos 

ensinamentos e encantamentos mágico-religiosos ali presentes. 

 Por meio da nota introdutória de Sanchez Romero e Martínez Calvo 

(SANCHEZ; CALVO, 1987, p. 08-47) coletamos as informações basilares sobre a coleção. 

Tendo isso em mente, o Papiro Parisino Supplementum Graecus 574 pertence à Biblioteca 

Nacional de Paris atualmente. O Papiro foi encontrado em Tebas e a datação arqueológica 

aponta para o século IV d.C. Ele contém diversas práticas mágicas de conteúdo variado. 

Além disso, esse é um dos papiros que apresenta um bom estado de conservação.  

No corpus documental há uma série de práticas mágico-religiosas, dentre elas 

destacam-se quatro grandes grupos:  

1) Práticas Instrumentais;  
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2) Práticas Mânticas;  

3) Práticas de Submissão;  

4) Práticas para Conseguir Bens Externos.  

Nossa abordagem dará mais ênfase para as práticas de caráter mântico, que 

consistem na busca do mago pelo conhecimento em vários aspectos do saber. Um exemplo 

interessante é a oniromancia, pois essa prática consiste na tentativa de obter conhecimento 

por meio de um sonho. No trecho do PGM V podemos perceber melhor no que essa 

busca pelo conhecimento consistia, o mago pretende descobrir: 

O que há nas almas de todos os homens, egípcios, sírios, helenos, etíopes 
[...] daqueles que falam e dos que guardam silêncio, para que lhes revele o 
passado, o presente e seu futuro e conheça suas artes, suas vidas, seus 
costumes, seus trabalhos, e seus nomes e de seus mortos e o de todos, e 
possa ler uma carta fechada e lhes revelar todas as coisas (PGM V 6).3 

 

Nesse trecho percebemos aquilo que o mago pretende obter. As aspirações 

pretendidas invocam o passado, o presente e o futuro. O conhecimento sobre esses três 

pilares da temporalidade proporciona a ele/ela um poder em suas comunidades e até 

mesmo fora delas. Considerando que o conhecimento obtido por meio dos rituais e magias 

é pretendido em sentidos diversos, lançaremos nosso olhar para um caso em especial: a 

“Prática de Comunicação com um Demônio Profético Utilizando um Escaravelho”, que 

está descrita no PGM IV 1.  

O ensinamento mágico realizado no Papiro IV 1 é um caso em que o mago 

solicita diretamente a presença de um daimon. O conceito de daimon/daimone é objeto de 

estudo da doutora em filosofia Valcicléia Pereira da Costa. Em um de seus artigos, 

intitulado O Daimon de Socrátes: Conselho ou Reflexão? publicado em 2001, a autora elenca 

algumas características sobre a religiosidade grega levando em consideração a sua profunda 

relação com a filosofia. Além disso, Costa debate a complexidade em torno do termo 

daimon/daimone, refletindo sobre a forma como essa entidade divina poderia ser associada 

ao bem ou ao mal, e menciona também como ele foi pensado ao longo do tempo por 

diferentes filósofos. Na concepção de Costa: 

O termo daímon, de origem eminentemente grega, não possui uma 
etimologia precisa. O dicionário de Liddel-Scott atribui como raiz 
provável de daímon, daío: “to distribute destinies”. A presença desse 
termo nas mais antigas tradições gregas, ao mesmo tempo em que 
exerceu um certo fascínio, devido a sua riqueza de significados, 
possibilitou um desafio aos autores posteriores que ora elegiam um 

                                                      
3 As traduções dos trechos dos documentos abordados neste texto são de nossa autoria com base nas 
traduções do grego para o inglês de Dieter Hans Betz e do grego para o espanhol de Romero e Sanchez. 
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desses significados, ora utilizavam vários ao mesmo tempo (COSTA, 
2001, p. 102-103). 

 
 Nesse sentido, inferimos que a conceituação de daimon mais adequada para o 

contexto do Papiro aqui analisado é aquela que o interpreta enquanto uma entidade divina 

que tem por função realizar a comunicação entre as divindades e os mortais, ou seja, atuar 

como um intermediário entre os dois planos.  

Dito isso, retornemos ao ensinamento mágico descrito no PGM IV 1. Falta-nos o 

começo da prática, mas provavelmente seja uma invocação ao deus solar Hélio. A primeira 

parte do ritual consiste em, primeiramente, o instrutor indicar o momento e local para 

realizar o procedimento (durante o nascer do sol e em uma área que tenha sido 

recentemente inundada e fertilizada pelo Nilo). Posteriormente, passa-se para a solarização 

do mago por meio da utilização dos elementos simpáticos à divindade invocada: o mago 

sacrifica um galo branco, bebe o sangue dele e a bílis de um corvo.  

A segunda parte consiste na captura do daimon mediante dois elementos de 

coação: sedução por meio da comida e a chantagem através do sequestro de um 

escaravelho. O mago prende o escaravelho com crinas de cavalo macho na ponta de um 

galho que está um pouco inclinado e fincado ao solo. A fumaça de uma lamparina acesa 

irrompe pelo ar e toca levemente o escaravelho. Durante este momento o daimon entraria 

em contato com o mago e faria revelações para ele. Caso o daimon não o fizesse, ele 

manteria o besouro preso, caso ele realizasse o desejo do mago, o escaravelho, seria liberto 

imediatamente.  

Por meio dessa prática podemos inferir o quão poderosa era a aura que 

circundava o imaginário social em torno da figura do besouro, as inúmeras representações 

dele, seja em ouro, seja em jaspe, são a materialização dessa crença coletiva no Egito. 

Durante a prática tratada no Papiro IV 1, o mago deveria se proteger com um 

amuleto. Este amuleto consistia em um papiro no qual deveria ser escrito um nome mágico 

com sangue dos pés ou mãos de uma mulher grávida. O elemento mágico que envolve o 

sangue de uma gestante é extremamente interessante de ser estudado e nos desperta 

curiosidade para futuros trabalhos e enfoques.  

A interpretação desse ensinamento de magia chamou nossa atenção pela utilização 

do elemento de coação em torno da figura do escaravelho que deveria ser capturado. Esse 

tipo de besouro era associado ao sol. A simbologia da renovação viria, em nossa 

interpretação, do fato deste inseto parecer alimentar-se de seus próprios excrementos e por 

carregar pesos até cinquenta vezes superiores ao seu. Portanto, percebemos a possibilidade 

de estudo da simbologia mágico-religiosa na qual estava inserido esse importante elemento 
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solar egípcio em confluência cultural com a divindade evocada, Hélio, porém sendo essa 

divindade um deus do panteão grego aqui imbricado culturalmente com os elementos 

egípcios. 

Nessa lógica de interpretação as imagens, mitos e símbolos não são criações 

irresponsáveis da psique humana, eles respondem a uma necessidade e tem uma função de 

deixar aparente as modalidades de mentalidade e os anseios sociais. Tais práticas têm uma 

lógica, são uma técnica, portanto. Dessa forma, concordamos com historiadores e 

antropólogos que defendem a magia como uma arte técnica, uma τέχνη. 

A historiadora Marina Buffa César (2009) realizou seu mestrado com ênfase na 

arqueologia, intitulando seu estudo como O Escaravelho-Coração nas Práticas e Rituais 

Funerários do Antigo Egito (2009). A partir das considerações da pesquisadora podemos 

discorrer sobre a temática. No quinto capítulo de sua dissertação, Buffa expressa as 

diversas formas em que o escaravelho ou o seu símbolo poderiam ser utilizados entre os 

egípcios. Dentre elas estão os escaravelhos nos quais eram inscritos nomes reais, 

escaravelhos selos, escaravelhos dedicados às comemorações, escaravelhos particulares e os 

escaravelhos que eram utilizados como amuletos.  

O amuleto egípcio em forma de escaravelho e os anéis com inscrições dos nomes 

de divindades, por exemplo, eram muito comuns durante toda história do Egito. Acredita-

se que os escaravelhos eram utilizados desde o período pré-dinástico nas regiões próximas 

ao Nilo. Há uma série de representações de escaravelhos que foram encontrados nas 

escavações. Apresentaremos algumas delas na sequência: 

 

 

Figura 14: Escaravelho do contexto do Médio Império Egípcio (2100-1500 a.C.).  
Fonte: BUFFA, 2009, p. 106. 

 

                                                      
4 Petrie Museum, UC1114. 



  PAPIROS MÁGICOS GREGOS  

103 

A imagem acima é uma representação de escaravelho do Médio Império contendo 

a denominada arte decorativa. Na concepção de Buffa (2009, p. 106) esses objetos artísticos 

eram “provavelmente utilizados como símbolos mágicos”. Para afirmar sua interpretação, a 

autora alega que “Nessa época, os padrões de decoração sofrem mudanças, são motivos 

florais, desenhos enrolados, espirais e outros padrões decorativos” (BUFFA, 2009, p. 105). 

Outro exemplo que os estudos arqueológicos nos legaram foram os amuletos que 

serviam à proteção daquele que o utilizasse. A pesquisadora Hariadne Soares (2017) 

mostra-nos um exemplar desses objetos de uso mágico: 

 

 

Figura 2: Escaravelho, serpentes e crocodilos em uma gema mágica.  
Fonte: SOARES, 2017, p. 156. 

 

A partir da imagem acima podemos mencionar alguns elementos interessantes: a 

serpente que come a si própria, os crocodilos que demasiadamente atormentavam os 

egípcios em suas navegações ou durante a rotina diária que envolvia o rio e a representação 

do escaravelho em posição central com sua parte superior assemelhando-se aos raios 

solares.  

Nessa perspectiva, Buffa dedica um tópico da dissertação para escrever a respeito 

da trajetória do escaravelho fora do Egito, segundo a autora: “Escaravelhos foram 

encontrados em outras regiões como Etrúria, Creta, Chipre, Grécia, Península Ibérica e 
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Núbia, mostrando a relação dos egípcios com outros povos” (BUFFA, 2009, p. 114). Tal 

informação é interessante para podermos refletir sobre a influência da cultura egípcia em 

outras sociedades e culturas. Outrossim, por meio dessa referência podemos articular 

alguns dos encontros culturais que existiram na Antiguidade e buscarmos correlações. 

Nesse mesmo capítulo, Buffa (2009) menciona uma importante característica sobre o 

funcionamento da magia e da religiosidade no Egito helenístico-romano. Nas pesquisas 

bibliográficas realizadas pela autora ela percebe que: “[...] No período greco-romano vários 

animais eram mumificados, como cabras, babuínos, carneiros, leões, gatos, cães, hienas, 

peixes, gazelas, entre outros. Os escaravelhos e suas bolas de excrementos também eram 

mumificados” (BUFFA, 2009, p. 102). Todos esses fatores reforçam, por sua vez, a 

importância da simbologia que transpassa a figura do escaravelho que é de tão importância 

que chegava a ser mumificado com seus excrementos.  

Portanto, pelo que pudemos perceber, na prática mágico-religiosa a fim de obter 

conhecimento, realizada no Papiro IV 1, parece-nos haver um encontro de elementos 

culturais egípcios antigos, como a crença no poder e o uso do escaravelho, com um 

elemento importante da cultura e da filosofia gregas, a crença no poder dos daimones e com 

a utilização da divindade de Hélio. Ao que parece, o papiro IV é datado já do século IV 

d.C., em pleno auge de crescimento e avanços do cristianismo, em um Egito parte do 

Império Romano. Ainda assim, como vemos, a simbologia etérea que envolve o 

escaravelho permanecia forte, sendo esse mais do que animal, quase uma divindade, repleto 

de ressignificações e de uma importância histórico-cultural ímpar naquela sociedade. 
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CAPÍTULO 9 
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ROMANOS1 
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Membro do Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrânico da 
UFSM - GEMAM/UFSM 

  
 

Introdução 

Certamente um dos elementos mais efetivos da esfera cultural de cada sociedade 

diz respeito aos conhecimentos que se escolhe desenvolver, reproduzir, ensinar, etc. 

Através de uma abordagem antropológica vemos que os conhecimentos também podem 

ter funções como chaves de compreensão e diferenciação em lógicas estabelecidas nas 

chamadas fronteiras culturais entre as sociedades e dentro delas. Essas fronteiras se 

estabelecem mais como conexão, contato, influência, etc. No caso específico das 

comunidades ligadas pelo Mar Mediterrâneo, a historiografia mais atual nos permite 

imaginá-las como sendo influenciadas e influenciando as culturas umas das outras e mesmo 

dentro das comunidades em aspectos socioeconômicos, culturais e étnicos, que 

operacionalizavam suas próprias fronteiras culturais, unindo ou separando grupos. No 

campo dos conhecimentos, as relações culturais na Antiguidade foram muito eficientes e 

influenciaram as próprias estruturas e instituições de conhecimento e de educação nas 

comunidades. 

Considerando esta abordagem, nosso recorte é a capital do Egito, a cidade de 

Alexandria, durante os períodos em que o Egito foi governado pelos reis greco-

macedônicos, os Ptolomeus, e também do Principado romano, quando o Egito se tornou 

província sob o poder dos césares. Para analisar como foi possível que a cidade se tornasse 

uns dos lugares preferidos por estudiosos do mundo antigo buscamos compreender como 

eram as estruturas de conhecimento que a cidade sustentava, o Mousêion e a Biblioteca Real. 

Também analisaremos como elementos greco-egípcios podem ter influenciado as 

                                                      
1 As reflexões deste capítulo são parte da pesquisa de Mestrado do autor sob orientação da Profa. Dra. 
Semíramis Corsi Silva - UFSM.  
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dinâmicas destas instituições. Inicialmente, precisamos conhecer alguns dados históricos 

que explicam o que levou as dinastias que governaram o Egito a investir fortemente em 

conhecimento na cidade de Alexandria. 

 

A Biblioteca e o Mousêion entre a “hegemonia” grega e a tradição egípcia 

Uma das explicações mais aceitas para a decisão do rei Ptolomeu I Sóter de criar 

em Alexandria uma comunidade de estudiosos diz respeito ao nome do aristotélico 

peripatético Demétrio de Faleros (c. 350-280 AEC). Alguns estudiosos acreditam que 

Demétrio teria persuadido Ptolomeu I da importância dessa estratégia. Andrew Erskine 

(1995, p. 40), entretanto, aponta outra explicação para essa decisão que pode ter pesado 

mais: “a tradicional prática monárquica de patrocinar intelectuais e artistas criativos”. Era 

comum entre os poderosos da época contarem com algum intelectual promissor que lhes 

prestava auxílio e a quem financiavam. Os primeiros reis Ptolomeus no Egito 

apresentariam uma diferença substancial ao criarem uma instituição para intelectuais de 

dimensões nunca vistas até aquele momento no mundo grego. O Mousêion e a Biblioteca 

teriam sido planejados e organizados de tal maneira pelas dinastias ptolomaicas que seu 

financiamento seria focado no estudo e produção de conhecimento, mantendo alguma 

liberdade em termos de pesquisa e desenvolvimento, não seria o caso de um simples 

mecenato para enaltecer o poder político através da erudição e da arte. O modelo de 

financiamento implementado pelos Ptolomeus foi continuado ao longo dos séculos 

seguintes, assim como se manteve reservada aos reis, e posteriormente aos césares, a 

prerrogativa de escolher os administradores das instituições (ESTRABÃO, Geografia, 

17.1.8). No século II AEC a Biblioteca já seria vista no mundo grego como um “potente 

símbolo político” e Erskine (1995, p. 46-47), com quem concordamos, defende que as 

estratégias ptolomaicas não foram algo como um “simples exercício acadêmico”, elas 

possuíam também sentidos e metas políticos amplos. 

Como parte do empreendimento, a dinastia ptolomaica foi marcada por um 

“esforço determinado” em adquirir livros, sendo que os métodos poderiam ser variados, 

como compras em mercados de Atenas e Rodes, por exemplo, ou então a apreensão de 

livros e manuscritos que fossem encontrados nos navios que ancoravam nos portos de 

Alexandria – nestes casos os exemplares eram inventariados, marcados com a inscrição 

“dos navios” e copiados, sendo que a cópia é que era devolvida aos donos e a Biblioteca 

mantinha os originais (ERSKINE, 1995, p. 39).  
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O acervo da instituição durante o período ptolomaico teria chegado a cerca de 

500 mil papiros, contendo a maioria deles mais de um trabalho registrado (BOWMAN, 

1996, p. 225). A estratégia cultural ptolomaica podia envolver não apenas questões 

políticas, mas também comerciais e econômicas. Um exemplo disso é que, como os 

Ptolomeus controlavam a maior parte da produção e distribuição de papiro, teriam 

utilizado essa posição para suprimir aspirações culturais de rivais políticos que buscavam 

replicar suas estratégias através de embargos de suprimentos. Além disso, o 

empreendimento da dinastia no Egito teve um importante efeito secundário e acabou por 

estimular a produção e a circulação de manuscritos por todo o Mediterrâneo (ERSKINE, 

1995, p. 46). 

Não há divergências sobre a importância e a eficácia das estratégias culturais 

empregadas pelos reis Ptolomeus no Egito a partir do século III AEC, mas existem alguns 

debates importantes sobre as motivações dos governantes greco-macedônicos. Uma delas 

seria uma necessidade de construir uma identidade grega em meio ao povo egípcio, e não é 

incomum que se interprete isso como uma tentativa de afirmação de uma superioridade 

cultural helenística. Porém, como destaca Erskine (1995, p. 45), a ideia dos Ptolomeus ao 

criarem a Biblioteca e o Mousêion em Alexandria podia até ser a de se tornarem “líderes 

culturais”, buscando consolidar um controle político, econômico e uma forte influência 

cultural na região. No entanto, por outro aspecto, os esforços ptolomaicos podem 

esconder também alguma “insegurança fundamental” dos dominadores estrangeiros diante 

da força da cultura egípcia (ERSKINE, 1995, p. 43-44). 

Temos novos estudos que seguem essa linha e rompem com a ideia de 

“hegemonia grega”, buscando compreender a importância da cultura egípcia no Egito 

controlado pelos greco-macedônicos e romanos. Sarolta Tacaks (1995, p. 265-266), por 

exemplo, entende que a dinâmica da fronteira cultural entre egípcios e greco-macedônicos 

se configurou, na verdade, em termos de “uma recíproca assimilação de sistemas de valores 

e crenças”. É possível que as estratégias culturais dos reis Ptolomeus representem, 

inclusive, alguma continuidade em relação à administração tradicional egípcia, em que o 

desenvolvimento de conhecimentos pode ter sido uma tarefa que o Estado egípcio passou 

a financiar e organizar muito precocemente. Fayza Haikal (2008, p. 40) diz que muito cedo 

os egípcios se preocuparam e deram atenção à produção de conhecimentos e conservação 

de escritos, algo que se poderia constatar em boa parte de sua história. Segundo ela, o 

Estado faraônico desenvolveu um sistema institucional para a “manutenção e preservação 

de documentos escritos” que não eram apenas registros, mas eram guardados para serem 
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transmitidos à posteridade. Apesar do caráter administrativo de boa parte dos escritos, os 

textos de pesquisas e religiosidades também são numerosos entre o que era produzido. 

Haikal (2008, p. 43) aponta estudos arqueológicos recentes sobre as estruturas dos 

templos no Egito antigo que demonstram que no período de Ramsés IV (séc. XII AEC), 

por exemplo, já seria comum que os templos de diversos lugares do Egito possuíssem, 

além de arquivos e bibliotecas, escolas anexas com “salas de aula”. Essas estruturas egípcias 

eram chamadas de Casas da Vida, que, segundo Haikal, era “onde o trabalho de grandes 

estudiosos era criado e mantido para retransmissão”. Possivelmente, cada Casa da Vida 

também era especializada em alguma área mais específica de conhecimento como medicina, 

astrologia-astronomia, matemática, etc. Junto a essas estruturas era comum que existisse 

ainda uma espécie de arquivo ou biblioteca chamada de Casa dos Papiros, um tipo de 

instalação que aparecia também em diversas casas privadas e nos palácios do Egito 

faraônico (HAIKAL, 2008, p. 44-45). 

Mounir Megally (2008) afirma que esse aspecto representa uma continuidade e diz 

que a realidade socioeconômica egípcia teve grande influência na formulação da estratégia 

dos Ptolomeus ao investirem em instituições alexandrinas como a Biblioteca e o Mousêion. 

Este estudioso também diz que o Estado egípcio costumava investir na documentação e no 

desenvolvimento de conhecimentos não por esmero, mas por uma real necessidade que a 

administração de uma terra com as complexidades do Egito impunha. Segundo Megally 

(2008, p. 11), governar o Egito levou a uma “longa busca pela sistematização do 

conhecimento em vários domínios”, algo que teve expressão na realidade social, sendo que 

um dos prováveis resultados teria sido o surgimento de instituições que ofereciam 

diferentes graus de formação escolar já no período faraônico. 

Semelhantemente à tradição egípcia, a Biblioteca e o Mousêion em Alexandria, 

constituíam um complexo de ensino e pesquisa e, após a inauguração, uma das primeiras 

medidas tomadas pelo rei Ptolomeu II Filadelfo teria sido convidar como professores as 

mentes consideradas mais brilhantes naquele momento. A atenção e os esforços do poder 

ptolomaico foram bastante exitosos e o complexo educacional alexandrino teria se tornado 

“a principal universidade de seu tempo – os melhores professores, filósofos e cientistas 

floresceram entre suas paredes” (VRETTOS, 2005, p. 21, 57). 

Estruturalmente o Mousêion, que fazia parte do complexo de edifícios reais 

próximos aos palácios, provavelmente possuía um passeio público e um grande edifício 

para os eruditos. Além disso, havia o que se chamavam de exedras, espaços parecidos com 

pequenos anfiteatros, com assentos para seminários e palestras (ESTRABÃO, Geografia, 
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17.1.8). Haveria no Mousêion “muitas exedras espaçosas com pórticos e assentos, nas quais os 

filósofos, retóricos, médicos, cientistas e poetas estudavam e debatiam novas teorias” 

(VRETTOS, 2005, p. 23). Além destas “salas de aulas”, havia também várias “salas para 

pesquisa em mecânica e hidráulica, um observatório para astronomia e salas para a 

dissecação e estudo de anatomia animal e humana” (POLYZOIDES, 2014, p. 76). Para Jim 

Tester (1990, p. 77), se tratava de “uma espécie de instituto de investigação onde os 

eruditos recebiam manutenção do Estado, e onde se praticou e fomentou todo tipo de 

saber literário, filosófico e científico durante cerca de quinhentos anos.” 

Outro ponto que hoje impõem a necessidade de uma visão multicultural sobre 

essa questão diz respeito à natureza dos conhecimentos que eram desenvolvidos no 

Mousêion e arquivados na Biblioteca. Esses conhecimentos foram muitas vezes considerados 

como algo prioritariamente “grego”, porém a própria curiosidade dos antigos estudiosos do 

local sobre a cultura de sua época parece contradizer essa ideia. Alan Bowman (1996, p. 

227) diz que durante o Principado Romano a Biblioteca ainda contava com edições em 

grego e demótico de contos e romances populares egípcios, e que, além disso, intelectuais e 

sacerdotes egípcios produziam textos em grego sobre a história e a religião do Egito para a 

instituição, e o mesmo acontecia em relação aos judeus e a cultura judaica. Segundo 

Theodore Vrettos (2005, p. 63), o acervo cultural da Biblioteca jamais foi unicamente 

greco-romano, ele diz que “Escritos orientais eram traduzidos para o grego e faziam parte 

da Biblioteca, como os antigos textos egípcios, as Escrituras dos hebreus e os escritos 

atribuídos ao profeta persa Zoroastro”. 

Em aspectos físicos e funcionais, poderíamos supor que o Mousêion fosse 

compreendido pelos egípcios como uma Casa da Vida de grandes dimensões e a Biblioteca 

Real é comparada por Haikal (2008, p. 54) com a Casa dos Livros do Palácio Real no Egito 

faraônico.  

Diante disso, considerando a existência milenar desse tipo de instituições no 

Egito, não seria possível que os egípcios assimilassem e entendessem a função das 

instituições em Alexandria até melhor que os próprios gregos? Sabemos, por exemplo, que 

os egípcios não eram simplesmente uma parcela considerável da população alexandrina, 

havia estudiosos e sacerdotes egípcios integrando os quadros dessas instituições de 

conhecimento desde seu princípio. 

No mesmo período, também começaríamos a ver o mundo helenístico aderindo à 

enkyklios paideia (QUINTILIANO, Institutio Oratoria, 1.10.1), literalmente “educação em 

ciclos”. Esse termo deu origem à palavra moderna enciclopédia, porém na época representava 



  VINÍCIUS DE OLIVEIRA DA MOTTA  

112 

uma noção do seria uma educação básica para a cultura helenística. O conceito foi muito 

influenciado pelas ideias e práticas educacionais de Aristóteles. Tal filósofo e seus pupilos e 

seguidores tiveram grande influência no Mediterrâneo e, especialmente, sobre o grupo de 

Alexandre e seus oficiais como Ptolomeu I. Assim, é compreensível a ideia mais tradicional 

entre os historiadores de que as instituições em Alexandria foram baseadas em modelos 

aristotélicos.  

Sem negar essas influências, devemos lembrar, entretanto, que Ptolomeu I 

governou o Egito até 320 AEC da antiga capital Mênfis, tempo que teve para estudar e 

compreender o funcionamento das instituições na região, muitas delas bastante fortes e 

consolidadas. Parece muito razoável que o impacto da cultura egípcia não deva ser 

subestimado na decisão estratégica ptolomaica de implementar em Alexandria instituições 

semelhantes às que o Egito há muito já possuía, mas que para os gregos, poderia 

representar algo absolutamente notável. Portanto, assim como os estudiosos de Alexandria 

demonstraram ávido interesse pelos saberes que os egípcios desenvolveram e acumularam, 

não parece aceitável que, em seus esforços, os Ptolomeus tenham subestimado e relegado à 

expertise egípcia em suas estratégias culturais. 

No fim do período ptolomaico, já haviam surgido a partir deste processo de 

“assimilação mútua” greco-egípcia muitas especialidades e tipos de professores, entre eles 

estavam os especialistas em astrologia-astronomia e geometria, por exemplo, áreas 

fortemente influenciadas pela tradição egípcia. Haveria até mesmo professores em 

pequenas cidades e vilarejos egípcios que ofereciam, principalmente aos filhos das camadas 

mais favorecidas, um letramento, gramática e aritmética básicas (GAGARIN, 2010, p. 16). 

Já no início do Principado, Filão de Alexandria (15 AEC-45 EC) dizia que no modelo da 

enkyklios paideia, após os jovens já terem aprendido a ler e a escrever, iniciavam a parte 

intermediária de sua formação educacional em que desenvolviam suas virtudes aprendendo 

gramática, geometria, astronomia, retórica, música, dialética e todos os outros ramos do 

estudo intelectual (FILÃO DE ALEXANDRIA, De congressu quaerendae eruditionis gratia, 11-

18). 

Existe a possibilidade de que alguns egípcios, judeus, sírios, etc. estivessem entre 

os alunos das instituições, principalmente por que a educação oferecida era necessária para 

a obtenção da cidadania na cidade. Disso entendemos que até mesmo aqueles que não 

eram cidadãos tivessem, de alguma forma, acesso ao ginásio e ao Mousêion, que possuíam 

um papel central na vida cívica de Alexandria (CLÍMACO, 2009, p. 270).  
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A função de professor nas instituições também oferecia uma posição vantajosa, 

Haikal (2008, p. 53) destaca que a maior parte dos membros do Mousêion provavelmente era 

isenta do pagamento de impostos por serem professores, disfrutando de reconhecimento 

por ensinarem na instituição por meio de eloquentes discussões e conversas. Segundo a 

estudiosa essa é outra similaridade com o Egito faraônico, em que em troca de se 

alfabetizar e se instruir algumas pessoas obtinham isenção de taxas e impostos do Estado. 

Já no decorrer do período romano, ingressam no Mousêion pessoas que talvez não fossem 

propriamente estudiosos, o que teria acontecido, segundo Bowman (1996, p. 224), 

principalmente porque “a filiação à instituição carregava o privilégio da manutenção às 

custas de recursos públicos por meio de concessões de taxas”. Ele diz que durante o 

Principado essa filiação passou a ser “garantida não apenas aos intelectuais e literatos, mas 

também como prêmio à administradores públicos distintos e mesmo atletas renomados”. 

Nesse período, é provável que os cidadãos que eram funcionários dessas instituições 

fossem alguns dos alexandrinos com o melhor status social na cidade (CLÍMACO, 2009, p. 

271). 

 

Considerações finais 

Como vimos, o controle político do Egito não implicou sumariamente em um 

processo de imposição cultural helenística, a construção da suposta hegemonia grega 

passou por um período de adaptações e negociações onde diversos ajustes e incorporações 

foram realizados. Vimos um exemplo desse processo na esfera da cultura e do 

conhecimento. No caso específico de Alexandria, a historiografia mais atual propõe que a 

cidade era um ambiente de fronteira cultural que nunca alcançou homogeneidade, mas no 

qual as relações, negociações e trocas constantes entre os diferentes elementos sociais 

operacionalizaram as dinâmicas culturais que formaram a cidade. 

No caso específico das instituições de conhecimento e dos esforços dos 

governantes em sua manutenção e desenvolvimento, vimos um exemplo em que as 

dinâmicas nas fronteiras culturais representam muito mais acordo do que desacordo entre 

as partes. As trocas culturais que aconteceram fizeram com que alguns conhecimentos e 

tradições egípcias passassem a integrar de maneira fundamental o universo helenístico. 

Diante disso, defendemos que não se pode mais falar em uma hegemonia da cultura grega, 

mas em uma cultura greco-egípcia que se desenvolveu principalmente a partir do século III 

AEC, quando as influências gregas e egípcias se confundem, se mesclando. Nessa relação 
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cultural, até mesmo os modelos de educação que passam a ser difundidos no mundo grego 

podem ter sido influenciados em alguma medida pelas tradições egípcias. 
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Introdução 

O papel da religião nas estruturas governamentais da Antiguidade tende a ser 

subestimado pelo senso comum atual. Tendo já convivido com a noção de secularismo 

durante algumas gerações, as sociedades do século XXI desenvolveram uma relação 

diferente com suas instituições religiosas, e embora ainda seja possível encontrar sociedades 

em que a religião tem um papel central no governo, a separação entre instituições religiosas 

e o Estado tende a ser encarada como uma estrutura mais natural.  

Já na antiguidade, essa separação ainda não havia sido implementada, e a própria 

ideia de separar a cidade-Estado e a religião seria difícil de entender. Uma vez que o 

contexto político em Roma se modificou após as guerras civis, iniciou-se uma tendência de 

concentração de poderes numa única figura, levando também a um processo de divinização 

do líder.   

No presente trabalho, analisaremos a maneira como Calígula teria lidado com esse 

processo de divinização, baseando-nos especificamente nos relatos de Suetônio em seu De 

Vita Caesarum. Pretende-se mostrar como, de acordo com Suetônio, a maneira como 

Calígula lidou com o sentimento religioso da população foi insatisfatória, o que contribuiu 

para as conspirações que acabariam com seu assassinato. Mas, ao mesmo tempo, veremos 

como os relatos de Suetônio devem ser encarados com cuidado, devido ao 

comprometimento ideológico do autor em relação ao assunto que aborda.  

 

O Divino Augusto 

Para entendermos o fenômeno da divinização dos imperadores romanos, é 

preciso observar, antes de mais nada, o contexto cultural que levou à divinização do 

primeiro deles, Otávio Augusto (27 a.C. – 14 d.C.). Ao longo de todo o I século a.C., a 

                                                      
1 Este texto é fruto da pesquisa de Mestrado do autor, desenvolvida sob orientação do Prof. Dr. Anderson 
Martins Esteves - UFRJ. 
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população romana vinha sofrendo com uma série de conflitos externos e internos. As 

diversas guerras civis haviam custado as vidas de incontáveis cidadãos romanos, mas seu 

impacto na mente romana também foi profundo. Um dos testemunhos mais poderosos 

desse sentimento se encontra em Horácio:  

Aonde, aonde ides, ó desgraçados? Por que empunhais nas destras 
As espadas ocultas? 
Acaso sobre os campos e sobre Netuno 
Pouco sangue latino foi derramado? 
E não para que o romano destruísse 
As soberbas fortalezas da invejosa Cartago 
Ou para que o bretão intacto caminhasse 
Acorrentado pela Via Sacra, mas sim 
Para que, segundo os desejos dos Partos, 
Fizesse perecer esta cidade com sua própria destra? 
Não foi este o costume dos lobos nem dos leões 
Nunca agressivos a não ser com os estranhos. 
Vos torna cegos o furor, ou uma força cruel 
Ou será a culpa? Respondei-me! 
Calam-se. E uma palidez lhes chega ao rosto 
E as mentes chocadas se entorpecem. 
Assim é: um cruel destino governa os romanos 
E o crime da morte fraterna 
Porque escorreu para a terra, do inocente Remo, 
O sangue, nefasto para seus netos2 (HORÁCIO, Epodos, VII). 

 

 Horácio lamenta os conflitos internos vividos pelo povo romano, que não servem a 

nenhum outro propósito senão o de enfraquecê-los cada vez mais, para a alegria de seus 

inimigos. Além disso, a sede pelo sangue fraterno é explicada através da tradição 

mitológica, onde o fratricídio de Rômulo figura como uma espécie de signo sob o qual toda 

a posteridade romana teria de viver. Horácio nos oferece um testemunho em primeira mão 

                                                      
2 Quo, quo scelesti ruitis? aut cur dexteris 
      aptantur enses conditi? 
parumne campis atque Neptuno super 
      fusum est Latini sanguinis, 
non ut superbas invidae Karthaginis 
      Romanus arces ureret, 
intactus aut Britannus ut descenderet 
      sacra catenatus via, 
sed ut Secundum vota Parthorum sua 
      Vrbs haec periret dextera? 
neque hic lupis mos nec fuit leonibus 
      umquam nisi in dispar feris. 
furorne caecos an rapit vis acrior 
      an culpa? responsum date. 
tacent et albus ora pallor inficit 
      mentesque perculsae Stupent. 
sic est: acerba fata Romanos agunt 
      scelusque fraternae necis, 
ut inmerentis fluxit in terram Remi 
      sacer nepotibus cruor  (Horácio, Epod. VII). 
A tradução deste e de outros textos citados é minha, salvo observação em contrário. 
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desses conflitos, uma vez que participou deles ativamente – ele lutou ao lado dos assassinos 

de César durante o final da República, vindo a se render quando a situação se tornou 

insustentável, e passando ao lado dos seguidores de César, Marco Antônio e Otaviano. 

 A apreensão demonstrada por Horácio no poema não era, no entanto, exclusiva 

daqueles que haviam participado ativamente dos conflitos. Todo o povo romano via as 

guerras civis como o prenúncio de uma catástrofe ainda maior, que poderia levar ao fim de 

seu domínio sobre o mundo conhecido. Diante de um cenário tão dantesco, não era de se 

admirar que surgisse, por contraste, a crença de que a situação poderia se inverter 

completamente, se ao menos surgisse uma pessoa capaz de liderar os romanos rumo a um 

período de paz.  

 Augusto se utilizou do anseio dos romanos por esse período de paz como uma 

ferramenta política Ele foi favorecido pelo contexto de sua adoção póstuma por Júlio 

César, que, embora jamais tenha sido um imperador, foi divinizado antes mesmo de 

Augusto, como se pode ler nas Metamorfoses de Ovídio - muito embora essa divinização 

tenha ocorrido por interesse do próprio Augusto3. As Metamorfoses se encerram com a 

transformação da alma de César, levada aos deuses por Vênus em pessoa, num cometa que 

podia ser visto no céu, e que figuraria em diversas moedas romanas como uma lembrança 

constante do caráter divino do imperador. Mais ainda, Ovídio nos mostra uma curiosa 

justificativa para a ascensão de Júlio César ao patamar divino  que mais uma vez vinha a 

servir aos interesses de Augusto. Ele foi transformado em deus para que seu filho, 

Augusto, não tivesse origem mortal. “Para que este (Augusto) não fosse saído de semente mortal / 

aquele (César) devia ser feito deus(...)”4. Augusto, sendo parente de sangue de César e seu filho 

adotivo, era, portanto, filho de uma divindade. Somava-se a isso a já conhecida associação 

da gens Iulia à figura de Vênus (reforçada por Ovídio), e Augusto já contava com dois 

deuses diferentes em sua árvore genealógica.  

 Mas isso ainda não era o bastante, aparentemente, e não tardou para que uma 

terceira divindade, talvez mais útil, fosse também trazida ao seio de sua família. Augusto 

passou a ser associado à figura de Apolo, que teria sido inclusive seu verdadeiro pai. 

Suetônio nos relata o registro dessa versão dos fatos, que ele teria encontrado em 

                                                      
3 Ao analisar os ataques de Cícero a Marco Antônio na segunda Filípica, Claudia Beltrão da Rosa observa que 
o então cônsul Marco Antônio teria atrasado sua própria inauguração como sacerdote de César devido ao 
fato de que estaria, ao realizá-la, reconhecendo a ascendência divina de Augusto, que seria visto como filho de 
um deus. ‘A demora da inauguratio de Antônio como flamen diui Iulii pode ser vista no contexto de 
reconhecimento da adoção e herança de Otávio; se Antônio fosse inaugurado flamen diui Iulii, a reivindicação 
de Otávio de ser o diui filius encontraria um suporte institucional.’ (ROSA, 2013, p. 38) 
4 Ne foret hic igitur mortali semine cretus / ille deus faciendus erat;(…) Ov. Met. XV, 760-761 
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documentos da época de Augusto, e que fala de como a mãe do futuro imperador, Ácia, 

teria sido visitada pelo deus: 

Leio, nos Theologumena, de Asclepíades de Mendes, que Ácia, tendo 
retornado à meia noite dos solenes ritos de Apolo, e colocado sua cama 
no templo, caiu no sono enquanto as outras matronas dormiam. De 
repente, uma serpente se arrastou até ela e, pouco depois, foi embora. 
Ela, depois de acordar, se purificou quase como se houvesse dormido 
com o esposo, e imediatamente em seu corpo surgiu uma marca 
semelhante à figura de uma serpente, que ela nunca conseguiu apagar, a 
tal ponto em que, pouco depois disso, ela se absteve em definitivo de ir 
aos banhos públicos. Dez meses depois, Augusto nasceu, e por isso foi 
considerado filho de Apolo. A própria Ácia, antes de dar à luz, sonhou 
que suas entranhas tinham sido levadas até os astros e se espalhado por 
todas as terras e mares. Também o pai, Otávio, sonhou que o resplendor 
do sol saía do ventre de Ácia5 (Suet., Aug, XCIV). 
 

O templo de Apolo em que essa união teria ocorrido, perto do Teatro de Marcelo, 

era o único templo de Apolo em Roma – até Augusto ter fundado um segundo templo, o 

de Apolo Palatino, logo após sua vitória nas guerras civis contra Sexto Pompeu e Marco 

Antônio. Para esse templo foram transferidos os Livros Sibilinos, que até então 

permaneciam no templo de Júpiter Capitolino, como também nos afirma Suetônio (Aug., 

XXXI). 

A fixação de Augusto com a figura de Apolo, sua predileção particular pelo deus e 

a simbólica construção deste segundo templo são mais úteis politicamente do que 

aparentam num primeiro olhar: além de poder listar mais uma divindade em sua família, 

Augusto estava associando sua própria imagem com a imagem do Sol, permitindo que 

cultos solares ao redor do mundo pudessem ser facilmente convertidos em cultos ao 

imperador. Apolo era uma divindade popular no Mediterrâneo, e a associação de Augusto 

com sua imagem era uma maneira de se apresentar ao mundo Mediterrâneo como uma 

figura religiosa familiar, uma vez que outros mandatários de cidades-Estado mediterrâneas 

já se haviam utilizado dessa estratégia com fins parecidos. Como afirma Campos: 

[...] concebemos Apolo como uma divindade mediterrânea tanto pela 
centralidade que seu oráculo desempenhava no imaginário social da 
Antiguidade, quanto por sua função de legitimar linhagens de 
governantes, assim como por ratificar as prerrogativas político-religiosas 
dos mandatários de Esparta, Atenas e na própria Roma (CAMPOS, 
2017, p. 249). 
 

                                                      
5 In Asclepiadis Mendetis Theolegumenon libris lego, Atiam, cum ad sollemne Apollinis sacrum media nocte 
venisset, posita in templo lectica, dum ceterae matronae dormirent, obdormisse; draconem repente irrepsisse 
ad eam pauloque post egressum; illam expergefactam quasi a concubitu mariti purificasse se; et statim in 
corpore eius extitisse maculam velut picti draconis nec potuisse umquam exigi, adeo ut mox publicis balineis 
perpetuo abstinuerit; Augustum natum mense decimo et ob hoc Apollinis filium existimatum. Eadem Atia, 
prius quam pareret, somniavit instestina sua ferri ad sidera explicarique per omnem terrarum e caeli ambitum. 
Somniavit et pater Octavius utero Atiae iubar solis exortum. 
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Dessa forma, a subida de Augusto ao comando de Roma foi auxiliada pela hábil 

maneira através da qual ele se apoderou das imagens religiosas mais associadas ao poder. 

Sua ascensão ao patamar divino foi apenas o passo final de uma bem-sucedida empreitada 

para oferecer ao povo romano a estabilidade e a paz tão almejadas – e gozar dos privilégios 

de um governante absoluto. 

 

Estratégias de divinização do imperador 

Como se viu, portanto, o culto ao imperador já não era mais novidade na cultura 

romana quando Calígula chegou ao poder, em 37 d.C. Além da série de medidas que 

Augusto implementou que levaram à aceitação de seu caráter divino, de que já falamos, seu 

sucessor imediato, Tibério, teve um templo dedicado a si mesmo, a Lívia e ao Senado 

romano, na cidade de Esmirna.  

Mas para que um culto ao imperador fosse encarado pelo povo como legítimo, era 

preciso que ele cumprisse determinadas regras – os romanos não estavam completamente 

acostumados à ideia de uma divindade que os governasse, embora essa noção já fosse 

relativamente disseminada nas províncias do oriente. A divinização dos líderes políticos no 

Oriente já era um fato bem mais consolidado e aceito mais facilmente pelas diferentes 

populações. Como afirma Anthony Barret: 

Muitos dos povos orientais já estavam havia muito acostumados a 
honrar seus governantes com símbolos de divindade e a identificá-los 
durante seu tempo de vida de maneira bastante explícita como deuses 
manifestados na terra. Quando os oficiais romanos substituíram esses 
governantes, eles se tornaram os objetos de culto em seu lugar 
(BARRET, 2015, p. 190).6 

 
 

Para os habitantes das províncias orientais, portanto, adorar o imperador e até 

mesmo outros magistrados era bastante natural. Para a mente romana, porém, era preciso 

um processo que tornasse essa noção mais familiar. Primeiramente, era necessário pensar 

no momento em que o culto se estabelece. Não era incomum à cultura romana considerar 

que alguém, depois de morto, fosse divinizado. O culto prestado à figura dos antepassados 

fazia menção ao seu caráter divino após a morte. Os manes, que eram a representação 

coletiva desses antepassados mortos, também eram chamados de di parentes, os “pais 

                                                      
6 Many of the eastern peoples had long been accustomed to honoring their rulers with the tokens of divinity 
and to identifying them during their lifetimes quite explicitly as gods made manifest on earth. When Roman 
officials replaced these rulers, they in turn became the objects of worship. 
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divinos”, numa tradução livre.7 Seria possível deificar o imperador se esse caráter divino 

deixasse de ser atribuído apenas aos mortos.  

Assim, uma maneira de fazer menção à natureza divina do imperador era prestar 

culto não à sua pessoa diretamente, mas sim ao aspecto divino presente em todos os 

homens: seu genius. Dentro da religiosidade romana, o genius era uma divindade tutelar 

responsável pela criação de um local ou de uma pessoa. As definições do termo oferecidas 

por autores romanos são várias, e essa variedade torna a noção de genius ao mesmo tempo 

familiar e nebulosa, condição ideal para que a adoração ao genius do imperador fosse e não 

fosse, ao mesmo tempo, uma adoração do próprio imperador.  

A primeira definição8 de que se tem registro é atribuída por Festo, em seu De 

verborum significatu, a Ausfúcio, gramático do século I a.C.: “ ‘Gênio’, ele diz, ‘é o filho dos deuses e 

pai dos homens, dos quais os homens são criados. E por isso ele é chamado de ‘meu gênio’, porque me 

gerou.’”9 (Festo, 84, 3). Logo em seguida, não mais citando Ausfúcio, o próprio Festo é 

quem afirma que “Outros acharam que o gênio era o deus de cada lugar”10. O gênio era visto 

originalmente, portanto, como uma divindade geradora, seja de um lugar (cidade, região, 

reino), seja de um homem. Ele era filho dos deuses e pai dos homens, o responsável direto 

por sua criação. Daí a associação com o termo gignere (‘criar’, ‘gerar’), com quem 

compartilha sua raiz. No livro V da Eneida de Virgílio, vemos uma passagem que 

representa bem a associação do gênio a um local específico – depois de ter chegado pela 

segunda vez a Drépano, onde seu pai Anquises havia morrido, Eneias se dirige ao túmulo 

do falecido pai para lhe prestar homenagens (uma ano já se passara desde sua morte), 

quando é surpreendido por uma serpente, que se arrasta para fora do túmulo e passa a 

comer as oferendas que haviam sido depositadas ali perto. Eneias então passa a fazer os 

sacrifícios com ainda mais afinco, “incerto se gênio do local, ou se servo de seu pai / devia julgá-la 

(En. V, 95-96)”11. Eneias, portanto, não sabe dizer se aquele animal seria uma divindade 

responsável pelo lugar, ou simplesmente algo que seu pai – morto, e, portanto deificado – 

teria mandado como uma espécie de mensageiro. Repare-se também na simbologia da 

                                                      
7 Segundo o Dictionnaire etimologique de la langue latine, de Ernout & Meillet, o termo Manes seria a forma plural 
de Manis, tendo o sentido original de “favorável”. Portanto, a expressão Di manes teria sua origem numa 
espécie de eufemismo calcado na tentativa de não atrair a fúria dessas divindades (ERNOUT & MEILLET, 
1951, p. 683-684).  Seja como for, a divinização dos familiares falecidos fica registrada nessa expressão 
idiomática. 
8 Sigo aqui, mais uma vez, o Dictionnaire etimologique de la langue latine, de Ernout & Meillet, que apresentam um 
conjunto de definições para o termo genius em seu verbete dedicado à etimologia do verbo gignere. 
9 ‘Genius’, inquit, ‘est deorum filius, et parens hominum, ex quo homines gignuntur. Et propetera genius meus nominatur, quia 
me genuit.’   
10 Alii genium esse putarunt uniuscuiusque loci deum. 
11 Incertus geniumne loci famulumne parentis / esse putet(...) 
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serpente, uma das maneiras mais comuns de se representar o genius, e que também é a 

forma através da qual Apolo teria se unido a Ácia, como mencionamos anteriormente.  

Em seu extenso comentário da Eneida, Sérvio chama atenção para esse trecho e, 

falando especificamente sobre o genius loci, afirma que “não há lugar que não tenha um gênio”12 

(Serv., V, 95). Dessa afirmação, podemos extrapolar que a própria Roma teria um gênio só 

seu. No império romano, o gênio do próprio imperador é que passou a ser associado ao 

genius loci de Roma. Sobre o gênio do imperador, Pierre Grimal afirma o seguinte em seu 

Dicionário de Mitologia Grega e Romana: 

Na época do Império, o Gênio do Imperador era um poder temível; 
possuía sobre os outros gênios particulares a mesma proeminência que o 
próprio imperador sobre os homens. Pouco a pouco, o gênio foi 
identificado com os Manes e considerado como um elemento imortal do 
homem (GRIMAL, 2014, p. 183). 
 

A primazia do Gênio do Imperador sobre os demais gênios, e o fato de que o 

gênio passou a ser visto como um elemento imortal – e, logo, divino – presente nos 

homens abre caminho para o culto ao imperador feito de maneira indireta. Ao prestar culto 

e fazer sacrifícios ao seu gênio, e não ao imperador em si, era possível evitar o desconforto 

que os romanos poderiam sentir ao divinizar um homem ainda vivo. Os imperadores 

anteriores a Calígula foram venerados dessa forma ainda em vida, e por romanos da Itália, 

uma vez que tal veneração não era destinada à pessoa em si, mas sim ao seu aspecto divino 

intrínseco. Referências ao numen do imperador também eram válidas para evitar que o culto 

fosse feito à pessoa diretamente. 

Por fim, ainda se encontram tentativas de prestar culto à figura do imperador em 

conjunto com outras figuras de importância, fossem elas outras personalidades ou 

simplesmente instituições – pense-se, novamente, no templo dedicado a Tibério, Lívia e ao 

Senado de Roma. Através desses procedimentos, prestar culto ao imperador enquanto ele 

ainda vivia passava a ser visto como algo natural para os habitantes de Roma. E embora a 

gravitas exigisse que o imperador não se vangloriasse de tal demonstração de devoção do 

povo, não era exigido dele que proibisse completamente essas manifestações. 

É preciso entender, porém, que esses processos não são necessariamente 

intencionais. A adoração ao imperador é um aspecto da religiosidade romana do período 

imperial que pode ter se desenvolvido naturalmente, e os benefícios desse aspecto para a 

figura do imperador, apesar de muito bem-vindos, podem ser puramente acidentais. Não 

devemos cair na armadilha de imaginar que os imperadores incutiram em seu povo, 

propositalmente, um sentimento religioso específico com o intuito de manipulá-lo. O culto 

                                                      
12 (...) nullus locus sine genio. 
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imperial era uma poderosa ferramenta política, mas não há como determinar até que ponto 

essa ferramenta foi construída meticulosamente ou simplesmente surgiu como um 

desenvolvimento natural do acúmulo de poder pelo imperador. Só podemos analisar a 

maneira como essa ferramenta foi utilizada, e, como veremos, nem sempre o culto imperial 

foi benéfico para o imperador. A divinização do imperador podia ser colocada sob uma luz 

diferente, dependendo de quem a retratava, e como a retratava. Vejamos agora a maneira 

pela qual a divinização de Calígula foi usada por Suetônio como um meio de prejudicar a 

reputação do imperador.   

 

O Divino Caio 

Onde, então, e por que Calígula seria criticado pela posteridade no que diz 

respeito ao seu culto? 

Ao observarmos a crítica feita a Calígula por Suetônio no De Vita Caesarum, 

devemos observar o momento do texto em que ela se encontra: o trecho em que pela 

primeira vez o autor afirma que Calígula pretendia se comparar aos deuses, bem como 

apresenta o dado de que houve um culto dedicado a ele em Roma, se encontra no capítulo 

XXII da biografia. Esse capítulo é um marco importante do texto, uma vez que, até esse 

momento da narrativa, Suetônio vinha tratando dos primeiros momentos do governo de 

Calígula, relatando suas boas ações. É no início desse capítulo que vemos a mudança de 

tom do texto, e o personagem apresentado por Suetônio literalmente deixa de ser um 

príncipe e se transforma num monstro. “Até aqui se falou de um príncipe – deve-se agora falar de um 

monstro”13 (Cal, XXII). 

É sintomático que a comparação aos deuses seja uma das primeiras faltas de 

Calígula a serem relatadas por Suetônio, uma vez que esse defeito parece ganhar uma 

posição de destaque. O capítulo XXII parece tratar a um só tempo da arrogância e da 

possível insanidade de Calígula, reforçando a ideia de que o imperador pretendia fazer de 

Roma uma monarquia e, de si mesmo, um deus.  

E, tendo dado a ordem de que fossem trazidas da Grécia as estátuas de 
deuses mais distintas pela devoção e pela arte, entre elas uma de Júpiter 
Olímpico, às quais, retiradas as cabeças, acrescentou sua própria imagem, 
ele fez com que uma parte do palácio se estendesse até o Fórum e, 
transformando o templo de Castor e Pólux num vestíbulo, se punha 
frequentemente entre as imagens dos deuses irmãos, e se oferecia à 
adoração dos visitantes. E houve aqueles que o saudassem como “Júpiter 
do Lácio”14 (Cal, XXII). 

                                                      
13Hactenus quasi de principe, reliqua ut de monstro narranda sunt. 
14 datoque negotio, ut simulacra numinum religione et arte praeclara, inter quae Olympii Iouis, apportarentur e Graecia, quibus 
capite dempto suum imponeret, partem Palatii ad forum usque promouit, atque aede Castoris et Pollucis in uestibulum 
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Nota-se que Calígula teria modificado estátuas de divindades, numa tentativa de 

fazê-las mais semelhantes a ele próprio. Embora pareça bastante inapropriada no texto, 

essa prática não seria de todo estranha para os imperadores. A prática de trazer estátuas do 

imperador para o interior de templos foi comum a Tibério e Augusto, e posteriormente a 

Nero, como nos afirma Barret: 

Em 54, por exemplo, o Senado votou a Nero uma série de honras, 
incluindo uma estátua, ou estátuas, no templo de Mars Vltor, que teria o 
mesmo tamanho da estátua de culto do deus, sugerindo que a de Nero 
ficaria próxima à de Marte na cella15 (BARRET, 2015, p. 197). 
 

Com relação ao suposto culto prestado pelos visitantes do templo de Castor e 

Pólux, o mesmo Barret afirma que a ação não representa necessariamente o indício de um 

culto oficial, podendo descrever apenas a reação de alguns dos cortesãos mais devotos ou 

desesperados pela atenção do imperador. 

Mas Suetônio ainda tem muito mais a dizer nesse capítulo. 

E até consagrou um templo dedicado a seu nume, com sacerdotes e 
vítimas muito bem escolhidas. Nesse templo havia uma estátua dourada 
sua, em tamanho natural, que era vestida todos os dias com vestes 
semelhantes às que ele mesmo utilizava. Os cidadãos mais ricos tentavam 
garantir os cargos de sacerdotes desse templo, alternadamente, com 
grande esforço e com as ofertas mais altas. As vítimas eram flamingos, 
pavões, tetrazes, galinhas da Numídia, galinhas-d’Angola, faisões, que 
eram imoladas uma espécie a cada dia16 (Cal, XXII). 
 
 

No trecho seguinte, porém, a acusação é inequívoca. Segundo Suetônio, Calígula 

teria instituído um culto oficial ao seu numen. O faux-pas implícito nessa situação seria o fato 

de o culto ter sido instituído por ele, já que cultuar o numen ou o genius do imperador não 

seria um problema em si. Seja como for, a acusação provavelmente não é verdadeira, uma 

vez que os detratores contemporâneos de Calígula não fazem menção a essa prática. Sêneca 

silencia a respeito, e Fílon de Alexandria fala da exigência de culto feita por Calígula, mas 

não menciona qualquer tipo de culto oficial. Também não restam evidências materiais de 

que um templo dedicado a Calígula tivesse sido construído no Ocidente, em qualquer lugar 

– ainda segundo Barret. Não há registros arqueológicos e, do ponto de vista da 

                                                                                                                                                            
transfigurata, consistens saepe inter fratres deos, medium adorandum se adeuntibus exhibebat; et quidam eum Latiarem Iouem 
consalutarunt. 
15 In 54, for instance, the senate voted Nero a number of honours, including a statue, or statues, in the temple 
of Mars Ultor, to be the same size as the cult statue of the god, suggesting that Nero’s would stand next to it 
in the cella. 
16 Templum etiam numini suo proprium et sacerdotes et excogitatissimas hostias instituit. In templo simulacrum stabat aureum 
iconicum amiciebaturque cotidie ueste, quali ipse uteretur. Magisteria sacerdotii ditissimus quisque et ambitione et licitatione 
maxima uicibus comparabant. Hostiae erant phoenicopteri, pauones, tetraones, numidicae, meleagrides, phasianae, quae 
generatim per singulos dies immolarentur. 
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numismática, não se encontram quaisquer moedas de Calígula em que o imperador apareça 

com ornamentos que o associassem, ainda que vagamente, com o plano divino – como 

uma coroa radiada. As moedas de Calígula também não apresentam imagens de Júpiter, o 

que põe em dúvida a narrativa Suetoniana no trecho seguinte, que fecha o capítulo XXII: 

E de fato, à noite, convidava a lua cheia e brilhante a abraçá-lo e a deitar-
se com ele, enquanto durante o dia conversava em segredo com Júpiter 
Capitolino, às vezes cochichando e prestando ouvidos a ele, às vezes em 
voz alta, e não sem discutir. Ouviu-se, pois, a sua voz ameaçar: 

‘Ou me levanta ou a ti faça eu o mesmo’ 
Tendo-o persuadido, por fim, segundo ele, foi convidado pelo deus a 
habitar com ele, e uniu o Palatino ao Capitólio através de uma ponte que 
passava sobre o templo de Augusto. Mais tarde, para que ficasse ainda 
mais perto, ergueu as bases de um novo palácio no Capitólio17 (Cal, 
XXII). 
 

 
Essa relação tão próxima com Júpiter não foi capaz de motivar Calígula a 

representá-lo em suas moedas. Mais do que isso, elas não parecem de modo algum ter 

associado o imperador a divindades específicas. Barret afirma que: 

Moedas e inscrições, não são, é claro, repositórios da verdade imaculada; 
elas podem ser tão enviesadas e distorcidas em sua mensagem quanto as 
fontes literárias. Mas o que elas transmitem sem parcialidade é como um 
regime queria que o mundo o visse, e a mensagem enfática e inequívoca 
da evidência material é que Calígula não tinha qualquer desejo de que o 
mundo o identificasse como um deus, ainda que, como a maioria das 
pessoas, ele gostasse de ser tratado como um18 (BARRET, 2015, p. 199). 
 

 
Assim, o que parece que encontramos no texto de Suetônio é um relato 

construído com o intuito de tornar a imagem do governo de Calígula em algo que, a julgar 

pela evidência material, não correspondia à realidade. Embora Calígula tivesse tido 

episódios de grandeza que pudessem atribuir verossimilhança a essa narrativa, como 

quando se fez ser adorado no Templo de Jerusalém, mesmo os detratores contemporâneos 

mais apaixonados falharam em mencionar um comportamento parecido no Ocidente. 

                                                      
17 Et noctibus quidem plenam fulgentemque lunam inuitabat assidue in amplexus atque concubitum, interdiu uero cum 
Capitolino Ioue secreto fabulabatur, modo insusurrans ac praebens in uicem aurem, modo clarius nec sine iurgiis. Nam uox 
comminantis audita est:  

Ἤ μ᾽ ἀνάειρ᾽ ἤ ἐγὼ σέ,  
donec exoratus, ut referebat, et in contubernium ultro inuitatus super templum Diui Augusti ponte transmisso Palatium 
Capitoliumque coniunxit. Mox, quo propior esset, in area Capitolina nouae domus fundamenta iecit. 
18 Coins and inscriptions are not, of course, repositories of unblemished truth, they can be just as biased and 
distorted in their message as the literary sources. But what they do convey without prejudice is how a regime 
wanted the world to see it, and the emphatic and unequivocal message of the material evidence is that 
Caligula had no desire for the world to identify him as a god, even if, like most people, he enjoyed being 
treated like one. 
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O trecho final, em particular, nada mais é que uma releitura de um episódio 

narrado por Sêneca, no De Ira, onde Calígula é visto assistindo a um espetáculo de 

pantomima. 

Ele se zangou com o céu porque o seu trovão interrompia alguns 
pantomimistas que ele parecia mais ansioso para imitar do que para 
assistir, e quando os raios (que certamente eram pouco precisos) 
assustaram seus próprios companheiros, ele desafiou Júpiter a lutar, até 
mesmo à morte, gritando as palavras de Homero: 
‘Ou me levanta ou a ti faça eu o mesmo’19 (Sen., De Ira, XX). 
 
 

Conforme afirma Aloys Winterling, essa passagem foi reconstruída por Suetônio, 

retirada de seu contexto, no intuito de torná-la ainda mais grave: 

Embora o episódio mostre o imperador como um homem arrogante e 
de temperamento explosivo, de modo algum sugere que ele estivesse se 
comunicando com Júpiter num estado de confusão mental. No entanto, 
é exatamente assim que Suetônio o reporta, retirando o incidente de seu 
contexto original20 (WINTERLING, 2011, p. 160). 
 
 

É essa a maneira através da qual Suetônio constrói a narrativa da insanidade e 

arrogância de Calígula. Ao retirar os fatos de seu contexto original, aquilo que antes seria 

visto como um simples arroubo de ira se transforma em loucura. Suetônio, ele mesmo 

membro da ordem equestre, era também alinhado ideologicamente aos seus companheiros 

da aristocracia, e pretendia representar sob uma luz negativa todos os líderes que de alguma 

forma tivessem desafiado o senado e a nobreza. E esse foi o caso com Calígula.  

De fato, é possível que sua imitação dos deuses em Roma não passasse de uma 

grande piada, pensada para humilhar seus bajuladores. Como o próprio Suetônio afirma na 

Vida de Vitélio, não fora Calígula, mas sim Vitélio (pai do futuro imperador), que iniciara o 

suposto culto a Calígula, como forma de o bajular. 

Tinha um talento igualmente admirável para a adulação, tendo sido o 
primeiro a adorar Caio César (Calígula) como um deus. Tendo voltado 
da Síria, não ousava chegar perto dele de outra maneira que não fosse 
com a cabeça coberta por um véu, curvando-se e depois se prostrando21 
(Vit., II). 
 
   

                                                      
19 iratus caelo, quod obstreperetur pantomimis, quos imitabatur studiosius quam spectabat, quodque 
comessatio sua fulminibus terreretur—prorsus parum certis—ad pugnam vocavit Iovem et quidem sine 
missione, Homericum illum exclamans versum: 

Ἤ μ᾽ ἀνάειρ᾽ ἤ ἐγὼ σέ 
20 While the episode depicts the emperor as na arrogant man with an explosive temper, it does not in the least 
suggest that he was communicating with Jupiter in a state of mental confusion. That is exactly how Suetonius 
reports it, however, taking the incident out of its original context. 
21 Idem miri in adulando ingenii primus C. Caesarem adorare ut deum instituit, cum reversus ex Syria non 
aliter adire ausus esset quam capite velato circumvertensque se, deinde procumbens. 
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No final de seu governo, Calígula ficou conhecido por tomar todo tipo de 

bajulação ao pé da letra, normalmente com alguma consequência para o bajulador. O 

próprio Suetônio relata os diversos votos de bajuladores que disseram que tirariam a 

própria vida em troca da saúde do imperador, quando Calígula ficou gravemente doente. 

Depois de se recuperar, Calígula soube das promessas desses homens e, reconhecendo que 

os deuses haviam atendido aos seus pedidos, achou que nada seria mais justo que exigir a 

morte deles como o pagamento prometido. A bajulação de Vitélio provavelmente recebeu 

tratamento parecido, e Calígula deve tê-la aceitado de bom grado, no intuito de fazer com 

que o homem se humilhasse cada vez mais diante da corte. Os próprios relatos de Suetônio 

se contradizem nesse ponto, já que a narrativa de Vitélio deixa claro que a ideia de instituir 

um culto não teria partido de Calígula, mas sim de terceiros. E, como já dissemos, esse 

culto oficial ao imperador provavelmente nunca existiu.    

O esforço de Vitélio para bajular o imperador foi tomado ao pé da letra no intuito 

de voltá-lo contra o próprio Vitélio. Ironicamente, coube a Suetônio o papel de fazer 

Calígula provar de seu próprio veneno, tomando o comportamento do imperador também 

ao pé da letra, na tentativa bem-sucedida de apresentá-lo como um louco que acreditava ser 

um deus. 

 

Conclusão 

No De Ira, ao retratar o episódio em que Calígula teria desafiado o próprio Júpiter 

durante um espetáculo de pantomima, Sêneca faz um comentário pessoal sobre a atitude 

do imperador. “Mas que loucura! Ele julgou que Júpiter não poderia lhe fazer mal, ou que ele próprio 

poderia fazer mal a Júpiter. Não penso que essa fala dele tenha ajudado pouco a incitar as mentes dos 

conspiradores. Pois me parece o cúmulo da paciência suportar aquele que não suporta o próprio Júpiter!”22 

(De Ira, XX). Sêneca, assim como Suetônio, tinha interesse pessoal em ver a imagem de 

Calígula ser manchada. Os dois eram aristocratas, membros de ordens sociais com as quais 

Calígula havia cortado relações no final de seu governo. Sêneca, em particular, era 

contemporâneo do imperador. Suetônio, um século depois, tinha interesse de que os 

imperadores de seu próprio tempo não seguissem o exemplo de Calígula.  

A deificação de Calígula como relatada por Suetônio é, essencialmente, falsa. 

Embora haja referências a Calígula como uma divindade, especialmente fora da Itália, nada 

leva a crer que ele tivesse tido um interesse maior que o de outros líderes por esse tipo de 

                                                      
22 Quanta dementia fuit! Putavit aut sibi noceri ne ab Iove quidem posse aut se nocere etiam Iovi posse. Non 
puto parum momenti hanc eius vocem ad incitandas coniuratorum mentes addidisse; ultimae enim patientiae 
visum est eum ferre, qui Iovem non ferret! 
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adoração religiosa. E apesar disso, a narrativa que nos chegou por via de Suetônio e de 

outros autores afirma justamente o contrário. Os relatos feitos sobre Calígula apresentam 

um forte viés aristocrático, fruto da atitude do imperador de desafiar a aristocracia. A 

conspiração que levou à morte de Calígula nasceu na aristocracia, e foi por conta dos 

interesses aristocráticos que ele veio a ser morto. Os relatos de sua crueldade, loucura, e 

também sua arrogância de se equiparar aos deuses, nada mais são que justificativas a 

posteriori desse fato.  

Não foi por ter desafiado Júpiter que Calígula instigou as mentes dos 

conspiradores. Foi por ter desafiado os próprios conspiradores, membros da aristocracia. 

Estes sim, incapazes de suportar aquele que não suportava a eles mesmos.    
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CAPÍTULO 11 
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Introdução 

Neste texto, iremos focar em aspectos das relações homoeróticas fortemente 

presentes entre romanos e romanas do final da República e início do Império Romano, a 

fim de perceber como as mesmas podem ser interessantes para compreendermos 

elementos da organização social de romanos e romanas do período. Mais especificamente, 

este trabalho apresenta um estudo voltado para a compreensão de elementos normativos 

sobre virilidade e sobre as relações homoeróticas masculinas no contexto do Principado 

Romano (primeiros séculos do Império Romano), partindo da representação textual do 

general e político romano Caio Júlio César nas obras de Suetônio (Vidas dos Doze Césares) e 

Plutarco (Vidas Paralelas).  

Nosso objetivo é mostrar de que forma as críticas à imagem do general Júlio 

César perderam importância perante seus feitos político-militares considerados grandiosos. 

Buscaremos mostrar, assim, a existência de uma fronteira entre o que era considerado 

elemento da virilidade romana em termos de homoerotismo e suas configurações em 

relação às questões militares. Para apresentar tal ideia, precisaremos mostrar como a 

sociedade romana concebia as relações sexuais entre homens e o poder, partindo da análise 

documental e da revisão bibliográfica sobre os feitos de Júlio César. Começaremos tratando 

de aspectos normativos da virilidade romana. 

 

A virilidade romana: elementos centrais 

O principal historiador que utilizaremos aqui para tratar dessas questões é o 

estadunidense Craig Williams, que escreveu a obra Roman Homosexuality (2010), de 

fundamental importância para este trabalho, bem como para muitos outros dentro da 

temática. 

                                                      
1 Trabalho de Iniciação científica sob orientação da Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva - UFSM. 
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Primeiramente, um dos elementos fundamentais para entender o período é o 

conceito de Virtus: traço moral admirável que distinguia os homens das mulheres e os 

homens mais viris de outros homens. O homem Vir (provido de virtus) era considerado um 

homem de verdade, era aquele que mantinha sua pudicitia, ou seja, mantinha seu corpo 

impenetrável. Caso tivesse sua integridade sexual violada, ele perdia sua pudicitia e tornava-

se um pathicus (macho penetrado analmente). Ser penetrado era somente um dos fatores 

que tornava um homem em um não-vir.  

Diversos eram os nomes que poderiam ser dados para difamar homens que 

fugissem dos padrões de virilidade, um desses (e também um dos mais frequentes nas 

fontes do período) era cinaedus. Originalmente esse termo se referia a dançarinos e artistas 

orientais que tocavam instrumentos e mexiam muito as nádegas. Mas, logo, o termo 

evoluiu para se referir aos homens molli (suaves), que apresentassem conduta efeminada, ou 

seja, que se assemelhasse às mulheres. Nem sempre homens zombados como cinaedus 

haviam sido penetrados, mas a efeminação era um problema moral tão grande que a 

impudicitia tornava-se um mero fator. Ou seja, o problema não estava somente na conduta 

sexual, e sim no comportamento como um todo. Além de usar um timbre de voz mais 

suave (falando como uma mulher), cuidados exagerados com a aparência como enrolar os 

cabelos, exagerar nos perfumes, usar adornos ou vestes delicadas e se depilar eram 

comportamentos não tolerados pelo ideal de masculinidade romano.  

Jean-Paul Thuillier (2013) aponta as características físicas e morais que um homem 

devia mostrar perante a sociedade romana para ser considerado um vir. Além das 

especificidades já mencionadas, outro fator relevante a ser observado é que o homem viril 

devia ser corajoso, e que tal coragem podia ser provada através do serviço militar. É preciso 

ser um bom soldado, um homem de honra – incorruptível – e demonstrar vontade de 

dominação: “é na guerra que se manifesta prioritariamente a virilidade romana. A virtus é 

primeiramente coragem militar” (THUILLIER, 2013, p. 114). Aqui, Williams nos ajuda a 

aprofundar esse debate dizendo que a demonstração de medos, dores e desejos eram 

características das mulheres e que a “masculinidade não era fundamentalmente uma 

questão de prática sexual; era uma questão de controle” (WILLIAMS, 2010, p. 155). 

Lourdes Conde Feitosa (2016) traz um excelente debate sobre as concepções desse 

pensamento na aristocracia romana: 

A idealização desse padrão de atividade sexual estaria intrinsecamente 
atrelada a uma projeção de prática social que lhe atribuía o comando e a 
manutenção da ordem, bem como a conquista, o domínio e a autoridade 
sobre os outros indivíduos e povos. Assim considerado, a imagem de 
virilidade do aristocrata romano, associada à força física, à superioridade 
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bélica, ao caráter e à sexualidade, fazia parte de uma construção 
ideológica e de poder sobre “os subalternos”, com a finalidade de 
justificar, aos pares e à sociedade, o seu lugar social [...]. Tratar-se-ia de 
um discurso com a finalidade de representar, publicamente, o 
pensamento dessa elite, o que não significava que todos, em sua vida 
cotidiana e familiar, acatassem e respeitassem tais ideias, mas era o que 
assinavam em termos públicos (FEITOSA, 2016, p. 129). 

 

Os homens romanos deviam ser, assim, dominadores por seu papel penetrativo 

nas relações sexuais. Mas quem exercia o papel receptivo? Havia uma lei que ditava isso: a 

Lex Scantinia proibia que qualquer cidadão romano nascido livre – independentemente de 

ser homem ou mulher – fosse penetrado. Quando alguém nessas condições desempenhava 

o papel receptivo no ato sexual, a esse ato era dado o nome de stuprum. Esse termo 

diferencia-se do conceito atual que temos de estupro, uma vez que este se refere a uma 

relação sexual não consentida por uma das partes, enquanto no stuprum não importava se 

havia ou não consenso, a ideia ali estava na penetração de corpos que não deveriam ser 

penetráveis naquela situação.  

Com relação aos atos de prazer sexual homoerótico masculino, algo importante a 

ressaltar é que era totalmente permitido, e até mesmo incentivado, que os membros da 

aristocracia romana satisfizessem seus impulsos sexuais com seus escravos (desde que seu 

senhor estivesse no papel penetrativo), uma vez que eles estavam ali para realizar qualquer 

desejo de seu dono. Os escravos, inclusive, eram levados pelos militares durante as guerras 

civis para dentro dos acampamentos. Porém, o cuidado deveria ser redobrado, pois se fosse 

de conhecimento geral que um militar estava exercendo o papel receptivo com seu escravo, 

a vergonha seria imensurável, podendo até ser punível com a morte. Há um caso descrito 

por Plutarco e citado pelo historiador Pierre Grimal (1991) que nos conta o seguinte: 

No exército o problema se apresentava com bastante frequência. Era 
natural que a longa duração das campanhas, a severidade da disciplina, o 
isolamento no decorrer de intermináveis invernos passados nos campos, 
a própria camaradagem suscitassem tais amores. Mas, como punham em 
risco a "pureza do sangue romano", eram impiedosamente reprimidos. 
Em princípio os soldados culposos desse crime eram punidos com a 
morte, o que sem dúvida não impedia relações desse tipo, que, no 
entanto, mantinham-se em segredo. Quando explodia o escândalo, o 
sedutor não podia esperar piedade. Plutarco conta como um sobrinho de 
Mário, chamado Caio Lusio, que servia em seu estado-maior como 
oficial, encontrou a morte numa aventura desse tipo. Lusio não era um 
homem mau, segundo Plutarco, mas não conseguia resistir a um belo 
rapaz. E um dos soldados da mesma legião, um certo Trebônio, 
inspirou-lhe ardente desejo. Trebônio não quis ceder a seus assédios. 
Uma noite Lusio mandou um criado procurá-lo com ordem de ir à sua 
tenda. Como bom soldado, Trebônio obedeceu ao oficial. Mas este, não 
se contendo, tentou violentá-lo, o rapaz tirou a espada e o matou. Ora, 
Mário estava ausente. Quando voltou, Trebônio foi conduzido à sua 
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presença; no tribunal do imperador não faltaram acusadores, mas 
ninguém se aventurou a defender um homem que matara o sobrinho de 
um general! Então Trebônio falou por si; chamou testemunhas que 
tiveram de revelar as numerosas tentativas de sedução por parte de Lusio 
e a resistência obstinada do jovem soldado. Em suma, a verdade 
apareceu claramente aos olhos de Mário, que, em vez de punir o 
criminoso, entregou-lhe uma coroa, declarando que com seu gesto ele 
havia dado um exemplo que todos deveriam seguir (GRIMAL, 1991, p. 
120). 

 

Além de haver também libertos e prostitutos para suprir as necessidades sexuais 

de homens que buscavam outros homens, nenhum prazer se comparava com aquele 

proporcionado pelos meninos (pueri). Thuillier (2013, p. 88) nos diz que “se fosse 

necessário estabelecer uma hierarquia [...] é o belo puer que ocupa o degrau mais elevado na 

escala dos desejos eróticos. E principalmente se fosse de origem exótica”. Tais meninos 

eram escravos domésticos que eram adquiridos com comerciantes, selecionados por sua 

beleza e atributos físicos. Normalmente, eles deveriam desempenhar somente o papel 

passivo, mas, em virtude de que deveriam seguir as ordens de seus donos, eles poderiam 

exercer o papel ativo se assim fosse solicitado, podendo inclusive realizar os desejos da 

esposa de seu senhor (deliciae). Não devemos comparar as relações que os romanos tinham 

com esses meninos com as relações pederásticas gregas, uma vez que nesse segundo caso, 

ocorria com meninos gregos nascidos livres e isso era algo totalmente repudiado pelos 

romanos. Williams nos aponta que os meninos poderiam ter as mesmas características 

daqueles que eram zombados como cinaedus: a pele alva, lisa, macia e os trejeitos 

efeminados, mas continuavam sendo objetos de extremo desejo, uma vez que ainda não 

tinham barba formada.  

Os parceiros sexuais normativos dos homens, conforme representados 
na tradição textual, são geralmente divisíveis em duas classes: mulheres 
ou meninas (feminae e puellae), por um lado, tratadas indiferentemente 
como um grupo, mas excluindo claramente as mulheres que 
supostamente já passaram do auge, e homens ou meninos (pueri, 
adulescentuli ou iuvenes), por outro lado, excluindo homens maduros (viri). 
Embora vejamos que essa última restrição nem sempre foi observada, 
ainda assim, o parceiro masculino ideal, o jovem ou o menino de nossas 
fontes, pertencia à faixa etária aproximadamente equivalente ao que hoje 
é chamado de adolescência. Para os romanos, o início deste período foi 
marcado pelo início da puberdade (geralmente realizada entre o décimo 
segundo e décimo quarto ano e marcada pela maturação dos genitais e, 
portanto, a chegada da maturidade sexual, bem como pelo aparecimento 
de uma luz nas bochechas) e seu final foi marcado pelo que eles viram 
como a conclusão do processo de maturação, mais notavelmente a 
chegada da barba completa e viril (que geralmente é atestada por ter 
ocorrido em algum lugar por volta do vigésimo ano). Entre esses dois 
extremos estavam os anos dourados, a “flor da juventude” (flos aetatis), 
quando os meninos não eram mais crianças pré-púberes, mas ainda não 
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eram homens; quando eles estavam no auge do desejo (WILLIAMS, 
2010, p. 19). 

 

Outra figura frequente do período, descrita na obra de Williams (2010), é a do 

mulherengo, o efeminado (effeminatus): homem que consideravam portando-se como uma 

mulher por seu descontrole e apetite conquistador, muitas vezes tendo relações com 

mulheres casadas. Esse tipo de homem era um libertino que vivia uma vida luxuriosa, era 

aquele que aprendera a amar e ser amado (amare et amari) – ou seja, a penetrar e ser 

penetrado – e era repudiado pela sociedade romana. Aos homens desse tipo (não somente 

a eles, mas principalmente), atribuíam-se duas práticas que eram muito malvistas: a do 

fellatio e a do cunnilinctus. Em outras palavras, esses dois termos se referiam à prática do sexo 

oral (que era um ato visto como dos mais sujos, pois tornava a boca impura), sendo o 

primeiro realizado em parceiros homens e o segundo realizado em parceiras mulheres. 

Para melhor englobar as relações tratadas até aqui, podemos utilizar um modelo 

de análise criado pela historiadora Amy Richlin, em 1992, depois adaptado por Williams na 

obra aqui utilizada, chamado de Paradigma Priápico. Tal modelo refere-se diretamente a 

Priapo, divindade fálica associada à fertilidade. Acreditava-se que Priapo, colocado como 

uma espécie de espantalho em jardins e colheitas, punia ladrões (homens ou mulheres, 

independentemente), estuprando-os com seu pênis prodigiosamente grande ao invadirem 

seus jardins. Esse paradigma era basicamente um dos protocolos existentes no padrão de 

comportamento sexual masculino do período, que consistia em um “homem totalmente 

masculino no papel de penetrador e visivelmente despreocupado com o sexo de seus 

parceiros” (WILLIAMS, 2010, p. 177). Ou seja, tal modelo transmite a ideia de que a 

conduta sexual do homem romano além de ser penetrativa, também deveria ser agressiva. 

Semíramis Corsi Silva (2018, p. 209) nos explica que:  

Conforme esse modelo, desenvolvido incialmente por Amy Richlin 
(1992) e depois por Craig Williams (2010), temos, na figura de Priapo, 
divindade fálica e ameaçadora, uma metáfora do uir romano que penetra 
sexualmente, cumpre o papel ativo de penetrador, independente do sexo 
do parceiro. Da mesma forma como deveria ser o papel deste homem 
ideal na guerra. Richlin (1992) explica o Priapic Model analisando Priapo 
como uma figura central de todo humor sexual romano, encontrado na 
literatura. Lembrando também que Priapo é a divindade fálica colocada 
nos jardins romanos para ameaçar ladrões com o estupro. O narrador 
dos poemas sexuais de humor, assim, aparece sendo Priapo, que na 
posição de um homem ameaçador, narra sobre suas vítimas de forma 
ativa, às vezes ameaçando-as de exposição ou penetração (stuprum), seja 
vaginal, anal ou oral. Tal modelo apresenta-nos como a sexualidade 
romana masculina deveria ser agressiva e ativa. O falo, nesse sentido, é a 
arma do narrador. Entretanto, Williams (2010, p. 259), que desenvolve a 
proposta de Richlin em um importante estudo sobre sexualidade romana 
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entre homens, nos atenta, após críticas recebidas à sua obra, para 
pensarmos a ideia de atividade/passividade, ou melhor, os papeis de 
insertivo e receptivo, sendo apenas um dos protocolos da construção da 
masculinidade romana, mas não único. 
 

A partir desse modelo, Silva ainda explica que temos no Império Romano a ideia 

de que o vir deveria ser um: 

[...] guerreiro estuprador, pensando estupro (stuprum) como o ato de 
penetração sexual, ou seja, um ato de dominação, e não como o estupro 
na ideia contemporânea de violência sexual não consentida. A partir 
desse modelo, o imperador ativo na guerra era considerado um penetrador, 
aquele que usava de suas armas. Lembrando que o termo latino gladius, 
um tipo de espada (o gládio), podia ser usado também para referir ao 
pênis. Da mesma forma, vagina (uagina) era a bainha onde se guardava a 
espada, depois usado para referir-se ao órgão sexual das mulheres 
(SILVA, 2018, p. 209). 

 

Havia um grande número de homens na sociedade que fugia desse padrão 

idealizado do que deveria ser de fato o homem romano viril. Contudo, a difamação afetava 

totalmente a vida de qualquer cidadão romano. O uso de boatos para destruir a moral de 

um rival era uma arma eficaz e muito difundida: 

Uma insinuação ou, pior, a declaração direta de que um homem “não 
está agindo como um homem” ou está “agindo como uma mulher” é 
uma das armas mais devastadoras que podem ser usadas pelas culturas 
masculinas em todo o mundo em sua campanha para moldar “homens 
reais ”e mantê-los assim, ao passo que descrever uma mulher como “não 
agir como mulher” ou como “agir como homem” é outra questão 
inteiramente diferente e, na verdade, é frequentemente um elogio [...] As 
dificuldades em alcançar e manter o status masculino podem explicar a 
tremenda importância dada à noção de controle nas ideologias romanas 
de masculinidade, assim como a intensidade das afirmações masculinas 
dos romanos sobre a masculinidade ou sua ausência pode refletir a 
tenuidade e artificialidade de uma identidade construída que precisa de 
policiamento e controle. Vigilância era crucial (WILLIAMS, 2010, p. 
156). 

 

Sabendo por meio da historiografia alguns elementos essenciais da construção 

normativa sobre a virilidade romana, vejamos agora o que nos mostra a documentação em 

torno de nosso objeto de estudo. Partindo de escritores antigos, Suetônio e Plutarco, 

analisaremos o caso de um importante personagem que foi uma exceção às consequências 

dessa fuga do padrão de virilidade vigente no período: esse homem foi Caio Júlio César, e a 

proposta desse trabalho é a de compreender a razão de suas práticas homoeróticas não 

terem tido tantas consequências para sua imagem poderosa e modelo para governantes 

futuros. Primeiramente, entretanto, cabe fazer algumas considerações sobre os autores das 
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fontes analisadas a fim de compreender melhor a maneira como desenvolverão suas 

representações de Júlio César.  

 

Acerca de Suetônio e de Plutarco 

Estimasse que Caio Suetônio Tranquilo tenha vivido, aproximadamente, do ano 

70 até 130 d.C. Ele veio de uma família equestre legitimamente romana e que já tinha 

vivência no meio imperial, uma vez que seu avô trabalhou dentro da corte de Calígula (37-

41), o que pode ter influenciado Suetônio a desempenhar suas próprias funções nesse 

mesmo meio. O autor pouco escreveu sobre sua própria vida, as informações que temos 

acesso provêm de terceiros, como por exemplo, diálogos transcritos nas epístolas de seu 

influente amigo Plínio, o Jovem, que foi orador, jurista, político e administrador imperial. 

Foi através dele que descobrimos que Suetônio exerceu, por exemplo, o cargo de 

advogado. Plínio e outros amigos do autor foram os responsáveis por conseguir um cargo 

dentro da administração imperial para Suetônio sob o governo de Trajano (97-118). Seu 

primeiro cargo foi como administrador das bibliotecas públicas, um projeto originalmente 

fundado por Júlio César após ter contato com a biblioteca de Alexandria, que consistia na 

difusão de bibliotecas em inúmeras províncias, levando cultura para toda a população. Essa 

função viria a ser de extrema importância para a obra suetoniana, uma vez que ele teve 

contato com as mais distintas obras greco-romanas existentes por todo o Império.  

Sob o governo de Trajano, Suetônio também exerceu o cargo de studiis 

(pesquisador que recebia ordens diretas do imperador). Suetônio manteve-se na 

administração imperial mesmo após a morte de Trajano (que foi sucedido por seu sobrinho 

e filho adotivo, Adriano). Através de suas redes de sociabilidade, o autor conseguiu o 

importante cargo de ab epistulis, uma espécie de secretário imperial, com a ajuda de seu 

amigo Septício Claro (comandante da Guarda Pretoriana de Adriano). Tal cargo era dado 

diretamente pelo imperador e consistia em cuidar de toda a correspondência imperial e é 

por essa razão que o conteúdo da obra suetoniana é diferente de todos os escritos 

produzidos no período, pois ele tinha acesso à informação privilegiada. Natália Frazão José 

(2011) nos traz considerações importantes acerca de Suetônio e de seus escritos: 

Suetônio escreveu uma vasta gama de obras sobre assuntos 
diversificados, dentre eles a linguística, as representações teatrais, os 
jogos gregos e romanos, os problemas de vestuário, o calendário 
romano, e as vidas de homens romanos, políticos e escritores ilustres. De 
alguns de seus escritos, apenas fragmentos nos chegaram. De outros, 
possuímos as obras completas, ricas em detalhes, alusões e anedotas 
explicativas. Ao abordar tantos assuntos, de contextos e perspectivas 
diferentes, notamos que se trata de um estudioso de grande escala, que 
realizou pesquisas e buscou por informações em meio a documentos 
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diversificados, até mesmo secretos. Para isso, usufruiu de sua posição 
dentro da sociedade imperial. Ao trabalhar como administrador de 
bibliotecas e como ab epistulis, teve contato direto com obras, relatos e 
correspondências imperiais, oficiais ou não, que proporcionavam a base 
de seus escritos (JOSÉ, 2011, p. 59). 

 
Sua principal obra, Vidas dos Doze Césares (De vitis Caesarum), é um conjunto de 

doze biografias compostas dos seguintes personagens: Júlio César, Augusto, Tibério, 

Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domiciano. A obra é vista 

por alguns estudiosos como fictícia, devido ao caráter privado das informações que o autor 

nos traz, mas foi justamente isso que consagrou Suetônio como um importante autor, uma 

vez que nos possibilita conhecer melhor não somente a figura dos imperadores retratados, 

mas também elementos essenciais do sistema político do período, bem como alguns 

bastidores do poder na visão do autor.  

A inovação suetoniana está na incorporação de documentos com os 
quais outros autores do mesmo período não tiveram contato: as 
inúmeras epístolas pessoais imperiais. A partir do desempenho de suas 
funções como ab epistulis, Suetônio teve contato com cartas de 
imperadores, além daquelas de pessoas de seu círculo familiar, pessoal e 
administrativo. Tais documentos aparecem em todo momento no 
decorrer de suas biografias, o que lhe denotam um caráter particular e 
distintivo, uma vez que se trata de informações privadas (JOSÉ, 2011, p. 
65). 

 
A respeito de Plutarco, os estudos apontam que, possivelmente, ele tenha vivido 

do ano 45 até 125 d.C., aproximadamente. Nascido em uma família abastada na cidade 

grega de Queronéia, o avô do autor era um importante estudioso de diversas áreas, 

principalmente da Botânica e da História. Ao completar 20 anos, com o incentivo e auxílio 

financeiro de sua família, Plutarco mudou-se para Atenas para receber educação. Lá, 

Plutarco estudou com o professor e filósofo egípcio Ammonius, um renomado intelectual 

do governo de Nero. Plutarco, seguidor dos conceitos e pensamentos de Platão, ascendeu 

socialmente durante esse período em Atenas, recebendo o prestígio da população. Após 

retornar a sua cidade natal, o autor é convocado para representar o governador de sua 

província, realizando viagens por toda a Grécia, Roma e outras regiões. Em cada um de 

seus destinos, Plutarco continuou a estudar para ampliar seus conhecimentos.  

Plutarco, tendo atuado como Sacerdote Laico do Templo de Apolo de 95 até 116 

d.C., nunca se distanciou de sua cidade natal por muito tempo. Ele mostrava ter muito 

apego por sua província e demonstrava certo sentimento patriótico grego.  Maria Aparecida 

de Oliveira Silva nos mostra que: 

Em diversas passagens da obra plutarquiana, a fonte nos revela a 
superioridade grega nas artes literárias, arquitetônicas, divinatórias e nos 



  DOS CAMPOS DE BATALHA PARA OS LENÇÓIS DE OUTRO HOMEM  

137 

campos da medicina, da astronomia, da filosofia, entre outros. Plutarco 
demarca as práticas culturais dos gregos, separando-as das dos romanos, 
visando sedimentar uma identidade grega no Império alicerçada em um 
coletivo de diferentes povos cujo traço principal era a reprodução de 
ritos e de práticas transmitidas pelos antigos gregos. Pode-se ver nesse 
movimento dos intelectuais gregos, oriundos de elites locais, uma 
manobra para o fortalecimento de comunidades isoladas ao torná-las 
partícipes de um grupo com identidade cultural e influência política no 
Império (SILVA, 2008, p. 57). 

 

Enquanto autor, ele escreveu sobre diversos assuntos ao longo de sua vida: tendo 

escrito aproximadamente duzentos e cinquenta obras. Sua principal obra chamou-se Vidas 

Paralelas: um compilado de diversas biografias de figuras importantes para as sociedades 

grega e romana nos âmbitos militar e/ou político. Com essa obra, o autor aponta para as 

muitas semelhanças entre os gregos e os romanos, mostrando que suas realidades não eram 

assim tão distintas como dizia o senso comum. Embora muitos gregos tenham se tornado 

cidadãos romanos, isso não implicava na perda de suas identidades helênicas, pelo 

contrário: fortalecê-las foi justamente o papel de Plutarco nesse período apoiando-se na 

tradição literária e nas mais diversas formas de demonstração cultural. 

 

O Júlio César de Suetônio e o Júlio César de Plutarco: dos campos de batalha para 

os lençóis de outro homem 

Caio Júlio César viveu de 100 até 44 a.C. Herdando o nome de seu pai, que havia 

sido senador, César foi um importante militar e político romano que ascendeu a diversos 

cargos ao longo de sua vida: Alto Sacerdote de Júpiter, Questor, Edil, Pontífice Máximo 

Romano2, Pretor, Cônsul, Ditador e, por fim, Ditador vitalício. Acredita-se, pelas fontes de 

maneira geral, que ele foi um governante muito amado pela população, ainda que em seus 

últimos anos de vida ele tenha mostrado uma face tirânica em decorrência de todo o poder 

que acumulara. Plutarco (Vidas Paralelas, Vida de Júlio César, III) exalta a aptidão de César 

para a realização de discursos, afirmando que ele só não se tornou o melhor dos oradores 

de seu tempo, pois se dedicou a “exercitar-se na guerra e no desempenho dos cargos 

públicos, os quais, afinal de contas, tornaram-no senhor do império romano”. Exímio 

estrategista, ele trouxe muitas glórias para Roma, sendo a conquista das Gálias o mais 

importante e renomado de seus feitos. 

Quem quiser compará-lo com os Fábios, os Cipiões, os Metelos, e 
mesmo os do seu tempo ou um pouco mais antigos, como um Sila, um 

                                                      
2 Ao conseguir esse cargo, Plutarco (Vidas Paralelas, Vida de Júlio César, VIII) nos diz que “isto causou 
grande temor ao Senado e aos homens de bem, porque julgaram que, de ali por diante, ele obteria do povo 
tudo o que quisesse”. 
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Mário, os dois Lúculos e o mesmo Pompeu (cujo nome se eleva até os 
céus) achará que os feitos de César, na virtude militar e guerreira os 
superam a todos, inteiramente. Quer nas asperezas da região onde ele 
realizou suas conquistas; quer, na extensão das terras que ele acrescentou 
ao Império Romano; quer na multidão e no poder dos inimigos que 
derrotou; quer na dureza e rigor dos homens com os quais teve de lidar, 
cujos costumes ele abrandou e depois civilizou; quer em mansidão, 
doçura e afabilidade, clemência e humanidade para com os que 
aprisionava; quer em liberalidade e beneficência para com os que 
combatiam sob seu comando nessas guerras; a todos superou também 
no número de vitórias que conquistou e na multidão de inimigos que 
matou em combates, pois em menos de dez anos, quanto durou a guerra 
nas Gálias, ele tomou de assalto ou à força oitocentas cidades, subjugou 
trezentas nações: teve diante de si em combate três milhões de homens 
armados, e em várias vezes, matou um milhão e fez outros tantos 
prisioneiros (PLUTARCO, Vidas Paralelas, Vida de Júlio César, XIX). 

 

Ao que diz respeito a sua vida pessoal, César casou-se quatro vezes: Cossúcia, 

Cornélia, Pompéia e Calpúrnia são os nomes das esposas que teve ao longo da vida; além 

de ter tido uma vasta coleção de amantes, sendo a rainha egípcia Cleópatra VII a mais 

famosa delas. Contudo, o que vai ser relevante para nós aqui no presente trabalho, não é a 

imensidão de mulheres que César se relacionou durante os seus sessenta e seis anos de 

vida, e sim, um nome em específico que repercutiu pelas ruas de Roma e que ecoa até hoje 

na história: Nicomedes IV, o rei da Bitínia, com quem César supostamente teria se 

relacionado e desempenhado o papel receptivo na relação afetivo-erótica. O caso chegou 

até nós através da obra suetoniana, sendo contado logo no começo do texto de Vidas dos 

Doze Césares: 

Júlio César foi militar pela primeira vez na Ásia, sob o comando do 
pretor Marco Termo, com o qual dividia a tenda. Foi enviado por este a 
Bitínia, com o propósito de obter uma esquadra, e deteve-se na corte do 
rei Nicomedes. Deste fato, porém, correu a notícia de que havia se 
prostituído a este monarca, notícia essa que foi confirmada alguns dias 
depois, em função do seu retorno àquele reino, sob o pretexto de pagar 
uma soma da qual seria credor um liberto que era seu protegido 
(SUETÔNIO, Vidas dos Doze Césares, Vida de Caio Júlio César). 

 

César jamais confirmou a veracidade do ocorrido. Mas, em uma sociedade guiada 

por um forte ideal de virilidade e de dominação fálica, aquilo que as pessoas diziam 

importava mais do que o que teria acontecido de fato. Além disso, ele também foi alvo de 

zombaria por portar-se de maneira efeminada, bem como por ter a pele lisa e depilada. 

Certa vez, ao ser comparado com uma mulher em pleno Senado, ele respondeu dizendo 

“que Semíramis, entretanto, reinara na Assíria e que as Amazonas haviam conquistado em 

tempos passados grande parte da Ásia” (SUETÔNIO, Vidas dos Doze Césares, Vida de Caio 

Júlio César). 
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Como vimos anteriormente, ser um pathicus, ser um cinaedus, era totalmente 

degradante, uma vez que o homem se rebaixava ao papel de uma mulher e perdia aquilo 

que lhe era mais valioso, sua pudicitia. Contudo, o caso de César diferencia-se dos demais, e, 

para entendê-lo, é preciso partir de uma premissa básica: embora as acusações de que ele 

havia se submetido a outro homem tenham se espalhado rapidamente, vale ressaltar que ele 

tinha cerca de vinte anos na época em que fora acusado. Ou seja, “apesar da infâmia que 

normalmente desencadeavam, elas não impediram que César conquistasse uma brilhante 

carreira militar e política” (THUILLIER, 2013, p. 86).  

Na visão de Thuillier, o caso de César é um exemplo de Virilidade Temperada: um 

conceito desenvolvido por esse historiador e que se refere a pessoas que eram reconhecidas 

por sua grandiosidade, ainda que não seguissem à risca o modelo viril naquele contexto. Ou 

seja, embora os cortes em sua virilidade fossem de conhecimento geral e que as pessoas 

zombassem disso, ninguém poderia desdenhar de suas capacidades enquanto combatente e 

governante, pois ele realmente exercia suas funções de maneira exemplar.  

Suetônio nos traz mais informações sobre as questões homoeróticas envolvendo 

Júlio César: 

Além das suas relações com Nicomedes, nada autoriza a crença na 
desmoralização de sua reputação. Entretanto, o opróbrio oriundo deste 
fato foi grave e duradouro e o expôs aos ultrajes e reprovações de 
muitos. Sem prolongar muito, os versos conhecidíssimos de Calvo 
Licínio, iniciam da seguinte forma: “Tudo o que a Bitínia e o amante de 
César jamais possuíram...”. Da mesma forma, sem muito se estender, nos 
discursos de Dolabela e de Cúrio pai nos quais Dolabela lhe chama “rival 
da rainha, a prancha inferior da liteira real” e “a prostituta da Bitínia”. 
Deixo ainda passar em silêncio os éditos de Bíbulo, em que este tratava 
em público o seu colega de “rainha da Bitínia”, que, “depois de haver 
amado um rei, amava agora a realeza”. Foi nesse mesmo tempo que, de 
acordo com Marco Bruto, certo Otávio, cujo desconcerto mental lhe 
permitia falar livremente, no meio de uma concorrida assembleia, 
chamou Pompeu de “rei” e ao saudar César tratou-o de “rainha” [...] Por 
ocasião do seu triunfo das Gálias, os seus soldados, entre outras canções, 
com que se divertiam ao acompanhar o carro do vencedor, chegaram a 
cantar até mesmo estes versos, que se tornaram triviais: “César subjugou 
os Golias. Nicomedes subjugou César. César agora triunfa, porque 
subjugou as Golias. Entretanto, Nicomedes, que subjugou César, não 
triunfa” (SUETÔNIO, Vidas dos Doze Césares, Vida de Caio Júlio César). 

 

Além das alusões feitas a Nicomedes pelos soldados de César, eles também 

entoavam outro canto que fazia referência as suas inclinações pela libertinagem de modo 

geral: “Romanos, guardai vossas mulheres: nós conduzimos o calvo adultero. O ouro que 

dissipaste em concubinatos nas Gálias, foi aqui que o tomaste de empréstimo” 

(SUETÔNIO, Vidas dos Doze Césares, Vida de Caio Júlio César). Ou seja, além de todos 
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dizerem que ele havia sido penetrado e de ter a fama de ser feminino, ele também era 

considerado um mulherengo (effeminatus) que ao longo de sua vida seduziu um grande 

número de mulheres casadas, sendo até mesmo chamado por Cúrio pai de “o marido de 

todas as mulheres e a mulher de todo os maridos”. Essas características possibilitam 

encaixar César ao conceito mulherengo efeminado presente na obra de Williams (2010) 

mencionada anteriormente. O crime de adulterium, ou seja, o crime de ter relações com 

mulheres casadas era punível pela Lex Julia, contudo, ninguém ousava enfrentar César 

diretamente, pois era muito provável que quem o fizesse é que acabasse preso. Aos que os 

textos contam, muitos se sentiram minimamente vingados quando a terceira esposa de 

César, Pompéia, tentou cometer adultério com um patrício de nome Clódio, no entanto, 

César não puniu nenhum dos dois e somente divorciou-se da esposa. Em decorrência 

disso, os boatos que corriam diziam que ele pegava emprestado de outros homens, mas que 

ele também emprestava.  

 

Considerações finais 

No que diz respeito à reação de César ao ouvir a forma pela qual ele era 

representado, fosse por seus seguidores ou por seus inimigos, Williams nos diz que: 

Adquirir a reputação de ser um adúltero era uma coisa: ser chamado de 
"rainha da Bitínia" era outra completamente diferente. De fato, Dião 
Cássio acrescenta um detalhe crucial: enquanto César geralmente acolhia 
as piadas de seus soldados, tomando sua abertura como um sinal de sua 
confiança neles, ele não estendeu essa tolerância às alusões a Nicomedes. 
Estas ele tentou vigorosamente negar, apenas para abanar as chamas da 
suspeita pela própria prontidão de sua resposta. Cátulo, Tácito, Suetônio 
e Dião oferecem um vislumbre do que parece ter sido um entendimento 
normalmente não dito: era menos prejudicial para a reputação de um 
homem ser considerado culpado de adultério ou, mais geralmente, de 
stuprum (contanto que se pensasse que desempenhou o papel insertivo, 
de “homem”) do que ter sido penetrado sexualmente. Nem isso é 
surpreendente. Enquanto a primeira poderia ser concebida como uma 
falha decorrente de um excesso de masculinidade, a segunda convidava a 
ser interpretada como o abandono da identidade masculina (WILLIAMS, 
2010, p. 183). 

 

Ou seja, ainda que ele tenha superado tudo o que era dito ao seu respeito e que 

sua grandiosidade político-militar não tenha sido abalada, isso não quer dizer que César 

estaria isento de se preocupar com a sua própria identidade enquanto homem aristocrata 

vivendo em uma sociedade ditada pelo chamado Paradigma Priápico e pelo modelo de 

guerreiro estuprador, que estabelecia uma fronteira entre um padrão de virilidade pré-

determinado e que conflitava com tudo aquilo que fugisse dessa normatividade ao que era 

considerado masculino.  
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No entanto, acreditamos que seus feitos militares tão grandiosos para o Império 

Romano acabaram por poupar sua imagem negativa de certa forma, diminuindo seus 

aspectos homoeróticos e sua efeminação em meio às conquistas e relações estabelecidas 

com a aristocracia romana na perpetuação de sua imagem. Assim, realizando grandes 

conquistas bélicas, tendo um importante papel militar, desenvolvendo redes de relações 

dentro da ordem senatorial de governo e de poder, César cumpriu com o Paradigma Priápico 

e se configurou como um guerreiro estuprador dentro de uma proposta que liga diretamente, 

por meio de fronteiras negociáveis, representações de elementos de gênero, poder, relações 

político-sociais e guerra. Tal ligação de elementos, em nossa leitura, é um aspecto 

constituidor da sociedade romana em que o general e nossos autores viveram e nos diz 

bastante sobre a organização da mesma quando estudados em conjunto.  

 

Referências 
Documentais: 
PLUTARCO. Vidas Paralelas: Alexandre e César. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2009. 
 
______. Vidas Paralelas: Alejandro y César. Madrid: Gredos, 1992. 
 
SUETONIO. Vida de Los Doce Césares. Madrid: Gredos, 1992. 
 
Bibliográficas: 
FEITOSA, L. C. O amor entre iguais: o universo masculino na sociedade romana. In: 
ESTEVES, A. M.; AZEVEDO, K. T; FROHWEIM, F. (Orgs.). Homoerotismo na 
Antiguidade Clássica. Rio de Janeiro: Programa de pós-graduação em Letras Clássicas/UFRJ, 
2016, p. 124-140. 
 
GRIMAL, P. O Amor em Roma. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
 
JOSÉ, N. F. A construção da imagem do Imperador Augusto nas obras de Veléio Patérculo, Plutarco e 
Suetônio. Dissertação de Mestrado em História defendida na Universidade Estadual Paulista 
- UNESP/Franca, 2011.  
 
SILVA, M. A. O. Plutarco e Roma: o mundo grego no Império. Tese de Doutorado em História 
defendida na Universidade de São Paulo - USP, 2007. 
 
SILVA, S. C. A corrupção e os crimes de Heliogábalo: aspectos da governabilidade imperial 
romana e as práticas políticas do princeps sírio vistas por seus detratores (século III EC). 
In:______; CAMPOS, C. E. C. Corrupção, Crimes e Crises na Antiguidade. Rio de Janeiro: 
Desalinho/CNPq, 2018, p.193-216. 
 
THUILLIER, J-P. Virilidades romanas: vir, virilitas, virtus. In: CORBIN, A. (et al.). História 
da virilidade. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 71-124. 
 
WILLIAMS, C. A. Roman Homosexuality. New York: Oxford University Press, 2010. 
  



     

142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



     

143 

CAPÍTULO 12 
 

AS FRONTEIRAS ENTRE O UIR E O CINAEDUS: 
O HUMOR CONTRA A PASSIVIDADE SEXUAL MASCULINA NOS 
POEMAS DE MARCIAL (SÉCULO I D.C.)1 

 
Henrique Hamester Pause 

Graduando em História pela 
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 

Membro do Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrânico da 
UFSM - GEMAM/UFSM 

 
 

Introdução 

Este texto é fruto da pesquisa de Iniciação científica do autor. A pesquisa centra-

se em torno de Marcos Valério Marcial e na maneira como esse poeta, que viveu a maior 

parte de sua vida e escreveu em Roma, apresentou aspectos das práticas homoeróticas 

masculinas naquela cidade de forma crítica em relação ao que era permitido e o que não 

permitido ao homem cidadão romano, o uir por excelência. Contrapondo a esse uir, 

veremos Marcial construir, em tom jocoso, a figura do cinaedus, um sujeito que se 

assemelhava aos atributos culturais que Marcial e a moral que ele compartilhava viam como 

passivos, ou melhor, como femininos e subalternos. 

Diante disso, neste capítulo pretendemos explorar as fronteiras demarcadas por 

Marcial entre o uir romano e o cinaedus, analisando aspectos do gênero literário em que o 

poeta escreveu, o epigrama satírico. Analisaremos, assim, o elemento humorístico 

desenvolvido por Marcial em seus epigramas. Para isso, incialmente, apresentaremos quem 

foi o autor estudado e as redes de relacionamento em que ele esteve envolvido, que, em 

nossa leitura, muito influenciaram em sua escrita sobre o tema tratado aqui.  

 

Considerações em torno do poeta Marcial 

O poeta Marcial nasceu na cidade Bilbilis, na Província romana da Hispânia (atual 

Espanha), por volta de 39-43 d.C. Marcial foi para Roma em torno de 64 d.C., 

provavelmente buscando gozar da mesma sorte que seus compatriotas Sêneca e Lucano 

possuíam junto às cortes imperiais da época (RIBEIRO JR., 2016, p. 88).  Entretanto, 

Marcial passará o resto de sua vida produzindo epigramas, único gênero de poesia que 

                                                      
1 Este trabalho foi financiado pelo Fundo de Incentivo à Pesquisa da UFSM - FIPE, durante o ano de 2017 e 
conta com a orientação da Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva. Além disso, a pesquisa resultará no Trabalho de 
Conclusão de Graduação do autor, com defesa prevista para dezembro de 2018. 
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nosso autor se debruçou por toda sua vida, valendo a ele a relação social de cliente (cliens) 

de importantes aristocratas da cidade de Roma.  

Foi nessa cidade que Marcial construiu fama, com desafios e conquistas que foram 

encerradas após a morte do imperador Domiciano (96 d.C.), fato que o forçou a retornar à 

sua cidade natal por volta do ano 102 d.C., onde ele também morreu, provavelmente, entre 

os anos de 103 e 104. 

A condição de cliente (cliens), ocupada por Marcial em Roma, pode ser vista como 

uma forma de nosso autor sobreviver na cidade, mas também de viver de seus poemas. 

Renata Lopes Venturini (2011, p. 2589) explica que o cliente romano, fosse rico ou pobre, 

poderoso ou não, era um homem livre que vinha cortejar o patrono em busca de proteção. 

Sabemos, pela análise dos poemas (Epigramas, IV, 79), que Marcial era possuidor de 

pequenas propriedades rurais e que possuía até mesmo um escravo (Epigramas, IV, 42), o 

que demonstra que o autor parece ter feito parte de uma espécie de grupo rural provincial 

de sua região, com algum tipo de posse, embora não pareça que as mesmas fossem muito 

elevadas. Ele era, dessa forma, parte de uma pequena elite provincial romana.  

Segundo Benedito Inácio Ribeiro Junior (2016, p. 89), pela necessidade de boas 

relações e também de rendimentos, Marcial buscou por um patrono, mantendo a relação de 

clientela com sua submissão à vida de cliente. Nos primeiros anos em Roma, graças aos 

seus contatos, parece que Marcial teve uma vida economicamente estável. Em especial seu 

amigo Sêneca, muito próximo ao imperador Nero, permitiu a Marcial contato quase que 

direto com a casa imperial na época de Nero (54-68 d.C.). Assim, Marcial se viu aliado e 

apadrinhado por um dos principais conselheiros do imperador, o que acreditamos ter sido 

para ele um bom início de carreira.  

Para sobreviver em Roma, Marcial dependia de seus patronos e da venda de seus 

livros. Após um período de silêncio pela sua relação com Sêneca e os envolvimentos desse 

na política e nas perseguições de Nero, Marcial voltou aos seus escritos no ano 80 d.C., 

quando escreveu o Livro dos Espetáculos (Liber de Spetaculis), uma coleção de 33 epigramas 

publicados em homenagem a construção do Coliseu. A partir daí, o epigramista conheceu o 

auge de sua carreira.  Destacamos que no tal período de silêncio, Marcial teve o apoio de 

vários poderosos da sociedade de Roma e amigos de poesia, em especial Quintiliano.  

Podemos fazer um breve resumo sobre a atuação de Marcial durante o governo 

de cada imperador, de Nero a Domiciano (81-96 d.C). Como já citamos, é na época de 

Nero que Marcial se dirigiu a Roma para viver de sua escrita literária apadrinhado pelos 

demais poetas hispânicos que já viviam na cidade e sobre a proteção de Sêneca. Após a 
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morte do último, Marcial passou para a proteção de Quintiliano, que o aconselhou a se 

afastar da poesia e seguir a carreira forense. Durante todo o reinado de Vespasiano (69-79 

d.C.), o primeiro dos Flavianos, Marcial sobrevivia com a ajuda de poderosos em Roma e 

não publicou nada que pelo menos tenha chegado até a atualidade. Sob os governos de 

Tito (79-81 d.C.) e Domiciano nosso poeta atingiu o seu auge enquanto escritor. 

 

O epigrama de Marcial e suas críticas à passividade masculina 

O poeta Marcial escreveu na forma de epigrama, gênero da poesia que tem origem 

com os gregos, em inscrições funerárias e pequenos escritos em estátuas e objetos ligados à 

memória de algo ou de alguém. Marcial acaba virando sinônimo da palavra epigrama, visto 

que foi o primeiro a colocar o nome de epigrama em sua poesia e ter produzido uma vasta 

obra que chegou até nossos dias neste gênero. Segundo Alexandre Agnolon (2014, p. 32), 

Marcial foi aquele que primeiro inseriu o epigrama nas práticas de sociabilidade correntes 

em Roma. Nosso poeta trouxe, portanto, espaços da vida cotidiana dos romanos para a 

literatura, citando ginásios, sítios, banhos, práticas, nomes, etc. Seus epigramas apresentam 

os espaços da cidade de Roma e as relações sociais são seu palco. Assim, o epigramista de 

Bilbilis irá expor os comportamentos elevados, os vícios e a corrupções dos romanos e das 

romanas de sua época segundo seu olhar.  

Com tom satírico, com o objetivo de fazer rir a partir de um olhar moralista, o 

autor fará, por exemplo, críticas aos comportamentos das matronas que fugiam dos 

padrões morais, como no Epigrama 4 e 9 do Livro IV; no Epigramas 6 e 7 do Livro VI e 

nos Epigramas XIII, XIV, do Livro VI. Ele também faz muitas críticas ao que considera 

como homens efeminados, como nos Epigrama 11 e 61, do Livro VI.2 

Marcial atacou de forma ampla homens com comportamentos que eram 

considerados femininos na sua época. E, embora falasse de pessoas conhecidas, ele 

conseguia criar disfarces para que as mesmas fossem identificadas, mas sem explicitá-las e 

se expor. Além disso, como mostra Amy Richlin (1992, p. 128), o poeta conseguia fazer 

parecer que o atacante (ele mesmo) aprovava as ações da vítima, mas ele estava mesmo 

atacando as práticas consideradas erradas pelo grupo aristocrático do qual ele fazia parte e 

para o qual escrevia com intuito moralizante.  

                                                      
2 O termo efeminado aqui usado se refere a um homem que apresente trejeitos/características construídas 
culturalmente como femininas. No entanto, o termo latino effeminatus era usado, em especial, para referir 
pejorativamente a um homem muito “mulherengo”, não necessariamente feminino por seus trejeitos, mas 
feminino dentro do que compreendiam como descontrole típico de mulheres em relação ao corpo e às 
relações amorosas/sexuais, naquele contexto. Outros termos como cinaedus e fellator cunnilingus também eram 
usados como insultos para descrever questões de gênero e sexo relacionados ao universo masculino.  
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No epigrama de Marcial, o poeta é o agressor e a vítima não é uma pessoa citada 

diretamente, ela deve ser descoberta em um jogo de adivinhação (RICHLIN, 1992, p.109). 

A audiência, formada por grupos de amigos, transeuntes, literatos ou frequentadores de 

teatros, tinha tais poemas como fonte de deleite. Nessa grande revista de fofocas da cidade 

de Roma, o prazer era, então, encontrado em ouvir e ler as invectivas, tanto pelo conteúdo, 

como pela forma. 

Entrando em nosso objeto de pesquisa propriamente, o homoerotismo masculino 

na visão de Marcial, cumpre destacar que estamos utilizando esse termo e não homossexual 

ou homossexualidade, uma vez que concordamos com Jurandir Freire Costa, para quem, 

seguindo Michel Foucault: 

É preferível a “homossexualidade” ou “heterossexualidade” porque tais 
palavras remetem quem as emprega ao vocabulário do século XIX, que 
deu origem à ideia do “homossexual”. Isto significa, em breves palavras, 
que toda vez que as empregamos, continuamos pensando, falando e 
agindo emocionalmente inspirados na crença de que existem uma 
sexualidade e um tipo humano “homossexual”, independentemente do 
hábito linguístico que os criou. Eticamente, sugiro que persistir 
utilizando tais noções significa manter costumes morais prisioneiros do 
sistema de nominação preconceituoso que qualifica certos sujeitos como 
moralmente inferiores pelo fato de apresentarem inclinações eróticas por 
outros do mesmo sexo biológico (COSTA, 1992, p.11). 

 

Na análise do homoerotismo masculino nos poemas de Marcial, percebemos que 

o poeta não ataca a prática em si. O poeta ataca quando o uir romano (o cidadão) deixa de 

cumprir o papel esperado perante à urbs e à sua domus que, por sua vez, reflete em suas 

práticas sexuais e é reflexo das mesmas. Assim, ressaltamos que o que se esperava do uir 

romano era que ele fosse apto para a guerra, demostrasse coragem, tivesse cuidado com sua 

reputação, mantivesse uma postura considerada de continência e controle, dita 

masculina/viril, perante sua casa e, consequentemente, com seu corpo. Fosse, portanto, 

ativo militarmente, socialmente, politicamente e, consequentemente, sexualmente.  

Diante dessa moral apresentada ao uir romano no campo da prática sexual, vemos 

Marcial atacando o aristocrata que realiza uma relação sexual na posição de 

passivo/receptor.  

Se ao jovem dói o pau e a ti, Névolo, o cu, 
Adivinho eu não sou, mas sei que fazes.  
(MARCIAL, Epigramas, III, 71).3 
 
Do do cu rasgado até chegar no umbigo, 
Carino não possui nenhum vestígio, 

                                                      
3 Usamos, especialmente, as traduções dos poemas de Marcial, do latim para o português, realizadas por 
Fábio Cairolli (2014). 
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Mas se coça, contudo, até o umbigo. 
Que enorme sarna sofre este infeliz! 
Cu não tem, entretanto, ele é viado [cinaedus]. 
(MARCIAL, Epigramas, VI, 37). 
 

No Epigrama 23 do Livro I, Marcial conta que os locais de banhos em Roma 

eram pontos de encontro de homens que realizavam práticas homoeróticas:  

Só convidas alguém, Cota, com quem te lavas, 
só nos banhos arrumas teus convivas. 
Admirava-me, Cota, jamais me chamares:  
Agora eu sei que nu não te agradei  
(MARCIAL, Epigramas, I, 23). 

 
Também no Livro I, o poeta mostra que mesmo entre aqueles que pregavam a 

boa moral ou que mantinham os costumes aristocráticos romanos podiam ser, na verdade, 

falsos moralistas, como é o caso de alguém que Marcial comenta no poema endereçado a 

um homem chamado Deciano:  

Vês aquele, Deciano, de juba desfeita,  
cuja fronte pesada até tu temes,  
que fala em Cúrios e Camilos salvadores? 
Não te enganes: casou-se ontem de véu. 
(MARCIAL, Epigramas, I, 24). 

 
Nosso poeta também usa aqui o termo cinaedus em seu relato da história de Pola, 

mulher casada com Lupo. Tal mulher se encontrava com outro homem que era conhecido 

como um cinaedus. Portanto, quando se levanta a suspeita de que Pola se encontra com um 

cinaedus esse não deveria oferecer nenhum risco ao marido, pois, como o termo demostra, 

seria alguém que encontrava prazer em relações homoeróticas com outro homem. 

Devemos ressaltar aqui que o termo é traduzido por Fábio Cairolli (2014) como “viado”. 

Ou seja, Cairolli utiliza um xingamento moderno que designa um homem que não sente 

atração sexual por pessoas do sexo oposto, podendo ou não ter trejeitos femininos, 

mostrando-nos que cinaedus era um xingamento na época. Porém, quando Marcial, ou o eu-

lírico usado por ele no poema, “dá o flagra” em Pola e no tal cinaedus, ele percebe que o 

cinaedus não merece tal xingamento, pois está de fato tendo um caso com Pola. Aqui, então, 

a denúncia do poeta é em relação ao adultério de Pola e à má fama como cinaedus do 

amante, que é desfeita por ele ter o caso com a adúltera.   

Embora sempre me dissessem que ia 
Minha Pola em segredo com um viado [cinaedus], 
dei, Lupo, o flagra. Não era viado [cinaedus]. 
(MARCIAL, Epigramas, X, 40). 
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E no poema 41 do Livro V, Marcial apresenta um legítimo homem considerado 

feminino, utilizando aqui o termo mollior, referindo-se ao feminino, portanto, como algo 

mole/delicado. 

Embora mais capado que o eunuco trouxa 
Que o concubino de Celenas [Celaenaeo, cidade da Frígia, terra de Átis e 
Cibele, a deusa dos sacerdotes eunucos]  
mais mole [mollior],  
Por quem, seguindo a Mãe Enteia [um dos epítetos de Cibele], 
o galo uiva [referindo-se aos galli, sacerdotes castrados de Cibele], 
De teatros, plateias e éditos falas, 
De trábeas, de idos, fíbulas e do censo,  
E os pobres mostra a mão lixada com pomes. 
Se, Dídimo, no assento equestre sentar 
Podes, verei: não podes com’os maridos  
(MARCIAL, Epigramas, V, 41). 

 

No epigrama acima, o homem criticado, Dídimo, pela análise de José María 

Blázquez (2006) é um grego já inserido nas ordens de status social romanas, ocupando a 

posição de equestre. Concordamos que Dídimo seja um equestre, pois o próprio Marcial 

cita isso. No entanto, não acreditamos poder afirmar que ele seja com certeza um grego. 

Ele poderia ser um grego, pois sabemos que os romanos consideravam os gregos muito 

efeminados em vários sentidos, mas talvez ele fosse um oriental das regiões próximas da 

Grécia, por exemplo, pois ele o associa as práticas de Dídimo às práticas frígias dos 

eunucos sacerdotes de Cibele. Enfim, Dídimo é um estrangeiro, mas continua com seus 

hábitos culturais mesmo já tendo se integrado a uma alta ordem social romana. 

 Em nossa análise, podemos perceber que Dídimo não é viril, ou melhor, não 

mostra o que é esperado do uir romano. Dídimo é mais branco que o deus Átis, o 

companheiro castrado da deusa frígia Cibele, remetendo à ideia de que o mesmo possui 

características de comportamentos de homens efeminados que irão aparecer em outros 

poemas: a cor da pele branca (contra o modelo de corpo viril esperado, atlético e 

bronzeado), fala de assuntos ditos femininos, gosta de teatro, de roupas, cores e pedras 

preciosas, assim como o luxo. Dídimo fala de teatro, das suas filas e assentos, das leis e de 

togas coloridas e cheias de pedras, as mesmas que talvez ele próprio usasse. Marcial ainda 

mostra que o sujeito a quem ele se refere tinha direito de se sentar nos bancos destinados 

aos equestres no teatro e termina seu poema condenando essa condição visto que, mesmo 

sendo um equestre, ainda continuava com suas práticas orientais e efeminadas, não tinha 

esposa e nem herdeiros e abusava do luxo, dos cuidados com a pele. Portanto, para 

Marcial, Dídimo não era merecedor da ordem equestre por não manter-se dentro dos 

padrões de virilidade esperados. 
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Relacionado com a questão da virilidade e do homoerotismos temos também a 

questão da pilosidade dos homens romanos. Após o crescimento da primeira barba e seu 

respectivo corte e oferenda ao deus do Lar, o uir romano deveria manter uma série de 

regulações sobre seus pêlos corporais. Assim, qualquer comportamento que não se 

enquadrava no jogo de símbolos e da moral (mos maiorum) era também punido pelos 

epigramas de nosso autor. Algumas áreas do corpo, segundo Jean-Paul Thuillier (2013), 

precisavam ser bem observadas nessa questão, como pernas, braços e, em especial as 

adegas. Vejamos o que Marcial escreve sobre essas áreas do corpo: 

Se depilas teu peito, tuas pernas e teus braços, se tua verga,  
após o trabalho de depilação, 
não se deixa cercar senão de penugens, é que tu,  
Libieno (quem o ignora?), sonhas 
 em agradar tua mestra. Mas com quem sonhas tu, 
 Libieno, quando depilas tuas nádegas? 
(MARCIAL, Epigramas, II, 62). 

 

Percebemos, portanto, que algumas áreas do corpo podiam e até deviam ser 

depiladas, a barba e manter os cabelos aparados são exemplos. Por mais que Marcial ainda 

encontre alguma virilidade (talvez por sua origem Hispânica) nos cabelos desgrenhados 

(mal cuidados e não devidamente aparados), manter essas áreas do corpo sobre controle 

são essenciais para os aristocráticos da cidade Roma. Os braços e pernas, assim como peito, 

são depilados, nesse poema em favor da senhora de Libieno, que, nos parece o exige, mas 

quando se trata das nádegas, remete instantaneamente ao desejo oculto de Libieno em ter 

relações homoeróticas com outro homem e, ainda pior, ocupar a posição de passivo nessa 

relação. Vemos aqui, portanto o pêlo como um símbolo de questões de gênero, 

demostrando que ao descumprir a prática (a de ter pelos nas regiões das nádegas) é também 

um descumprimento ao papel do uir romano. 

 

O humor como elemento de crítica em Marcial 

Devemos ressaltar que os poemas de Marcial eram escritos para fazer rir, por mais 

que para nós hoje não causem a mesma resposta de humor esperada pelo poeta. No 

entanto, podemos perceber claramente o tom jocoso misturado à malícia em seus escritos. 

Assim, conforme Richlin (1992, p. 57), os poemas trarão humor ao tratar da liberação de 

sentimentos hostis ou agressivos em relação a algumas partes do corpo e a atos sexuais, 

fazendo menções a pessoas envolvidas em tais atos, consideradas sujas, baixas e nojentas. 

O tom jocoso, a sátira tida como uma crítica engraçada e a obscenidade podem ser vistos 
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como uma técnica de escrita pensada pelo autor para manter-se próximo da realidade das 

ruas e das relações sociais cotidianas de Roma.  

Concordamos com essa perspectiva e também entendemos o humor de Marcial 

como uma forma de o poeta escrever sobre assuntos e questões ligados à moral sem ser 

perseguido. Sublinhamos que nos tempos em que Marcial escreveu, o governo de 

Domiciano (81-96), outros autores que lhe foram contemporâneos foram perseguidos, 

como Tácito e Juvenal, por exemplo.4 Assim, em nossa leitura, nosso poeta passou pelas 

perseguições de Domiciano podendo fazer severas críticas mascaradas do fazer rir. 

Para nós, assim como para Cairolli, os epigramas de Marcial são um instrumento 

de legitimação do poder imperial, seja positivamente ou negativamente. O poeta de Bilbilis 

sabia dessa responsabilidade e louvando ou criticando, o poeta ajudou a construir 

elementos do poder imperial de Domiciano (CAIROLLI, 2001, p. 64). Claramente, 

podemos perceber que Cairolli critica a ideia de que Marcial era um adulador de 

Domiciano, ideia corrente entre alguns estudiosos do poeta. No entanto, Cairolli percebe 

que o mesmo tinha noção de seu papel de poder em relação ao imperador, de seu papel 

enquanto poeta e o possível serviço, prestígio, proteção e dinheiro que poderia ganhar na 

aproximação e honra aos feitos de Domiciano, o que concordamos. 

Por fim, sabemos que por muito tempo a memória passada ao longo dos séculos e 

mesmo a historiografia construíram uma imagem de Roma e dos romanos como um povo 

e uma civilização austera, heroica, solene e estoica. No entanto, como buscamos mostrar, a 

mesma era marcada pelo riso. Assim, George Menois (2003) nos explica que existiu um 

típico humor latino e que em diferentes autores esse humor esteve presente nas formas de 

escrever satiricamente. O poeta Horácio, um dos grandes nomes da sátira latina, já 

explicava, em sua Sátira 10, que o humor era superior à severidade quando se desejasse 

transmitir uma verdade moral. Nesse sentido, vemos como Marcial usou do rir como 

instrumento a serviço da moral, fazendo de seus epigramas uma forma de transmitir uma 

lição com uma palmada ou com uma carícia, mas sempre com humor (MENOIS, 2003, p. 

83).  

 

                                                      
4 Segundo Milena Ogawa (2017, p. 115-118), as obras de Tácito, Juvenal e Suetônio são publicadas 
posteriormente à morte de Domiciano e serviriam como uma forma de manchar a imagem do princeps. 
Marcial, por outro lado, publicou a maioria de seus livros sob o governo de Domiciano. Ao contrário dos 
demais poetas citados acima, a nosso ver, o epigramista se protegeu usando de mecanismos retóricos, 
linguísticos e do humor para não ser perseguido por Domiciano. Porém, também ao contrário de Tácito, 
Juvenal e Suetônio que conseguiram dar continuidade à sua carreira política após a morte de Domiciano, 
Marcial parece não ter previsto o fim da dinastia Flaviana (69-96 d.C.) e, diferente dos demais, falhou 
miseravelmente, talvez por promover em demasiado o antigo imperador, talvez por não agradar o novo 
imperador, Nerva, tendo que retornar a sua terra natal após a morte de Domiciano.  
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Considerações finais 

Diante do que foi apresentado, acreditamos que o humor pode ter diversos usos 

pelos diferentes grupos sociais nos diferentes contextos.5 Interpretamos o caso do humor 

de Marcial em relação à passividade sexual masculina, seguindo os argumentos sobre o riso 

e a cultura de Menois (2003), para quem, de forma consciente ou não, o humor pode estar 

a serviço da aristocracia como uma maneira de reforçar seus valores e seu poder. Assim, 

em nossa leitura, para Marcial, como para Catão (234-149 a.C.) e Horácio (65-8 a.C.), o riso 

foi um instrumento a serviço da moral. Portanto, se o epigrama satírico estava a serviço de 

regras comportamentais baseadsa no mos maiorum, estava, por consequência, a serviço 

daqueles que controlavam essa moral, mas não totalmente de forma passiva.  

Além disso, pudemos ver como construções e normalizações sobre elementos de 

gênero também não estiveram desligadas de questões de poder, sendo que o mesmo 

comportamento político esperado pelo uir romano era, por sua vez, esperado em suas 

relações com seu corpo, seus trejeitos, suas práticas sexuais e performances de gênero. 

Aqueles que descumpriam estas regras comportamentais, por sua vez, viravam piada sob a 

escrita de Marcial.  
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Introdução 

Cômodo foi o último membro da dinastia dos Antoninos a governar o Império 

Romano, mantendo-se como princeps entre 180 e 192. Esse imperador teria iniciado uma 

“era de fogo e ferro”, segundo as palavras de seu contemporâneo Dião Cássio (História 

Romana). Neste texto serão abordados temas peculiares do seu principado, conforme a 

documentação escrita da época e parte da historiografia tradicional, como a sua tirania por 

governar sem o senado, sua corrupção por desprezar as convenções romanas e a suposta 

“loucura” de querer ser um gladiador, além de sua aproximação com a divindade Hércules. 

Assim, o elemento da “loucura” será destacado como estando presente na historiografia 

sobre as fontes que, por sua vez, não colocaram Cômodo como louco, ou seja, como 

alguém com uma doença mental, em nenhum momento, ressaltamos.  

Tanto o historiador Dião Cássio, quanto Herodiano, outro historiador também 

contemporâneo ao governo de Cômodo, abominaram as ações desse princeps a tal ponto 

que historiadores de outros contextos, como o iluminista Edward Gibbon, classificaram 

sua época como marco para o início do declínio de Roma. Tal construção da imagem de 

Cômodo, passada pelas fontes da época e por uma historiografia pouco crítica aos juízos de 

valores e disputas políticas que estas carregam, é refletida, por exemplo, no filme Gladiador 

(2000), dirigido por Ridley Scott, no qual Cômodo é apresentado de uma forma 

terrivelmente negativa.  

Por outro lado, a construção da imagem negativa de Cômodo só é possível a 

partir de um contra modelo de bom imperador, no caso seu pai e imperador anterior 

Marco Aurélio (161-180). Assim, os escritores estabeleceram uma fronteira entre o bom 

governante (optimus princeps) e o mau governante (pessimus princeps), entre pai e filho 

                                                      
1 Este texto faz parte da pesquisa de Iniciação científica do autor, orientada pela Profa. Dra. Semíramis Corsi 
Silva - UFSM. 
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imperadores, que pretendemos abordar também neste capítulo para compreender melhor a 

construção da imagem de Cômodo. 

Desta forma, com o auxílio de uma historiografia mais atual e crítica sobre este 

período e o trato documental, operacionalizando o conceito de representação de Roger 

Chartier (1988), procuraremos entender melhor o significado que as fontes históricas nos 

deixaram sobre Cômodo e sua política de governo.2 Nesse caso, a representação de 

Cômodo é realizada por aristocratas romanos que possuíam valores morais conservadores, 

utilizando seus escritos para defenderem seus interesses. Sem dúvida, tal fator possui um 

forte peso no que tange à representação do último dos Antoninos entre os romanos, 

legando uma memória negativa para outros contextos. 

A partir da leitura e análise dos textos dos historiadores Dião Cássio (História 

Romana) e Herodiano (História do Império Romano), buscaremos compreender o significado 

de sua participação na arena como gladiador, assim como o uso da figura de Hércules 

adotada pelo imperador. Para isso, contaremos também com o auxílio de uma 

historiografia recente, como comentado.  

 

Os autores das fontes analisadas 

 Os autores que foram estudados para este texto são Dião Cássio (155 – 229), que 

foi um senador de moral conservadora e Herodiano (165 – 250). 

Dião Cássio, primeiro autor estudado neste trabalho, foi um senador romano e 

filho de senador. Portanto, ele carregava fortemente uma moral senatorial conservadora e 

reagia fortemente a qualquer ação que fosse tomada contra a sua ordem social. Dião é autor 

de História Romana¸ uma compilação de oitenta livros que conta a história desde a fundação 

de Roma até o momento presente vivido pelo senador. É no livro 73 que Dião Cássio se 

refere a Cômodo.  

Herodiano é autor de História do Império Romano, uma compilação de oito livros 

começando com o Principado de Cômodo até o chamado ano dos seis imperadores (238). 

Este autor também representa Cômodo de uma forma bastante negativa, buscando 

condenar suas ações e seu modelo de governar. Ao que os estudos indicam Herodiano 

também estava inserido nos grupos das elites do Império Romano, embora não tenha sido 

                                                      
2 Para Roger Chartier (1988) representação consiste na construção de um discurso no qual o autor organiza e 
apresenta sua realidade em um jogo de poder consciente ou não. Tais discursos apresentam os anseios dos 
autores, motivações e disputas, não estando, assim, isentos de imparcialidades. Portanto, cabe ao historiador 
compreender as pistas sobre como as classificações, hierarquias e ordens sociais são organizadas conforme 
determinada visão e mundo, conforme determinada representação. A representação parte de um real e cabe 
ao historiador desconstruir o discurso através da compreensão de mundo do autor e de seus interesses. 
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da ordem senatorial ao que parece. Esse historiador tem suas origens sociais incertas, 

sendo, possivelmente, um funcionário imperial equestre, ideia defendida por Semíramis 

Corsi Silva a partir da leitura da própria obra de Herodiano: 

[...] temos que Herodiano ocupou cargos político-administrativos no 
Império, mas, possivelmente, cargos menores que Dião Cássio. Santo 
Mazzarino (1974, Apud GONÇALVES, 1996, p. 54) posiciona 
Herodiano como um liberto, o considerando um escritor de corte da 
época dos Severos, assim como acredito que devem ser considerados 
Dião e Filóstrato.3 No entanto, diferente de Mazzarino, não acredito que 
Herodiano era um liberto, pois ele critica Cômodo e Heliogábalo por 
terem elevado seus libertos a cargos importantes (História do Império 
Romano, I, 12, 3; V, 7, 7). Por outro lado ainda, Herodiano elogia o fato 
de Macrino ter conseguido ser imperador mesmo sendo um equestre 
(História do Império Romano, V, 1, 5). Também não acredito que 
Herodiano tenha sido um escritor próximo da corte, como Dião e 
Filóstrato [...]. Defendo, assim, que Herodiano foi um procurador 
equestre, o que pode ser pensado a partir do conhecimento que ele 
mostra ter fruto de possíveis e variadas viagens, bem como por seu 
conhecimento de assuntos fiscais (SILVA, 2018, p. 197-198). 

 

Portanto, em ambos os casos devemos levar em consideração o meio social em 

que os autores estavam inseridos: os grupos das elites.  

Além disso, estas obras não eram destinadas à população do Império em geral, 

composta, em sua maioria, por pessoas que não possuíam grandes conhecimentos de 

escrita, sendo grande parte iletrada. Portanto, acreditamos que as obras eram destinadas 

para aquela pequena parcela de homens que detinham poder e influência dentro da 

sociedade romana, os grupos das elites. Assim, o relato presente nestes documentos será 

marcado por uma carga política muito forte, onde estarão presentes as convicções morais e 

as disputas de poder dos autores. 

Também são utilizados para este estudo os livros de Oliver Hekster (Commodus: 

An Emperor at Crossroads, de 2002), de Geoff Addams (The Emperor Commodus: Gladiator, 

Hercules or a Tyrant? de 2013) e de Jerry Toner (The day Commodus Killed A Rhine: 

Understanding the Roman Games, de 2014). Todas essas obras trabalham com as 

representações que temos de Cômodo através de diversas fontes, tanto e textos escritos ou 

peças da cultura material, através da análise de moedas, esculturas, medalhões, figuras e 

imagens. Toner (2014), por exemplo, se concentra mais em trabalhar com os jogos 

gladiatoriais de Cômodo e o que isso impactava e representava para a heterogênea 

sociedade romana daquele contexto. Concordamos com as ideias que estes autores trazem 

sobre o Principado de Cômodo, pois eles se comprometem a criticar com mais rigor os 

                                                      
3 Silva (2018, p. 198) nos diz que outros autores também defenderam que Herodiano foi um liberto envolvido 
com a administração imperial, tais como: Domaszewski, Dopp, Pflaum, Whittaker e Grosso, por exemplo. 
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escritos literários que construíram a imagem do imperador aqui estudado, não concordando 

com a ideia trazida por um tipo único de fonte, que são os textos escritos de linha 

aristocrática de Dião e Herodiano. Dessa forma, tais estudos trazem uma nova perspectiva 

para compreendermos este imperador tão estigmatizado e que ainda carece de uma análise 

que o aborde dentro de seu contexto, buscando questionar, por fim, esta dualidade entre 

um bom (Maro Aurélio) e um mau imperador (Cômodo) dentro das perspectivas dos 

escritores. 

 

Cômodo e as fronteiras do mau e do bom imperador 

Cômodo assume o ofício de princeps em 180, com dezenove anos, após a morte de 

seu pai em meio a um duro conflito contra as tribos germânicas, em especial com os 

marcomanos. Sua primeira ação como imperador é fazer um tratado de paz e retornar para 

Roma, pois, segundo Dião Cássio, ele queria a “vida confortável da cidade” (História 

Romana, 73.1.1). Entretanto, para Hekster (2002), tal ação fazia bastante sentido político e 

não deve ser lida a partir do julgamento moral de Dião. Assim, segundo Hekster, Cômodo 

provavelmente queria evitar qualquer tentativa de usurpação e também acabar com um 

conflito que há tempos estava drenando recursos do império como estava sendo este com 

os marcomanos. Para um jovem e inexperiente imperador perder uma guerra poderia 

custar o trono. Ou seja, a ação tão negativada aos olhos de Dião é interpretada por Hekster 

como uma tática de governo acertada. 

Ao chegar a Roma, Cômodo vai utilizar um modelo de governo que privilegia 

cada vez mais pessoas ligadas pessoalmente ao imperador, mais do que ao senado, 

nomeando seus libertos a cargos administrativos importantes, como foi o caso de Perennis 

e mais tarde Cleandro. Tal feito resulta na sua primeira tentativa de assassinato, entre 181 e 

182, quando um senador, escondido na entrada do Coliseu, ataca Cômodo com uma adaga. 

Para piorar, antes do atentado, o senador ainda teria dito “isto é o que o senado te manda!” 

(DIÃO CÁSSIO, História Romana, 73.4.2). A partir de então, de acordo Herodiano (História 

do Império Romano, 1.8.7), Cômodo começa a ver o senado como seu “inimigo coletivo”. 

O desinteresse de Cômodo em governar e deixar as funções administrativas para 

libertos é usado como argumento, tanto por Dião Cássio, como por Herodiano, para 

ressaltar a incapacidade do jovem princeps. Ainda segundo a documentação textual, ambos 

os libertos, Perrenis e Cleandro, quando serviram como Prefeitos do Pretório, se tornaram 

extremamente ricos e influentes através de atos ilícitos como a venda de títulos, cargos e 

postos do senado. Dião (História Romana, 73.12.1) diz que o Império chegou a ter vinte e 



  FRONTEIRAS ENTRE O BOM E O MAU IMPERADOR  

 

159 

cinco cônsules em um ano e que parte do dinheiro vindo das vendas de títulos era enviado 

para Cômodo e para suas concubinas.  

A perseguição política e os assassinatos também são retratados com grande 

enfoque para classificar Cômodo como um tirano muito cruel. Dião (História Romana, 

73.4.4; 73.4.7) faz uma longa lista das vítimas do princeps e Herodiano (História do Império 

Romano, 1.13.7) relata que o imperador mandou executar qualquer suspeito de traição, se 

tornando um escravo de seus bajuladores.  

O período final do Principado de Cômodo, entre 190 e 192, que é o foco especial 

que pretendemos dar em nossa pesquisa, é quando Cômodo se apresenta como Hércules 

romano e luta como gladiador no Coliseu. Também é quando, após o incêndio de Roma 

em 191, ele renomeia a cidade como “Commodiana”, muda todos os meses do ano de 

acordo com seu nome e renomeia o senado como “Senado Comodiano”. Tudo isto 

relatado com espanto por Dião Cássio (História Romana, 73.15.1). 

É seguro dizer que estas ações levaram, ou então foram construídas, de certa 

forma, para justificar o seu assassinato em 192, pondo fim a quase cem anos de governo da 

dinastia dos Antoninos.  

É muito notável o contraste que os autores antigos enfatizam entre Cômodo e 

Marco Aurélio como forma de questionar a legitimidade do jovem princeps.  De acordo com 

Addams (2013, p. 95):  

Devido sua idade, a posição de Cômodo dentro da sociedade romana dependia 
inteiramente de sua ancestralidade – portanto o jeito mais fácil de questionar 
sua legitimidade (seja durante sua vida ou depois) era pondo seu parentesco em 
dúvida. Esse método aplicado pelas fontes literárias antigas foi também o meio 
para que o ilustre (quase perfeito) Marco Aurélio pudesse também ser 
distanciado de um sucessor tão desonrado – seu próprio filho. No entanto, esta 
forma de representação, claramente contradiz com outras formas de evidências 
– Cômodo foi ativamente promovido como potencial herdeiro pelo seu pai 
(ADDAMS, 2013, p. 95). 

 
 

Ainda segundo Addams, os escritores antigos, como o Scriptor da Historia Augusta¸ 

alegam que Faustina, mãe de Cômodo, teria tido inúmeros casos com outros homens, 

incluindo gladiadores, como forma de justificar a natureza vil de Cômodo. Outra forma de 

distanciar Marco Aurélio de seu filho seria a clara omissão nos escritos de detalhes sobre a 

relação entre os dois. Tal relação, entretanto, pode ser mais bem compreendida através das 

evidências numismáticas, epigráficas e iconográficas (ADDAMS, 2013), que atestam 

aspectos diferentes do que é apontado pelos textos na relação entre pai e filho. 

A educação recebida e o interesse pelos estudos também vão ser um aspecto no 

qual os autores antigos vão ressaltar o contraste entre pai e filho. Os autores buscam 
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destacar que enquanto Marco Aurélio era um erudito, sábio e aplicado aos estudos 

filosóficos. Cômodo, por outro lado, seria completamente ignorante, negligente e 

desinteressado apesar de todo cuidado de Marco Aurélio em escolher os melhores tutores 

para seu filho (ADDAMS, 2013). 

Fica evidente o quanto a construção de uma imagem negativa de Cômodo é feita 

de forma proposital por estes autores. As diferenças retratadas entre Cômodo e Marco 

Aurélio são gritantes, ainda que as evidências apontem que Cômodo sempre fora o 

herdeiro preferencial ao império. Talvez a maior prova disso tenha sido e elevação de 

Cômodo como imperador conjunto em 177, assim como a propaganda de sua imagem 

através de moedas e estátuas da mesma época (HEKSTER, 2002). Enquanto a literatura 

antiga busca estabelecer uma fronteira ao criar um modelo concreto de pessimus princeps para 

Cômodo e de optimus princeps para Marco Aurélio, outras fontes evidenciam que estas 

relações eram muito mais complexas no que tange às disputas de poder desse contexto 

específico.  

Dito isso, podemos começar a ver como os autores antigos escolheram fazer a 

representação de Cômodo. É assim que vemos Dião Cássio já deixando clara sua opinião 

sobre o imperador logo no começo do livro que trata sobre ele:  

Este homem [referindo-se a Cômodo] não era naturalmente perverso, mas tão 
sem rumo como qualquer outro homem que já viveu. Sua grande simplicidade, 
entretanto, junto com sua covardia o fez escravo de seus companheiros. E foi 
através deles que, primeiramente, por ignorância, perdeu a boa vida e foi levado 
para a luxúria e para hábitos cruéis, que logo se tornaram sua segunda natureza 
(DIÃO CÁSSIO, História Romana, 73.1.1). 

 

Herodiano também faz uma descrição semelhante: 

Ele foi o mais nobre nascido de todos os imperadores que o precederam e 
também o homem mais belo de seu tempo, tanto na beleza de suas 
características como no desenvolvimento físico. Se for digno discutir suas 
qualidades masculinas, ele não era inferior a nenhum outro homem em 
habilidade e pontaria, se somente não tivesse desperdiçado suas excelentes 
qualidades em atos vergonhosos (HERODIANO, História do Império Romano, 
1.17.12). 

 

Segundo Hekster (2002), a opção de Cômodo em escolher pessoas de baixo status 

social para cargos importantes teria como objetivo centralizar o poder para si, pois elas 

seriam leais somente ao imperador, diferente dos senadores. Tais pessoas também não 

causariam problemas em disputas dinásticas, a maioria realizada no seio da própria elite 

senatorial. Desta forma, “o Imperador nascido na púrpura procurou fazer seu poder ser 

mais ‘pessoal’, mas escolheu em primeira instância, fazê-lo com as estruturas existentes” 



  FRONTEIRAS ENTRE O BOM E O MAU IMPERADOR  

 

161 

(HEKSTER, 2002, p. 76). Entretanto, estas escolhas sofreram muita oposição e muitos de 

seus conselheiros foram assassinados ou removidos do centro de poder. Isto fez com que 

Cômodo; após a morte de Cleandro em 190, numa insurreição popular; assumisse controle 

direto sobre o governo. Embora as políticas praticadas anteriormente continuassem, a 

representação de sua posição mudou significativamente. É neste período que Cômodo se 

apresenta como uma figura quase divina, muito focada na figura de Hércules e nas lutas na 

arena (HEKSTER, 2002). 

Talvez as aproximações com Hércules e com a gladiatura tenham sido 

influenciadam pela revolta que depôs Cleandro, já que para Dião Cássio “não foram os 

soldados que o mataram (referindo-se a Cleandro), mas sim a população” (DIÃO CÁSSIO, 

História Romana, 73.13.1). Herodiano também afirma que: “Cômodo agora temia que 

houvesse violência popular e uma tentativa de removê-lo através de revolução” 

(HERODIANO, História Romana, 1.13.7). Tal mudança de atitude faz sentido já que, com o 

Senado em oposição, a perda do suporte da população traria muita instabilidade para a sua 

posição, além de Hércules também ser uma figura muito popular com o exército. 

É interessante notar que a figura de Hércules aparecia em moedas antes de 190, 

porém de maneira ainda tímida. Até que, então, houve uma brusca ruptura no que tange a 

identificação de Cômodo com Hércules. Sabemos que “muitos governantes na 

Antiguidade, desde Alexandre, o Grande, em diante, se associaram fortemente com o 

semideus. Cômodo, entretanto, evitando ambiguidade, se declarou como a nova 

encarnação de Hércules” (HEKSTER, 2002, p. 104). Portanto, parece haver uma clara 

diferença entre se apresentar com atributos de divindades, hábito praticado também por 

outros governantes do que se proclamar como a personificação da figura divina. Muitas das 

moedas cunhadas a partir de então vão ter a inscrição Herculi Romano Augusto. 

Possivelmente a mais famosas das estátuas que retratam Cômodo como Hércules 

seja o Busto de Capitolina. Nesse busto, Cômodo é retratado com uma barba longa e os 

olhos profundos de um imperador filósofo, aos moldes do pai Marco Aurélio. Também é 

notável o uso de atributos de Hércules, como a pele de leão e a clava. 
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Figura 1: Cômodo como Hércules 
Disponível em: www.livius.org/pictures/italy/rome/rome-horti-lamiani/commodus as-hercules/. 

Acesso em: 27 ago. 2018. 

 

Segundo Hekster (2002, p. 121-122):  

A estátua tenta realçar a divindade do imperador sem quebrar totalmente 
com a imagem imperial do pai filósofo de Cômodo [...] O pedestal do 
busto enfatizava o domínio universal do imperador [...] O imperador é 
flanqueado por dois tritões, indicando que Cômodo também comandava 
os mares. Eles chamam atenção ao trabalho Herculano das maçãs de 
Hesperides [...]. Estes tritões seguram uma parapetasma sob a cabeça de 
Cômodo, um estilo que era comum aos sarcófagos da época, assim 
sugerindo que ‘Cômodo havia se tornado imortal’. A mensagem era 
clara: Cômodo era mais do que um mero mortal (HEKSTER, 2002, p. 
21-22). 

 

Entretanto, ainda existem questionamentos se Cômodo realmente se via como um 

deus. Para Addams (2013), a aproximação com a divindade evidenciava a devoção do 

princeps com a mesma e não uma tentativa de ser visto como divino. Hércules não era 

promovido com a exclusão de outros deuses e deusas e era comum os imperadores terem 

uma divindade de maior preferência. Essa caracterização, portanto, teria sido fruto dos 

escritos antigos, pois a mania religiosa ajuda a criar um personagem de extremos que seria 

atrativo ao público alvo. Dessa forma, o autor salienta as relações de patronato e clientela 

do principado:  
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Um claro aspecto é que Cômodo queria estar envolvido em tais celebrações – 
senão para ser o centro das atenções. Isso fecha perfeitamente com os relatos 
antigos sobre sua apreciação sobre jogos e espetáculos, independentemente de 
suas aspirações divinas. Ele provavelmente queria ser o foco central do povo – 
seja como o apresentador de ocasiões populares de larga escala, ou como 
participante chave delas. Seu papel principal como Princeps romano (e suas 
expectativas sociais de responsabilidade) não pareceram ser de grande 
importância para ele (ADDAMS, 2013, p. 238). 

 

Tomando o exemplo da arena, este também seria um lugar de diálogo entre o 

imperador e a população, segundo Toner (2014, p. 45): 

Era quando se agia no papel de patrono supremo do seu povo que se podia se 
sentir como um Imperador: dar presentes generosos, ouvir a reclamação das 
pessoas, intimidar aristocratas, conceder clemencia aos derrotados, todos estes 
eram atos que graficamente traziam o poder imperial mais próximo de todos. 
Se envolver ativamente nas apresentações e lutar como gladiador como 
Cômodo fez, pode ter sido para expressar essa relação em sua forma mais 
avançada (TONER, 2014, p. 45). 

 

Além disso, Hekster (2002) utiliza as definições para o simbolismo da arena de 

Thomas Wiedemann, para quem o gladiador na arena representava a batalha da ordem 

contra o caos, da lei contra a selvageria, da vida contra a morte. Era neste espaço que os 

gladiadores davam o seu espetáculo. Ao mostrar um perigo “teatralizado”, o verdadeiro 

perigo estaria superado. “Por institucionalizar o caos e a desordem, a quebra da 

normalidade era incluída na fábrica da sociedade” (HEKSTER, 2002, p. 143). Dessa forma, 

“se tal imperador (referindo-se a Cômodo) quisesse demonstrar sua semelhança a Hércules 

por aparecer publicamente na arena, seria uma realização simbólica de sua ambição de 

ganhar a divinização e de preservar a civilização romana” (WIEDEMANN, 1992, p. 178). 

Se concordarmos com esta ideia, fica claro entender os motivos de Cômodo se apresentar 

como gladiador na arena. “A própria noção de lutar no anfiteatro com as vestes de 

Hércules poderia ser uma reprodução simbólica do trinfo da divindade sobre a morte” 

(HEKSTER, 2002, p. 147). 

Foi através destes símbolos de poder que Cômodo tentou expandir sua 

autoridade, buscando “governar por aclamação geral ao invés de convencer instituições 

tradicionais como o Senado para a legitimação do seu reino” (HEKSTER, 2002, p. 154). 

Seu objetivo parece ter sido o de transmitir à população de Roma que somente ele seria 

capaz de trazer ordem e prosperidade ao Império. Entretanto, nem todos aprovaram esta 

mensagem, já que no fim do ano de 192, Cômodo é assassinado em uma conspiração que 

envolveu em grande parte senadores e até alguns de seus libertos.  



  PEDRO VIEIRA MARQUES DE OLIVEIRA   

164 

A partir do que apresentamos, devemos ainda considerar que vemos grande parte 

das ideias trazidas pelos autores em relação a Cômodo já presentes na tradição de imagens 

dos primeiros imperadores considerados maus pelos escritores aristocratas, como Calígula 

(37-41 d.C.), Nero (54-68 d.C.) e Domiciano (81-96 d.C.). Entre estas características estão 

orgulho, ódio, perseguição à aristocracia, colocar pessoas de outros grupos sociais em 

cargos tradicionais das elites, crueldade, se sentirem divindades ainda vivos, etc. 

(WINTERLING, 2012). A partir disso, temos que Cômodo sobreviverá na memória 

transmitida a nós como um imperador negativo.  

No entanto, sua imagem como “imperador louco” vem de uma ressignificação 

dos textos antigos por historiadores do século XIX e XX. Imagem esta depois 

retransmitida pelo cinema e outros meios. Tal ideia de “loucura imperial” é muito bem 

trabalhada por Aloys Winterling no artigo Loucura Imperial na Roma Antiga (2007), 

mostrando todos os problemas em se atribuir tal definição para personagens da História 

Antiga, uma vez que a ideia de loucura não aparece nos documentos, mas nos historiadores 

da época contemporânea dentro de interpretações psicanalíticas desconhecidas dos antigos. 

Tais interpretações, por sua vez não foram tratadas pelos antigos como a loucura lida pela 

psicanálise contemporânea, ainda que os romanos da época do Império já tivessem uma 

ideia sobre doenças mentais.   

 

Considerações finais 

Durante este estudo foi possível perceber como a falta de crítica da documentação 

escrita levou a problemas na historiografia e também a outras representações dos 

imperadores romanos na atualidade, muitas vezes repetindo imagens antigas e valorativas, 

como vemos no filme Gladiador (2000) sobre Cômodo e Marco Aurélio.  

Além disso, ao tentar compreender as atitudes do imperador Cômodo como 

pessimus princeps é de se notar que suas apresentações como Hércules e como gladiador 

tinham como objetivo moldar um novo tipo de governo que negava as antigas instituições 

e centralizava em si a autoridade e a capacidade de fazer o império prosperar, resultando 

em sua má reputação nos textos senatoriais e na historiografia acrítica a essa 

documentação. 

 Cômodo certamente não foi o princeps ideal para os aristocratas mais tradicionais. 

Mas também é seguro dizer que ele não foi tão terrível e incapaz como a documentação 

textual antiga faz entender, sendo os textos fruto de visões de mundo e ambições dos 

autores que não concordavam com elementos de seu governo por esses fugirem da ordem 
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das elites, grupo d esses escritores faziam parte. Devemos ainda considerar que as 

representações de Cômodo nessa documentação textual antiga estiveram sempre marcadas 

por uma fronteira comparativa entre ele e seu pai, o primeiro um imperador considerado 

negativo e o segundo positivado por sua política e administração aos moldes mais 

tradicionais esperados pelos autores.  
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Introdução 

Corpo e gênero são dois objetos de análise estritamente relacionados. A 

percepção sobre ambos varia conforme as diferentes culturas, sociedades e temporalidades, 

mesmo sendo o corpo um objeto biológico em sua natureza material. Diante disso, Denise 

Sant’Anna (2011) caracteriza o corpo como “biocultural”, pois ele concerne em parte ao 

considerado natural, mas também ao que é atribuição humana, ou seja, o “simbólico”. Nas 

diferentes sociedades temos muitas maneiras de olhar para o corpo e percebê-lo. Da 

mesma maneira, também temos diferentes “ambições de governá-lo”, e estas são 

manifestações culturais construídas (SANT’ANNA, 2001, p. 3).  

Gênero – ou as relações de gênero – como proposto por Joan Scott (1990), assim 

como o corpo, é um elemento essencial para analisar processos históricos. Fornecendo 

uma nova perspectiva para as pesquisas históricas, Scott entende gênero como um 

“elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os 

sexos”, e também como uma “forma primária de dar significado às relações de poder”.  

Assim, de acordo com a definição de Scott, é preciso que nós, historiadoras e 

historiadores, nos questionemos sobre as formas como são atribuídos os símbolos da 

cultura de uma sociedade em relação ao gênero, entendendo os “conceitos normativos” 

que são base dessa atribuição e de suas interpretações. Scott objetiva, dessa maneira, que a 

historiografia possa “fazer explodir essa noção 

de fixidez, em descobrir a natureza do debate ou da repressão que leva à aparência 

de uma permanência intemporal na representação binária do gênero” (SCOTT, 1990, p. 86-

87). 

                                                      
1 Este trabalho deriva do Projeto de Iniciação Científica intitulado “Gênero e corpo na Passio Sanctarum 
Perpetuae et Felicitatis (203 E.C)”, que vem sendo orientado pela Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva - UFSM, 
para tornar-se um trabalho final de graduação em História, com previsão de conclusão em 2019. O Projeto de 
IC se vincula ao Projeto guarda-chuva “Fronteiras culturais na busca por Antiguidades plurais: gênero, 
‘sexualidades’, magia e identidades”, do Grupo de Estudos sobre Mundo Antigo e Mediterrânico - 
GEMAM/UFSM, sob coordenação da orientadora desta mesma pesquisa. 
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Na tese A mulher na visão de Tertuliano, Jerônimo e Agostinho Séc. II-V d.C., Sílvia 

Siqueira (2004) utiliza a problemática de gênero para trabalhar com a visão da mulher no 

cristianismo, para ela: 

A construção da definição do que é feminino e masculino é estabelecida 
por normas e regras sociais e culturais através de comportamentos 
adequados ao modelo cultural do qual fazem parte. Assim, cada grupo 
cria e compartilha uma interpretação própria dos seus valores, suas 
visões de mundo e conceitos sobre a feminilidade e a masculinidade, os 
quais são regulados e vivenciados cotidianamente na família, nas 
religiões, nos ensinamentos educativos, políticos e jurídicos. As 
representações simbólicas das diferenças estão repletas de ícones que 
exprimem um direcionamento de expressões metafóricas para apenas 
uma posição dominante, o que provoca a rejeição ou repressão de outras 
possibilidades alternativas, passíveis de tensões, conflitos e contradições 
(SIQUEIRA, 2004, p. 55). 

 
As obras de Thomas Laqueur, Inventando o sexo (1990), e de Peter Brown, Corpo e 

Sociedade (1990), são referências essenciais para pensarmos sobre as diferentes concepções 

de corpo através da História. Laqueur caracteriza para o período antigo o chamado 

“modelo de sexo único”, que foi o padrão de pensamento, com suas peculiaridades, até o 

século XVII, no qual as questões anatômicas das mulheres eram definidas e explicadas a 

partir de um padrão masculino, comparando as partes do corpo, como os órgãos genitais, e 

transformando a mulher em um “homem ao contrário”. Laqueur se apoia especialmente 

nas análises das concepções de Galeno, um estudioso do final do século II e início do 

século III EC. Conforme tal concepção, um corpo que não recebeu calor vital (de 

perfeição) formar-se-ia como de mulher. Já o corpo que recebia o calor suficiente para a 

perfeição, formar-se-ia como corpo de homem (LAQUEUR, 1990, p. 21).  

A partir dessa perspectiva, podemos ver claramente como as explicações relativas 

ao corpo humano estão relacionadas à ordenação do poder na sociedade, assim como as de 

gênero, que, segundo o autor supracitado, precederam historicamente a qualquer tipo de 

diferenciação de sexo feita pelos estudiosos da anatomia humana. Conforme Laqueur:  

Em um mundo público com predominância masculina forte, o modelo 
sexual único mostrou o que já era evidente, tomando a cultura em um 
sentido mais geral: que o homem era a medida de todas as coisas e a 
mulher não existia como uma categoria ontológica distinta (LAQUEUR, 
1990, p. 120).  

 

Já Brown (1990) refletiu sobre as formulações cristãs sobre corpo e sexualidade, 

além de perceber as influências e os significados da renúncia sexual no pensamento cristão 

em seus primórdios, nos discursos bíblicos e dos pais da Igreja. Diante disso, Brown (1990, 

p. 137) percebe, na concepção cristã, que o corpo feminino era “potencialmente o mais 
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vulnerável dos corpos” – em relação à sexualidade – e, sendo assim, “mais impressionante 

era sua resistência”.  

A partir do que foi apresentado, pretendemos ao longo deste trabalho discorrer 

sobre as percepções sobre corpo e gênero resultantes das influências culturais do período 

histórico que data do início do século III EC a partir da análise de uma fonte intitulada 

Passio Perpetuae et Felicitatis, ou, como chamaremos daqui em diante, Paixão de Perpétua e 

Felicidade. Nosso texto é famoso por ser um dos poucos exemplos antigos de fontes escritas 

por mulheres. Lembremos que no chamado mundo antigo, assim como em várias 

temporalidades, as fontes textuais escritas por mulheres são reduzidas em comparação com 

as escritas por homens. Para o período antigo, as poucas amostras são consideradas 

raridade. Em Minha História das Mulheres (2007), Michelle Perrot recorda-nos que: “Quanto 

aos observadores, ou aos cronistas, em sua grande maioria masculina, a atenção que 

dispensam às mulheres é reduzida ou ditada por estereótipos [...] As mulheres são 

imaginadas, representadas, em vez de serem descritas ou contadas” (PERROT, 2007, p. 

17).  

A Paixão de Perpétua e Felicidade é o relato do martírio de Perpétua e seus 

companheiros catecúmenos, dedicado ao aniversário de Geta, filho do imperador Septímio 

Severo (193-211), primeiro imperador da dinastia dos Severos. A paixão advém do fato de 

a martirizada negar-se a honrar o imperador romano, no ano de 203 EC. A perseguição 

relatada ocorreu em Cartago, na província da África Proconsular. A narrativa é composta, 

supostamente, por três autores: editor/narrador do texto (PASSIO, 1-2), (PASSIO, 14-21); 

Perpétua (PASSIO, 3-10) e Saturo (PASSIO, 11-13).2  

A partir das diferentes escritas presentes na obra, pretendemos observar como o 

gênero e as visões sobre corpo (principalmente feminino) ecoam na fonte, a fim de refletir 

sobre a historicidade do que é concebido como papel e corpo masculino/feminino. 

Acreditamos que tal tema é possível de ser observado neste relato, pois o mesmo reflete as 

questões de gênero e corpo em meio à temática das religiosidades, família e maternidade, 

todas relacionadas à comunidade cristã na cidade de Cartago. Procuramos analisar esses 

aspectos na fonte proposta interligando-os com questões de identidades, conforme proposto 

por Norberto Guarinello (2010, p. 116), para quem devemos pensar identidade sempre 

                                                      
2 Existe um debate acerca da autoria da Paixão, alguns autores acreditam ser possível que a escrita feminina 
não se verifique. Além disso, existem duas versões linguísticas da fonte, uma em grego e outra em latim. Para 
algumas proposições sobre a autoria/língua da Paixão ver: BOWERSOCK, G. W. Martyrdom and Rome. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 32-34. A tradução da Paixão utilizada neste trabalho 
provém do latim, seu tradutor, Herbert Musurillo, afirma que a versão grega é derivativa. Ver: MUSURILLO, 
H. The Acts of the Christian Martyrs. Oxford: Oxford University Press, 1972, p. XXVII. 
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como algo relacional, múltiplo e plural, de muitas facetas no contexto do Império Romano. 

Assim, estudar identidades é perceber como os atores ao mesmo tempo em que se 

diferenciam, dialogam e se influenciam em uma relação dinâmica. 

 

Cristianismo e martírio no século III EC 

Na obra Martyrdom and Rome (1995),3 Glen Bowersock desenvolve uma definição 

para o conceito de martírio. Segundo o autor, a origem do termo “mártir” advém da 

palavra grega µάρτυς, que significava “testemunha” e era utilizada principalmente na 

linguagem legal. Aparentemente, até uma mudança de significado na literatura cristã de 

meados do século II EC, o termo nunca significou “morrer por uma causa”, ou morrer em 

função da crença religiosa (BOWERSOCK, 1995, p. 5). O estudo deste fenômeno se faz 

importante pelo seu impacto na sociedade, mesmo após o fim de seu período de auge. Em 

Perpetua’s Passion: the death and memory of a young roman woman (1997), Joyce Salisbury 

demonstra a influência que o martírio teve para a Igreja e a teologia cristã, e, portanto, 

tornou-se uma “memória cultural central”, essencial para se entender as formas distintas 

em que a memória foi preservada por vários escritores ao longo dos séculos (SALISBURY, 

1997, p. 165-166).  

Na época do martírio de Perpétua, o contexto da dinastia dos Severos (193-235), 

o cristianismo ainda não era institucionalizado e não possuía uma hierarquia totalmente 

organizada. Assim os(as) mártires desempenharam um papel importante nas comunidades 

cristãs, tanto em termos de liderança quanto de simbolismo religioso (SIQUEIRA, 2004, p. 

129). 

Acerca de uma demografia imperial levando em conta as religiosidades, Mark 

Edwards (2007) traz algumas estimativas numéricas do que foi o cristianismo no período 

da dinastia dos Severos. O autor avalia que não existia mais que um cristão em cada vinte 

pessoas do Império no fim do governo dos Severos. Portanto, no início da dinastia, 

quando ocorreu o martírio em questão, em 203, os números seriam ainda menores. Então, 

mesmo que a proporção em Cartago fosse de 1/10 nesse período “eles ainda teriam sido 

uma minoria vulnerável, mas uma minoria grande o suficiente para ser descrita, sem grande 

hipérbole, como uma multidão” (EDWARDS, 2007, 402-403).  

No período anterior à perseguição empreendida pelo imperador Septímio Severo, 

da qual resultou o martírio de Perpétua e dos outros cristãos companheiros de nossa 

autora, eram desreguladas as políticas imperiais acerca de como tratar a presença e atuação 

                                                      
3 Todas as traduções de citações feitas a partir de referências bibliográficas de língua inglesa ou espanhola são 
nossas. 
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dos cristãos no império. De acordo com Uiara Otero (2003), no século II EC as 

perseguições eram de caráter local e não geral, dependendo do governador de cada 

província. A perseguição e execução de alguém partiam da denúncia, seja dos praticantes de 

cultos politeístas, quanto de cristãos de diferentes seitas preocupados com a heresia. Logo, 

de forma geral, nesse século os cristãos não eram tomados como “demasiadamente 

perigosos para que se decretasse um extermínio sistemático” e a preocupação principal era 

a de “velar pela ordem pública” (OTERO, 2003, p. 35-36). 

Septímio Severo proclamou em 202 EC um édito que proibia a conversão ao 

judaísmo e ao cristianismo. Uma das explicações sobre essas novas perseguições baseia-se 

no número de conversões que aumentara em cidades como a Palestina, Alexandria e 

Cartago, esta última, o cenário de nosso documento, como já comentamos. Houve uma 

“penetração de judeus e cristãos nas atividades financeiras da cidade, demonstrando uma 

ascensão social de ambos”. Ainda assim, devemos destacar que as perseguições do século 

II e III EC se diferenciam do que ocorrerá mais tarde em 250 EC com o imperador Décio, 

que iniciará pela primeira vez a “instituição de uma perseguição sistemática” (OTERO, 

2003, p. 36). 

Bowersock (1995) estabelece três formas documentais em que os martírios são 

contados. A primeira se caracteriza quando o relato é escrito pelo(a)(s) próprio(a)(s) 

mártir(es), a segunda é composta pelos relatos de alguma testemunha visual e a terceira se 

refere a transcrições sobre as ações de prender, interrogar e a decisão sobre a punição do 

mártir, geralmente sem a inclusão do momento da morte. Para Bowersock (1995, p. 27), a 

Paixão de Perpétua e de Felicidade inclui as três formas documentais. A despeito de que 

corriqueiramente nossa fonte é denominada como Diário de Perpétua, o texto trata-se de uma 

Paixão, e, segundo Siqueira (2006, p. 65), a Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis é um dos 

exemplo mais antigos de uma literatura hagiográfica, sendo “um modelo da literatura cristã 

da África, denominada passiones”. 

 

Corpo e gênero na Paixão de Perpétua e Felicidade 

O editor introduz os acontecimentos desse martírio fornecendo informações 

sobre seus participantes. Um grupo de catecúmenos foi preso: Víbia Perpétua, Revocato, 

Felicidade (uma mulher escrava), Saturnino e Secúndulo. Sobre Perpétua, o editor escreve 

que era uma mulher recentemente casada, de boa família e instruída – honeste nata, liberaliter 

instituta, matronaliter nupta (PASSIO, 2.1). Perpétua tinha os pais ainda vivos, além de possuir 

um irmão catecúmeno como ela. Sua idade é estimada em vinte e dois anos, sendo na 
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época mãe de um filho pequeno que ainda mamava no peito. A partir dessa descrição, o 

editor afirma que o texto que segue foi escrito por Perpétua, de acordo com suas próprias 

ideias e da maneira como ela mesma escreveu – conscriptum manu sua et suo sensu reliquit 

(PASSIO, 2.3) – fato que é discutido até hoje por historiadores e filólogos.  

Perpétua relatou seu tempo encarcerada, iniciando o texto a partir do relato de 

uma das visitas de seu pai, durante a qual ele tentou dissuadi-la da decisão de não prestar 

culto ao imperador e afirmar sua religião cristã. Nesse período presa, Perpétua foi batizada, 

concretizando sua conversão ao cristianismo. O filho aparece pela primeira vez quando ela 

escreve sobre estar torturada de preocupação com a criança (PASSIO, 3.5-6). Por 

influência de Tertio e Pompônio, diáconos que subornaram os soldados a deixarem os 

catecúmenos irem para um lugar melhor na prisão, Perpetua pôde amamentar o bebê e 

encarregar sua mãe e irmão de cuidar do mesmo. No entanto, foi permitido que ela ficasse 

com o bebê na prisão. Assim, ela nos conta que ficou aliviada da preocupação e ansiedade 

sobre a criança (PASSIO, 3. 7-9). Essas expressões demonstram, em nossa análise, que 

mesmo que ela estivesse abrindo mão de sua família e de sua própria vida, ainda tinha em 

mente o bem estar e a saúde do bebê, e cumpria, desta forma, uma instrução de gênero que 

era esperada de sua condição enquanto mulher naquele contexto. 

Ao longo da Paixão, Perpétua tem quatro visões e Saturo uma. É comum 

sabermos por meio das fontes sobre a crença existente de que os mártires tinham o dom 

especial de receber visões. A primeira visão de Perpétua vem requisitada pelo seu irmão, 

que pede para que ela interceda por uma visão e descubra se será condenada ou libertada. 

Perpétua afirma que iria tentar e escreve: “Eu sabia que eu poderia falar com Deus” – et ego 

quae me sciebam fabulari cum Domino (PASSIO, 4.2) – o que mostra que, em sua própria 

concepção, ela possuía poder e privilégios de uma aproximação com Deus, a ponto de 

poder requisitar por visões. 

Acreditava-se que os mártires eram dotados de um dom especial, de um 
conhecimento e de um poder superior à razão. Por meio da confissão de 
fé e com a opção pela morte, nos últimos dias de vida, era possível entrar 
em êxtase profético, por meio do qual ocorria uma relação profunda e 
contínua com o mundo divino (SIQUEIRA, 2004, p. 125). 

 

 Ela, então, relata a visão que recebeu, na qual havia uma grande escada feita de 

bronze, que subia em direção aos céus. Era difícil de subir pelos seus obstáculos, pois 

estava cheia de armas e espadas pontiagudas nas laterais para machucar quem tentasse 

subir. Somando-se a isso estava um dragão, Perpétua confiante de que ele não iria 

machucá-la pisou em sua cabeça, fazendo disso seu primeiro degrau. Após a subida, chegou 



  CORPO E GÊNERO NA PAIXÃO DE PERPÉTUA E FELICIDADE (203 EC)  

173 

a um imenso jardim, onde estava um homem com cabelos grisalhos, usando vestes de 

pastor e ordenhando uma ovelha. Ao seu redor estavam milhares de pessoas vestidas de 

branco. Ela recebeu o leite, tomou-o direto de suas mãos e, então, todos disseram 

“Amém”. As conclusões que Perpétua tira disso, e assim repassa ao seu irmão, é que ela 

teria que sofrer e que já não poderia mais haver alguma esperança nessa vida (PASSIO, 4.3-

10).  

Alguns dias se passaram e havia um rumor de que eles teriam uma audiência. O pai 

de Perpétua novamente vai à prisão tentar persuadi-la: 

“Filha”, disse ele, “tenha pena de minha cabeça grisalha – tenha pena de 
mim, seu pai, se eu mereço ser chamado de seu pai, se eu a favoreci 
diante de todos os seus irmãos, se eu a criei para atingir este ponto de 
sua vida. Não me abandone para ser a vergonha dos homens. Pense nos 
seus irmãos, pense em sua mãe, sua tia, pense em sua criança, que não 
será capaz de viver uma vez que você tenha ido. Desista de seu orgulho! 
Você destruirá a todos nós! Nenhum de nós jamais será capaz de falar 
livremente de novo se algo ocorrer a você!” (PASSIO, 5.2-4).  

 

Perpétua sente pena de seu pai, pois ele era o único dos parentes, segundo ela, que 

estava infeliz de vê-la sofrer. Isso leva a entender que os outros, apesar de preocuparem-se, 

entendiam a motivação da mártir. Salisbury (1997) sugere, a partir dessa declaração de 

Perpétua, que todos de sua família fossem cristãos, ou ao menos simpatizantes do 

cristianismo. Perpétua acreditava que todos se “regozijariam com seu martírio e a 

conseguinte salvação”, exceto seu pai (SALISBURY, 1997, p. 90). Perpétua descreve o 

encontro com o pai, dizendo que ele beijou suas mãos e se jogou aos seus pés, referindo-se 

a ela não mais como filha, mas como mulher/senhora – nom filiam nominabat sed dominam 

(PASSIO, 5.5).  

Barbara Gold (2011) toma como foco principal em sua análise da Paixão de 

Perpétua as flutuações e ambiguidades de gênero. Segundo a autora, com quem 

concordamos, elas se mostram “não apenas na linguagem, ação e comportamento, mas 

também na maneira na qual a narrativa é estruturada” (GOLD, 2011, p. 237). Ao longo de 

sua exposição sobre o tema, Perpétua demonstra a fluidez e muitas vezes a “reversão” 

desses papéis e alega que o fato de o pai de Perpétua chamá-la de domina (senhora) e não de 

filia (filha) demonstra que ele estava “tão desesperado em convencer Perpétua a renunciar o 

cristianismo que estava disposto a tomar a posição feminina e permiti-la tomar o papel 

dominante” (GOLD, 2011, p. 240). 

Dias depois, Perpétua e seus companheiros são levados para uma audiência no 

fórum, onde uma multidão se reuniu para assistir. Todos que foram questionados 

admitiram sua culpa e, na vez de Perpétua, novamente seu pai aparece, trazendo seu filho 
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para tentar convencê-la a desistir em nome do bebê. Além dessa nova tentativa do pai, o 

governador também pede a ela que tenha pena de seu filho pequeno, assim como de seu 

pai. Ele diz: “Tenha pena da cabeça grisalha de seu pai; tenha pena de seu filho pequeno. 

Ofereça o sacrifício para o bem estar dos imperadores” – Parce, inquit, canis patris tui, parce 

infantiae pueri. fac sacrum pro salute imperatorum (PASSIO, 6.3). Perpétua se mantém firme na 

decisão inicial e, pela última vez, nega os apelos feitos a ela.  

Sobre a passagem acima, Siqueira (2004, p. 123 ), como quem concordamos, 

acredita que: “Ao negar-se obedecer à legislação e ainda ao pai, Perpétua desafiou duas 

autoridades imprescindíveis: o estado e a família, duas instituições fundamentais no mundo 

romano, ambas permeadas e legitimadas pelo domínio religioso”.  

Neste trecho fica claro o apelo à maternidade de Perpétua, por parte de dois 

homens, seu pai e o governador Hilariano. A maternidade é um fator extremamente 

relacionado à mulher e ao corpo feminino e é percebida de diferentes formas ao longo da 

História, ela tem historicidade. Para Perrot (2007, p. 68), a maternidade “para as mulheres é 

uma fonte de identidade, o fundamento da diferença reconhecida, mesmo quando não é 

vivida”.  

A partir de como foi relatado o comportamento de Perpétua na Paixão, podemos 

concluir que as determinações de gênero construídas pela sociedade antiga não limitaram as 

possibilidades de ação e manifestação feminina, mas, da mesma forma, existiram sujeitos 

que subverteram papéis esperados, nesse caso em nome de outra identidade, a cristã, e em 

nome de sua fé. 

Perpétua e os catecúmenos foram todos sentenciados às feras e “voltaram à prisão 

com alto astral”. Para Judith Perkins (1994), o poder que o sofrimento dava aos mártires 

significava uma diferenciação na interpretação cristã do significado de vitória. Os mártires 

recusavam se autodenominarem como vítimas, o sofrimento do martírio era compreendido 

como um ganho de poder. Através disso existe uma subversão nesse tipo de discurso 

cristão em relação ao meio circundante, a hierarquia do Império Romano (PERKINS, 

1994, p. 44-45) e, complementamos, à própria hierarquia de gênero.  

Retornando ao cárcere, Perpétua comenta sobre o filho novamente, ela diz que o 

bebe havia se acostumado a ser amamentado enquanto permanecia com ela na prisão, mas 

já não lhe é permitido que continuasse. Ela escreve: “como Deus desejou, o bebê não 

sentiu mais desejo pelo peito, nem eu sofri mais nenhuma inflamação; e, portanto, eu 

estava aliviada de qualquer ansiedade por meu filho e de qualquer desconforto em meus 

seios” – et quomodo Deus uoluit, neque ille amplius mammas desiderauit neque mihi feruorem fecerunt ne 



  CORPO E GÊNERO NA PAIXÃO DE PERPÉTUA E FELICIDADE (203 EC)  

175 

sollicitudine infantis et dolore mammarum macerarer (PASSIO, 6. 8). De acordo com Salisbury 

(1997, p. 91), nessa passagem “Perpétua viu sinais da vontade divina na retirada de seu filho 

[...]. Essa aparente evidência de aprovação divina no texto reforçou a noção de que o 

martírio era uma questão de consciência privada, não de laços familiares”.  

Acreditamos que outro ponto marcante a ser observado é a relação de Perpétua 

com seu próprio corpo e com o bebê. A cristã preocupou-se que ele sentisse fome, mas 

ficou aliviada, pois, ao mesmo tempo em que ele já não mais necessitava de mamar no 

peito, ela parou de sofrer pelas inflamações nas mamas resultantes da lactação.  

A posição ambivalente de Perpétua em relação a seu filho revela uma 
possível ambiguidade a respeito dos papéis de mãe e mártir [...] Quando 
feliz Perpétua teve seu filho na prisão com ela, ela pode ter em algum 
nível tido esperança de manter ambos os papéis, mãe e mártir 
(SALISBURY, 1997, p. 87-89). 

 

O significado da maternidade na mentalidade do cristianismo que ainda estava se 

organizando durante o século III EC se diferencia tanto da concepção pagã, quanto da 

posterior concepção de uma Igreja já organizada no período de Agostinho, por exemplo. 

Salisbury (1997, p. 91) aponta que “O grau em que Perpétua rejeitou seu papel materno foi 

reforçado à medida em que a história de sua paixão passava pela Idade Média.” A autora 

também menciona uma versão escrita no século IV, em que Perpétua simplesmente deixa 

de lado o filho e a família, sem incluir essas menções que já comentamos sobre o cuidado e 

preocupação da mãe para com o filho. No período do martírio de Perpétua: 

As comunidades cristãs estavam criando novas estruturas sociais que 
convocavam os indivíduos a deixarem seus pais e mães para quebrar 
laços de comunidade prévios e formar novas comunidades. A 
maternidade, com sua ênfase em família, em criar e preservar novas 
gerações, pareceria incompatível com a salvação pessoal obtida através 
do martírio (SALISBURY, 1997, p. 88). 

 

       A segunda visão de Perpétua é sobre seu falecido irmão Dinócrates, que havia 

morrido de um câncer no rosto quando tinha sete anos. Ela o viu em um lugar onde não 

podia alcançar água, e, portanto, percebeu que ele estava sofrendo. Ela rezou pelo menino 

e escreve sobre ser confiante em sua capacidade de ajudá-lo (PASSIO, 7.9-10). Depois de 

algum tempo ela recebeu outra visão sobre ele, na qual estava bem vestido e refrescado, 

tomando água em uma tigela dourada que nunca ficava vazia. Em sua concepção, havia 

liberado o irmão do sofrimento por meio de sua influência (PASSIO, 8.4). 

Um dia antes da luta na arena contra as feras Perpétua recebe sua quarta e última 

visão. Nela Pompônio vai chamá-la para entrar na arena. Lá ela ficou em face de um 

homem egípcio que estava pronto para lutar contra ela. Antes da batalha ela teve suas 
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roupas retiradas e tornou-se homem – et expoliata sum et facta sum masculus (PASSIO, 10.7). A 

visão de que seu corpo se transforma, em nossa leitura, nos remete a uma mentalidade em 

que lutar em uma arena era papel a ser executado por homens, um papel essencialmente 

masculino.  

Sobre tal passagem, Gold (2011) argumenta que a transformação de Perpétua foi 

necessária para explicar sua confiança de que poderia vencer e também sua vitória sobre o 

egípcio. Conforme a autora, para que Perpétua pudesse passar por aquela situação 

bravamente ela teria que ser “masculina” ou viril, em uma concepção em que masculino e 

feminino são “metáforas para categorias morais, com o masculino relacionado com força e 

superioridade e o feminino relacionado com fraqueza e inferioridade” (GOLD, 2011, p. 

243). A relação feita entre essas categorias muito tem a ver com a concepção geral do 

período antigo, ao menos para as sociedades greco-romanas, de que a mulher era um ser 

passivo e submisso por natureza (SANT’ANNA, 2011, p.14). Para Salisbury, esse momento 

reflete que Perpétua estava passando por uma transformação completa, “do seu antigo eu 

em um novo indivíduo empoderado que poderia permanecer na arena e lutar pelo que ela 

acreditava” (SALISBURY, 1997, p. 109). 

Na visão, Perpétua venceu a luta e saiu pela Porta Sanavivaria, por onde saiam os 

gladiadores que venciam na arena (MUSURILLO, 1972, p. 119). Aqui se encerram as 

partes do relato que foram escritas por Perpétua: “Sobre o que aconteceu na disputa em si, 

que escreva quem desejar” – ipsius autem muneris actum si quis uoluerit, scribat (PASSIO, 10.15).  

As outras representações são feitas por Saturo, um homem que se entregou à 

prisão após a captura dos outros catecúmenos, mas participou dos eventos junto a eles. Em 

sua parte da Paixão, ele expõe uma visão que teve durante o tempo do cárcere. Nela, Saturo 

e Perpétua foram carregados por quatro anjos para o que parece ser o céu. Um grande local 

aberto, que parecia um jardim, com arbustos de rosas e todos os tipos de flores, além de 

contar com a presença de quatro anjos (PASSIO, 11.3-4). Lá eles tiveram um breve 

encontro com Jucundo, Saturnino e Quinto, que também haviam morrido como mártires 

na mesma perseguição (PASSIO, 11.9). Logo após, se encontraram com um homem mais 

velho, com cabelos brancos, que os recebeu, eles beijaram sua face e ele os tocou no rosto 

com a mão. Então, os outros que estavam lá os mandaram ir e brincar (PASSIO, 12.3-4). 

Em seguida, encontraram o bispo Optato e o presbítero Aspásio, que haviam se 

desentendido e pediam para que os dois trouxessem-lhes a paz (PASSIO, 13.1-2). 
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   O narrador/editor retorna trazendo mais informações sobre o martírio dos 

cristãos e, com isso, é possível comparar e diferenciar certas afirmações de sua parte com 

os escritos das de Perpétua, o que faremos a seguir.  

Felicidade, outra mulher presente no relato (mas que não aparece na parte escrita 

por Perpétua), estava grávida de oito meses quando o grupo foi preso. Segundo o narrador 

ela estava muito preocupada que seu martírio fosse adiado por conta de sua gravidez, uma 

vez que era contra a lei romana vigente que uma mulher grávida fosse morta. Ela não 

queria que sua execução fosse feita entre outros criminosos comuns, demonstrando que, 

talvez, nessa situação, ela estivesse mais preocupada com seu martírio do que com a 

questão materna. A rejeição da maternidade, tanto por parte de Perpétua, quanto de 

Felicidade, era necessária para que o martírio fosse possível, confirmando a proposição de 

Salisbury (1997) de que era preciso quebrar os laços familiares para buscar a salvação cristã 

e, complementamos, quebrando os padrões normativos de gênero. Todos pediram a Deus 

que isso não ocorresse e dois dias antes do combate ela deu à luz, com muito sofrimento, 

ao seu bebê (PASSIO, 15). 

As mulheres foram destinadas a um animal incomum, uma vaca raivosa, que foi 

escolhida para combinar com o sexo das vítimas, de acordo com o narrador (PASSIO, 

20.1). Perpétua e Felicidade foram deixadas nuas e isso deixou a população que assistia 

horrorizada, vendo uma menina delicada e uma mulher recém saindo de um parto com o 

leite escorrendo de seus seios. Por tal motivo elas foram vestidas novamente (PASSIO, 

20.2). É possível que essa reação dos espectadores do anfiteatro com a nudez das duas 

mulheres também tenha relação com uma visão de maternidade presente na mentalidade da 

época, já que “[...] a maternidade representava um estado fisiológico que também parece ter 

sido inconsistente com o martírio. Mães fazem leite, mártires sangue” (SALISBURY, 1997, 

p. 142). Perpétua demonstra preocupação com sua modéstia, a partir das palavras do 

narrador:  

Primeiro a vaca se lançou contra Perpétua, e ela então se sentando puxou 
para baixo a túnica que fora rasgada no lado para que cobrisse suas 
coxas, pensando mais com sua modéstia do que em sua dor. Em seguida 
ela pediu por um grampo para prender seu cabelo bagunçado: pois não 
era certo que uma mártir devesse morrer com seu cabelo em desordem, 
como se parecesse estar de luto em seu momento de triunfo (PASSIO, 
20.4-5). 

 

   De acordo com a análise sobre questões de gênero de Gold (2011), o narrador 

destacou o lado feminino de Perpétua, transformando-a, em sua narrativa, em uma 

personagem com “preocupações tipicamente femininas”, como cobrir a coxa exposta e 
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prender os cabelos bagunçados na hora da morte. Para a autora, com quem concordamos, 

essa representação não parece conferir com a parte escrita por Perpétua, quando ela 

aparece como uma mulher “mais agressiva”, uma “mulher confiante, preocupada em 

vencer sua luta, mesmo com o custo de perder sua família”. Conforme Gold (2011, p. 247-

248), nas palavras do narrador, a figura de Perpétua é moldada “na figura que ele deseja que 

ela seja”.  O olhar do narrador no texto pode sim ter inserido elementos não observáveis –  

impossíveis de serem verificados – dessa história, mas, para nós, o mais importante são 

suas razões de desenvolver o relato dessa maneira, seu modo de pensar, suas influências 

culturais e religiosas e, diante disso, vemos sua visão muito mais normativa, do que a visão 

da mártir Perpétua, em relação aos papéis de gênero para a época.  

 

Considerações finais 

Muito do que estudamos sobre as atribuições da mulher na sociedade romana 

antiga vem pelos olhares e palavras de homens. Dessa forma, apesar das discussões de que 

essa fonte pode não ter sido escrita diretamente por Perpétua devido à sua circunstância de 

cárcere, é possível resgatar informações sobre os papeis de gênero e pensar sobre a 

possibilidade de existência de uma escrita feminina, tão rara para a Antiguidade. Essas 

informações vêm de forma diferenciada através das três partes da Paixão, e convém que 

seus discursos sejam analisados detalhadamente para que entendamos as concepções de 

gênero e as múltiplas influências de seu contexto perceptíveis em suas ideias e em cada 

parte do texto.  

Tentamos demonstrar como, apesar de uma construção normativa sobre o frágil 

feminino e o viril masculino estarem, naquele momento, presentes na mentalidade de 

muitos, a partir da voz de um agente feminino dessa sociedade, as ações e pensamentos de 

Perpéttua não são respectivas ao esperado nem por sua família, nem pelo Estado. Perpétua 

subverte sua identidade de mãe, de matrona romana, por sua identidade cristã, em seu 

desejo de demonstrar sua verdadeira fé.  

Assim, o estudo do que vem a ser, de uma forma ou de outra, o vestígio da voz de 

uma mulher romana, cristã e martirizada em função de sua fé religiosa, tem importância 

por diversos motivos. Primeiramente pela própria compreensão do momento narrado e 

suas implicações naquele contexto. Mas também, a partir de uma análise das diferenças, 

permanências, continuidades e/ou rupturas, podemos pensar em elementos sobre nosso 

presente, o Brasil do século XXI, muito distante tanto geograficamente quanto 

temporalmente de Cartago dos primórdios do século III EC, mas que ainda apresenta em 
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diversos setores – culturais, econômicos e políticos – uma diferença marcada no trato das 

construções sobre corpos e gênero, sobre o masculino e o feminino, sobre o corpo 

chamado de mulher, do corpo do homem.  

Dessa forma, acreditamos que a análise de outro momento histórico seja 

interessante para refletir sobre as atuais divergências entre as concepções normativas de 

sexo/gênero construídas. O que cabia às mulheres ricas como nossa personagem em 

termos de imposições de corpo e gênero no contexto de Perpétua vimos: o casamento e a 

maternidade. O que cabe à mulher hoje? Como Perpétua subverteu esses papéis? Subverteu 

por sua fé cristã. Até que ponto às mulheres brasileiras da atualidade, dos diferentes grupos 

sociais, são donas de seu corpo e são capazes de subverter seus papeis de gênero? São 

várias as questões que um documento antigo podem nos levar a pensar e buscar responder 

naquele contexto, mas também em nossa contemporaneidade em suas novas significações.   
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Este capítulo tem por objetivo fazer alguns apontamentos sobre o uso do 

discurso antimaniqueísta do bispo católico Aurélio Agostinho para a afirmação da 

identidade católica na Antiguidade Tardia a partir de suas reflexões acerca do que garantiria, 

aos diferentes seres, o estatuto de humano. Para tal, farei referências à De Vera Religione1 (A 

Verdadeira Religião), obra agostiniana cuja escrita foi iniciada por volta de 391, antes, 

portanto, de Agostinho se integrar à hierarquia católica de Hipona, no Norte da África. 

Penso que a assertiva de que o discurso maniqueísta fora utilizado pelo bispo 

africano no processo de construção do seu projeto político de identidade cristã pode 

suscitar alguns equívocos, tendo em vista a abordagem mitológica2 e eclesiástica que tem 

caracterizado a forma com a qual o corpus Augustinianum tem sido tratado.  

Sobre a perspectiva da História Eclesiástica, a qual ainda hoje é marca de grande 

parte dos chamados estudos agostinianos, um de seus mais famosos pressupostos, talvez, 

seja o que o historiador Ciro Flamarion Cardoso chamou de “forte preconceito pró-

cristão”, de modo que o cristianismo torna-se o paradigma a partir do qual outros credos 

são analisados (CARDOSO, 2007, p. 11). No que tange aos diferentes projetos de 

cristianismos que caracterizam a Antiguidade Tardia, os partidários da História Eclesiástica 

– seguindo o ímpeto que não os permitem desvencilhar religião de instituições religiosas 

formais e nem pautarem-se de maneira crítica nos discursos oriundos destas mesmas 

                                                      
1
 Durante o texto a referência ao tratado De Vera Religione poderá também ser feita através da sigla DVR. 

2 Por abordagem mitológica eu estou me referindo à chave de leitura da coerência e da isomorfia que são 
comuns nas análises dos textos agostinianos. Análises estas que, de acordo com preposições de Quentin 
Robert Skinner, originam discursos mitológicos e não historiográficos. Parte destas reflexões, por sua vez, 
liga-se às colocações de Michel Foucault e o que o francês denomina de função-autor. Desenvolvo estas 
reflexões de maneira mais adequada em outro texto de minha autoria: VELOSO, 2016. 
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instituições (MATA, 2010, p. 35-64) – estabeleceram a facção cristã vencedora no Concílio 

de Nicéia de 3253 como padrão através do qual todos os demais cristianismos seriam 

observados. 

Feitas as considerações acima, devo ressaltar que me esquivo propositalmente de 

uma discussão pormenorizada em torno da legitimidade ou status da religiosidade 

maniqueísta, tal qual, por exemplo, faz Marcos Roberto Nunes Costa, professor da 

Universidade Federal de Pernambuco e autor de uma das maiores referências brasileiras no 

estudo do tema, ao dedicar um capítulo inteiro para a suposta polêmica em torno do credo 

em questão ser ou não ser uma religião (COSTA, 2003, p. 112-138). Ainda que argumente 

se tratar de obra publicada no início da primeira década dos anos 2000, não obstante, 

verifica-se que tal debate é comum na historiografia brasileira, visto, por exemplo, a 

dissertação defendida pela historiadora Joana Paula Pereira Correia, a qual, mesmo tendo 

sido defendida no ano de 2014, possui todo o primeiro capítulo (de um total de 3) dedicado 

a este, digamos, hoje já aceito como um falso problema historiográfico (CORREIA, 2014). 

De semelhante maneira, eu, no mesmo ano de defesa do trabalho da Profa. Ma. Joana, 

defendi dissertação (VELOSO, 2014b) na qual conscientemente escapo desta discussão. 

Mas, como a banca avaliadora gentilmente apontou durante a defesa, fui pouco crítico 

quanto ao trabalho, por exemplo, do já citado Prof. Dr. Nunes Costa.  

Desta maneira, inspirado por Ian Gardner e Samuel Lieu (2004), devo aqui 

ressaltar que o termo maniqueísmo é utilizado por mim em seu sentido primário, ou seja, 

em referência à religião fundada por Mani, que viveu entre 216 e 277. Ainda os mesmos 

autores australianos argumentam que o maniqueísmo seria a primeira religião no sentido 

moderno do termo, pois seu instituidor teria estabelecido de maneira direta e deliberada os 

escritos fundadores, os rituais, assim como sua organização. O principal aspecto de seu 

propósito seria que os seus ensinamentos e as suas práticas deveriam ser universais, assim 

como deveriam suplantar todos os credos anteriores. O próprio Mani teria viajado a 

distantes lugares para pregar, converter e estabelecer comunidades, além de ter despachado 

missionários em diversas direções (GARDNER; LIEU, 2004, p. 1). Como apontado por 

Peter Brown (1990, p. 60) acerca desta religião, destaca-se de forma bastante peculiar todo 

um imenso potencial missionário ascético e apostólico, o que, por sua vez, resultava em 

ódio por parte de outras facções cristãs. 

                                                      
3 Ao utilizar expressões, tais como cristianismo niceno, credo niceno ou comunidades cristãs nicenas, faço referencia à 
versão protocolar do credo cristão, já, neste momento, em fins do século IV, a religião oficial do Império 
Romano. Esta possibilidade de cristianismo fora a vencedora em um concílio ecumênico ocorrido na cidade 
de Nicéia em 325 d.C., o Concílio de Nicéia. Neste, as correntes alternativas de interpretação do cristianismo 
receberam o epíteto degenerativo de heréticas e foram condenadas (BROWN, 1999, p. 40-42). 
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Como se pode perceber, não há resistência em estabelecer o maniqueísmo como 

uma religião, embora se tenha gastado muito papel e muita tinta discutindo o que deveria 

ser um dos pontos de partida. Para Costa (2012, p. 11), o maniqueísmo foi uma religião de 

caráter filosófico tal qual o cristianismo; seu fundador foi conhecido por Mani e teria se 

originado na Pérsia a partir dos interacionismos entre a doutrina de Zoroastro e o 

cristianismo. Brown (1990, p. 59-60) por sua vez, argumenta que o maniqueísmo se 

desenvolve a partir de um “fermento religioso cristão”, desenvolvendo-se, portanto, no 

seio do cristianismo.  

É interessante notar que o denominado por Costa e Brown de cristianismo nada 

mais é do que o catolicismo tomado como padrão para observar as diferentes propostas de 

cristianismos que caracterizam o período aqui tratado. Trata-se de perspectiva da História 

Eclesiástica, a qual permanece viva a despeito mesmo do que denominamos de fontes 

indiretas sobre o maniqueísmo, como, por exemplo, os escritos agostinianos, ou mesmo 

das fontes diretas, produzidas pelo próprio Mani ou no interior das comunidades de 

maniqueus.  

Como assinalado por Johannes Van Oort (2013, p. X-XI) o grosso das fontes 

maniquéias encontradas ao longo do século XX foi disponibilizado de forma preliminar já 

no ano de 1970. Sendo assim, nas palavras do próprio autor, é chocante constatar que os 

ditos especialistas na área ainda persistam na defesa de posições antigas e, acrescento eu, no 

mínimo inadequadas.  

O professor africano citado acima, do Departamento de Teologia da Universidade 

de Pretória, argumenta que as fontes maniquéias possibilitam a defesa veemente de que 

Mani fora criado em uma comunidade judaico-cristã (OORT, 2013, p. X). Da mesma 

maneira, diferentemente da perspectiva usualmente adotada, o professor Jason David 

BeDuhn, da Northern Arizona University, argumenta que para entender o maniqueísmo como 

ele de fato era, uma proposta concorrente de cristianismo, é necessário considerar o 

desenvolvimento dos movimentos cristãos em termos de Oriente e de Ocidente. É só 

assim que se é capaz de identificar que estas duas formas de cristianismos foram, na 

verdade, “separadas no nascimento”, pois enquanto no Ocidente o cristianismo teria se 

desenvolvido em um contexto helenístico, o cristianismo oriental teria prosperado com 

base em tradições culturais muito múltiplas (BEDUHN, 2013, p. 12-13), as quais incluem 

elementos persas. O mesmo professor estadunidense argumenta que, assim como 

Agostinho estabeleceu pontos de contato entre Cristo e Platão, Mani o fez entre Cristo, 

Zoroastro e Buda (BEDUHN, 2013, p. 16). 
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Como colocado pertinentemente por Gardner e Lieu (2004, p. 25), no interior dos 

estudos sobre as religiosidades do mundo romano tardio, poucos objetos foram afetados 

de maneira tão estruturante pelo achado de escritos originais de suas comunidades como 

ocorre nos estudos acerca do maniqueísmo. Trata-se da desconstrução do mito do 

cristianismo – confundido propositalmente com o catolicismo – triunfante (GARDNER; 

LIEU, 2004, p. 2).  

Partir destes pressupostos pode proporcionar uma visão um tanto quanto 

diferenciada sobre elementos já há muito estabelecidos. Por exemplo, dentro de uma 

perspectiva da História Eclesiástica Agostinho é comumente denominado de converso, 

como alguém que deixando uma prática religiosa/filosófica distinta do cristianismo teria 

encontrado esta, a fé cristã, como o acme de sua jornada. Tal postura é ainda alimentada 

pelo fato de que nós, os pesquisadores que nos dedicamos a estudar o que denominamos 

de pensamento agostiniano, dispomos de um vasto corpo de escritos atribuídos a 

Agostinho, para os quais nós podemos estabelecer uma cronologia confiável e assim 

emular o desenvolvimento da identidade religiosa do autor de maneira linear. Entretanto, 

tal visão é colocada em xeque pelos próprios textos agostinianos. BeDuhn (2013, p. 1) 

argumenta que a relação de Agostinho com o maniqueísmo e o catolicismo deve ser 

compreendida em termos de apostasia do primeiro e adesão ao segundo.4 Sendo assim, a 

fim de demarcar o caráter cristão tanto do maniqueísmo quanto do catolicismo, o ato de 

conversão de Aurelius Augustinus deve ser visto como um processo de transição, de 

mudança, em detrimento da concepção de transformação radical e abrupta, pois, tal qual 

BeDuhn demonstra, Agostinho em Contra Academicos afirma que após uma década como 

maniqueu teria se aproximado do platonismo como estratégia para não se afastar de Cristo, 

apontando assim que já se considerava comprometido com este quando era um ouvinte da 

religião de Mani (BEDUHN, 2013, p. 3), o que permite ao autor sustentar que em 383, no 

evento aclamado como a conversão de Agostinho em Milão, o pensador africano resolvera 

pelo método católico para alcançar os objetivos traçados quando ainda era um maniqueu 

(BEDUHN, 2013, p. 17). 

Feitas estas considerações de caráter mais teórico, devo sustentar que, a despeito 

de algumas tradições compartilhadas, as duas propostas interpretativas do credo cristão 

aqui abordadas colidiram em suas diferenças e, assim, definiram-se em um processo no 

qual se colocavam uma contra a outra (BEDUHN, 2013, p. 13). 

                                                      
4 Nesta mesma página o autor, se valendo de linguagem antropológica, argumenta que Agostinho irá ocupar 
na década de 380 um estado liminar até o total comprometimento com uma das duas visões alternativas da 
tradição cristã.  
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No século IV o cristianismo africano encontrava-se no meio de sérios e graves 

conflitos, sendo o mais proeminente para considerável parte da historiografia o cisma 

donatista (LÖHR, 2007, p. 41). Anna Leone chega mesmo a argumentar que especialmente 

o último terço deste século teria sido marcado por revoltas político-religiosas nas quais os 

donatistas encontrar-se-iam à frente (LEONE, 2007, p. 235). Já Peter Brown propõe que 

somente no século V o donatismo protagonizaria as atenções do bispo de Hipona em seus 

escritos, sendo do maniqueísmo este papel durante o século IV (BROWN, 1990, p. 327). 

Entretanto, o contato com a documentação nos permite argumentar que a grande 

preocupação de Agostinho sempre fora o combate ao maniqueísmo, posto que mesmo nos 

tratados dedicados à querela jovinianista ele não deixa de tratar desta questão, assim como no 

tratado De Civitate Dei, sua grande e derradeira obra, comumente associada ao pelagianismo. 

Tal protagonismo se deve, em grande parte, ao fato de Agostinho ter vivido como 

maniqueu durante nove anos anteriores à passagem para o catolicismo. Após travar 

contatos, em certa medida frustrados, com a filosofia de Cícero e com os escritos bíblicos, 

Agostinho, conforme o próprio nos informa no capítulo seis de suas Confessiones, teria se 

aproximado do maniqueísmo, cristianismo que respondia, ao menos no primeiro 

momento, aos questionamentos sobre o que o levaria a praticar o que ele considerava 

como mal (COSTA, 2012, p. 11).  

De maneira sintética pode-se aceitar que as reflexões maniqueístas, uma vez 

aceitas como verdadeiras, implicariam na não responsabilização do suposto pecador diante 

do alegado pecado. Após o tempo dedicado ao maniqueísmo, Agostinho, em 383, 

distancia-se dos ensinamentos de Mani e se aproxima de escritos neoplatônicos sobre os 

quais irá empreender uma tradução cultural a partir dos pressupostos católicos, 

identificando assim nos escritos pagãos diversos elementos característicos do cristianismo 

niceno (VELOSO, 2014a). 

Ou seja, em um âmbito de atuação mais direta de Agostinho, o Norte da África, o 

maniqueísmo se manteve forte durante todo o século IV e mesmo depois. Em sua obra 

dedicada ao bispo de Hipona, Peter Brown (2008, p. 165) argumenta que a questão 

maniqueía era tão seria no Norte africano que muito da ascensão de Agostinho ao bispado 

se deve ao fato dele ser um ex-maniqueu, o qual, valendo-se de sua própria experiência, 

dedicava-se à erradicação deste suposto mal do mundo. Como sugere BeDuhn (2013, p. 

12), Agostinho era um apóstata informado, o que se constituiria em vantagem capital na 

tentativa de defesa do catolicismo como a verdadeira religião diante de maniqueístas 

resistentes, muitos destes amigos pessoais do futuro bispo.  
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O tratado DVR é anterior à ordenação de Aurélio Agostinho ao cargo de bispo da 

região de Hipona. Desta maneira, aceita-se o período entre 386-391 como o de elaboração 

da obra. O argumento central é que a trindade cristã nicena – deus pai; deus filho e espírito 

santo – deve ser honrada como a verdadeira religião (FLETERED, 2006). 

A obra teria sido meticulosamente projetada e redigida para cativar a simpatia de 

maniqueístas da classe alta, como Romaniano, um amigo pessoal de Agostinho. O esforço 

em convencer desta suposta verdade o amigo se daria porque ele próprio o teria, 

anteriormente, persuadido da suposta verdade do maniqueísmo. As relações entre as 

comunidades cristãs nicenas e as comunidades maniqueístas chegaram a uma crise em fins 

do século IV, cujo acme apontado por Brown (2008, p. 165) seria o “expurgo” oficial no 

ano de 386 dos maniqueus residentes em Cartago. 

A oposição binária, tal como, entre bom cristão e mal cristão, fiel e infiel, ou entre 

maniqueu e católico remete-se aos elementos mais primevos da constituição de identidades 

sociais:  

A conceitualização da identidade envolve o exame dos sistemas 
classificatórios que mostram como as relações sociais são organizadas e 
divididas; por exemplo, ela é dividida em ao menos dois grupos em 
oposição – “nós e eles”, [...] (WOODWARD, 2006, p. 14). 

 
Este trecho transcrito permite argumentar que a identidade é relacional, ou seja, 

depende de elementos exógenos para a sua existência, sendo marcada pela diferença. Esta 

diferenciação, por sua vez, pode se apresentar problemática, pois, a despeito da realidade, 

envolve a negação de similaridades entre os grupos. E aos que são alegadamente diferentes 

se outorga o epíteto de “outro”, sustentando esta pretensa distinção pela exclusão 

(WOODWARD, 2006, p. 9). Acerca disto, e também retomando os termos básicos dos 

sistemas classificatórios das identidades (“nós” e “vós/eles”), Reinhart Koselleck 

argumenta que “o simples uso destes termos estabelecem inclusões e exclusões, e, desta 

maneira, constituem uma condição para que a ação se torne possível” (KOSELLECK, 

2006, p. 191-192). 

Partindo desta argumentação devemos acrescentar que a identidade é marcada por 

símbolos, de maneira que a construção da identidade se dá tanto no campo do social, 

quanto do simbólico (WOODWARD, 2006, p. 10). Isto implica em aceitar que a afirmação 

das identidades possuem consequências materiais, de modo que se um grupo for 

simbolicamente marcado como inimigo, o “outro”, isto terá reverberações reais, pois o 

grupo será socialmente excluído e terá desvantagens materiais (WOODWARD, 2006, p. 

10; 14). Sem mencionarmos que este conflito, o qual caracteriza a outorga das identidades, 
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surge em um momento particular, é historicamente identificável (WOODWARD, 2006, p. 

11). E na Antiguidade Tardia as classificações identitárias coletivas, tais como, cristãos e os 

não cristãos, ou ainda os supostamente maus cristãos (“heréticos”), intentavam uma 

alegada ordem. 

Sobre este “outro”, deve-se destacar que, desde o processo, iniciado no século IV, 

de aproximação entre a versão nicena do credo cristão e as esferas formais de poder, tem-

se início uma relação de assimetria. Ao chegarmos ao final do século IV a única maneira 

sancionada de ser romano será ser cristão, o que coloca os não cristãos (e também os 

supostamente maus cristãos) do lado de fora da esfera pública da sociedade, à margem da 

dinâmica formal dos poderes políticos e sociais. 

É a partir destas reflexões que entendo os escritos episcopais, tais como a obra 

agostiniana DVR, como importantes elementos no processo de construção e difusão de 

uma identidade cristã católica intentada pelas elites sacerdotais. E, no caso deste artigo, 

capital também para compreender como o hiponense liga a identidade católica à existência 

real, enquando associa a identidade maniquéia ao inverso.  

Vejamos alguns trechos sobre a criação, e como Agostinho operacionalizou, a 

partir de uma base neoplatônica, a relação de processão entre o divino e aquilo que dele 

procede.  

O certo é que todas e cada uma das naturezas individuais recebe a 
criação do Pai, pelo Filho, no dom do Espírito Santo. Visto que todas as 
coisas, substância, essência, natureza, ou qualquer outro termo mais 
adequado, que se dê possui ao mesmo tempo estas três propriedades: é 
algo único, distingui-se por sua forma das demais coisas, e está dentro da 
ordem universal (AGOSTINHO, DVR, I, 7). 

 
Vê-se no trecho supracitado que tudo o que foi criado, o teria sido pelo deus 

niceno, e estaria dentro de uma suposta ordem universal. Interessante notar aí indícios da 

romanização que influenciou a consolidação de uma identidade cristã. Desde o início do 

período conhecido como Principado que o Império Romano outorgou a si o papel de 

ordenamento do mundo conhecido (MENDES, 2006, p. 21-51). Maneira de ver o mundo 

esta que, provavelmente, influenciou o pensamento cristão dos séculos posteriores. 

Inclusive, nos séculos em que o credo niceno já está em processo de institucionalização, ou 

em vias disto, na ânsia de retorno do que consideravam como um profícuo ordenamento, 

as palavras símbolos seriam reparatio e renovatio (SILVA; MENDES, 2006, p. 193-221; 

BROWN, 1999: 37 e ss).  

E a proposta de identidade cristã do bispo de Hipona, baseada na assimetria do 

“outro”, deve ser entendida dentro desta dinâmica que objetiva o (re)ordenamento do 
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Universo. Como se pode inferir sem dificuldades, este processo seria projetado e levado ao 

cabo pela ecclesia, a Igreja já institucionalizada, a partir de contatos paulatinos com os 

poderes políticos protocolares.  

Fica posto, ainda no trecho empírico em questão, que toda a pluralidade 

procederia do elemento criador que, para o bispo de Hipona, seria a irrefutabilidade do 

deus cristão. Há que se mencionar agora a assertiva agostiniana de que todas as coisas 

participariam, de alguma maneira, da substância criadora e estariam dentro de um 

ordenamento universal. Já se percebe, portanto, a leitura agostiniana das proposições 

neoplatônicas, ao passo que ele estabelece a relação de processão entre a multiplicidade das 

coisas criadas e a substância criadora. É igualmente possível atentar-se à ressignificação 

operada pela teologia cristã, da qual Aurélio Agostinho é um dos principais baluartes. 

Ainda de acordo com o mesmo trecho documental, é de deus, associado ao Uno 

neoplatônico, que emanariam todas as coisas que dele necessitariam para existir.  Dele 

necessitariam para “ser” dentro da ordem universal. Pode-se aqui entender que o “estar” 

nesta ordem, de acordo com Agostinho, garantiria o “bem viver”. Por oposição, logo, 

afastar-se de deus, do Uno, seria atitude contrária ao ordenamento ideal entre os entes. 

Este ato do "afastar-se" poderia ocorrer por predomínio do que o bispo reconhece como 

pecado.  

Para Agostinho, o afastamento situaria aqueles guiados pela celsitude em uma 

posição antagônica aos que perseguiam virtuosamente a ordem e o bem, amando acima de 

todas as coisas a deidade cristã. Todos os homens e as mulheres estariam sujeitos a este 

afastamento porque, de acordo com o mito cosmogônico cristão, o pecado do primeiro 

homem criado por deus, Adão, foi ter se deixado levar por um sentimento de elação 

(AGOSTINHO, DVR, III, 19).  

Esta concepção cristã católica de que os homens e as mulheres, criados à imagem 

de deus, aproximam-se do mal por uma falta sua, por um desejo descabido seu, opõe-se 

frontalmente à concepção cristã maniqueísta de que a soberba, a má vontade, está presente 

na raça humana porque faz parte da ontologia dos homens e das mulheres.  

Cabe estabelecer que as reflexões agostinianas sobre o distanciamento entre o 

Uno – já fundido à deidade cristã nicena – e o múltiplo – aquilo que fora criado pelo Uno e 

dele depende para existir – são axiomas centrais para nossos apontamentos. É através da 

referida “desunião” provocada pelo pecado original que Agostinho coloca em interrogação 

a própria existência humana dos diferentes seres sociais, especialmente a dos maniqueístas. 
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Agostinho, em oposição evidente às crenças dos seguidores de Mani, defende que: 

“Não existe nenhum ser vivo que não venha de Deus, porque ele é, na verdade, a suma 

vida, a fonte mesma da vida” (AGOSTINHO, DVR, II, 11) Em outro trecho se encontra: 

“Deus, por ser a suma forma, é o Sumo Bem. E a criatura por ter forma mínima, possui 

mínimo bem. Assim, todo bem ou é Deus, ou procede de Deus. Logo, ainda que mínima, 

toda forma vem de Deus” (AGOSTINHO, DVR, III, 18). Ou ainda, na mesma passagem: 

“Dito de outro modo: todo ser formado, enquanto formado, e todo o que ainda não está 

formado, enquanto formável, encontra seu fundamento em Deus”.  

Os trechos supracitados são mais evidências da tradução cultural do 

neoplatonismo existente na teologia cristã agostiniana. Logo, de acordo com o pensamento 

descrito acima, o ser o seria em deus, de quem necessitaria para continuar sendo. Daí o 

bispo de Hipona argumentar que: “Nenhum ser vivo, enquanto tal, é mau, mas somente 

enquanto tende à morte” (AGOSTINHO, DVR, II, XI). 

Em uma interessante explanação sobre o pecado do primeiro homem e da 

primeira mulher no mítico paraíso do Éden, encontram-se reflexões que confirmam a 

peculiaridade dos estatutos agostinianos de humanidade em torno das assimetrias e das 

diferenças entre os entes em carnalidade e espiritualidade:  

Assim, o homem foi expulso do paraíso para este mundo, passando dos 
bens eternos aos temporais, da abundância à miséria, da estabilidade à 
fraqueza. Não passou, porém, do bem substancial ao mal substancial, 
porque nenhuma substância é má. Mas passou do bem eterno ao bem 
temporal, do bem espiritual ao bem carnal, do bem inteligível ao bem 
sensível, do sumo Bem ao bem ínfimo (AGOSTINHO, De Vera 
Religione, III, 20). 

 
Assim também encontramos em DVR que os mais variados seres vivos 

descenderiam de deus e participariam de sua sacralidade, mesmo que não de maneira plena. 

Ainda que tenha transformado a condição dos seres, de eternos para temporais e mortais, o 

“pecado de Adão e Eva” não tornaria a substância divina, componente de todo ente, em 

substância má. Daí a afirmação do bispo de que um indivíduo poderia ser mau apenas 

quando tendia à morte, acontecimento que marcaria o fim da existência humana dos seres.  

Mas a morte poderia ocorrer também de maneira simbólica.  

A morte da vida, essa é a perversão ou a maldade (nequitia), isso é o 
nada. Por isso, com razão, os homens mais perversos são chamados 
“homens do nada”. Se a vida tende ao nada foi por se ter desviado – 
por uma defecção voluntária – de quem a criou, e de cujo ser 
desfrutava (AGOSTINHO, DVR, II, 11). 

 
Um pouco mais à frente há a seguinte afirmação: “Pelo que, o ser com alma, que 

pelo gozo material abandona a Deus, tende ao nada e esse é o mal (nequitia)” 
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(AGOSTINHO, DVR, II, 11). De igual maneira, outras duas sentenças parecem ser bastante 

esclarecedoras: “Tanto mais morrem quanto mais deixam de participar da essência. Ou dito 

mais brevemente: tanto mais morrem, quanto menos são” (Ibidem). 

Nestes vários trechos transcritos em sequência observamos o bispo hiponense 

afirmando de maneira contundente que os seres somente possuiriam existência, substância, 

quando próximos da deidade cristã entendida em sua unidade trinitária e integralmente boa. 

Fora desta relação de proximidade os seres tenderiam progressivamente ao nada, à 

inexistência. O bispo ainda liga o que ele considera como maldade e perversão a esta 

condição negativa, ao nada. Diante da assertiva de que o vício somente possui ingerência na 

natureza feita do nada, já podemos entender que aqueles acusados de serem maus, 

pervertidos e afeitos aos vícios possuiriam a sua condição mesmo de existência real 

prejudicada.  

Destacam-se, ainda, em todos os mesmos trechos documentais, de maneira 

objetiva, que tais reflexões agostinianas são dirigidas aos seus opositores de doutrina, em 

especial os maniqueístas, os quais, como já abordado neste texto, criam na existência de 

duas naturezas substanciais, com existências reais, sendo o homem fruto da mistura entre 

estas, de modo que a maldade seria um elemento ontológico da raça humana e não fruto de 

um afastamento da substância boa. 

Discutidas todas estas questões, não se deve perder de vista que o religamento 

entre o homem e a divindade cristã seria de monopólio exclusivo daqueles que detinham o 

poder de estabelecer a ortodoxia, o que Agostinho simplesmente denomina de religião: “O 

fundamento para seguir esta religião é a história e a profecia. Aí se descobre á disposição da 

divina Providência, no tempo, em favor do gênero humano, para reformá-lo e restaurá-lo, 

em vista da posse da vida eterna” (AGOSTINHO, DVR, I, VII). 

Aqui o bispo se refere à expressão humanidade como virtude. Gênero humano, 

em latim generis humani, condição que não pode se aplicar a todo o grupamento de homens, 

em latim hominibus, caracterizando assim os estatutos diferenciados de humanidade a que 

temos aludido. A condição plena de humano, o pertencer ao gênero dos Homens, seria 

prerrogativa daqueles que se colocam à disposição da divina Providência, ou seja, os 

alegadamente restaurados, os cristãos católicos. Temos aí, de forma clara, o uso da dialética 

platônica que prevê a separação, em lados antípodas, entre o que é daquilo que 

supostamente não seria, como instrumento de alcance do conhecimento, do saber, daquilo 

que seria a verdade.  
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Reitero que se trata de tentativa, por parte de Agostinho, de lidar com problemas 

do seu tempo histórico, ou seja, uma investida em prover alternativa à crença maniqueísta, 

a qual não ligava a figura de Jesus e o reconhecimento de sua divindade à salvação (LIEU, 

2007, p. 290; COSTA, 2003, p. 67), e assim estabelecer uma identidade que diferenciasse os 

cristãos nicenos em meio ao “caldeirão” de cristianismos da Antiguidade Tardia, 

especialmente aqueles que se identificavam com as doutrinas de Mani.  

Dentro da relação processual entre a multiplicidade de coisas criadas e o princípio 

criador/deus da fórmula agostiniana, criador este entendido em toda a sua complexidade 

trinitária, assumir a identidade cristã nicena seria o caminho para uma existência humana 

plena.  A figura de Jesus, entendida pelos católicos como Cristo, seria o elemento síntese 

desta operação dialético-semântica, de modo que os maniqueístas teriam a suas próprias 

existências e as suas qualidades de humanos postas em xeque. 
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CAPÍTULO 16 
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Introdução 

O trabalho que preparamos para a coletânea é fruto de questões abordadas 

brevemente em nosso trabalho de conclusão de graduação. Estas, por sua vez, foram mais 

aprofundadas na continuidade da pesquisa, já no mestrado1, e auxiliam em nossa 

compreensão do “Reino” Etíope2. A questão do momento de adoção do cristianismo 

como religião oficial do Reino de Axum, localizado no Chifre da África, é anterior ao 

período que trabalho em minha pesquisa: essa adesão ocorreu no século IV, enquanto me 

dedico a questões relacionadas ao período entre os séculos XIII e XVI. Porém, é 

interessante perceber desdobramentos que foram influenciados por essa oficialização do 

cristianismo como religião do reino de Axum, posterior “Reino” Etíope.  

Primeiramente, trataremos da adoção do cristianismo como religião oficial do 

Estado de Axum, no século IV, e da adoção do judaísmo pelo Reino de Himyar, em 

períodos próximos. Isso aparece como pano de fundo de um intento expansionista de 

Axum para a Arábia, visando conquistar a região e convertê-la. Além disso, veremos que os 

bizantinos influenciaram, também, essa tentativa (por um tempo concretizada) etíope. Em 

segundo lugar, veremos novamente a questão da religião como contribuidora de um 

projeto de expansão, porém dessa vez a partir do século XIII, com a dinastia salomônida e 

                                                      
1 Agradecemos a orientação do Prof. Dr. Igor Salomão Teixeira - UFRGs, tanto durante a graduação como 
também durante o Mestrado. Agradecemos, também, a bolsa concedida no Mestrado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 
2 Para nos referirmos à sociedade etíope, utilizamos sempre o termo reino entre aspas, pois seu uso se deve a 
uma preferência da historiografia, que trabalhou com o tema, em utilizar uma nomenclatura dada através de 
fontes europeias, mais especificamente de viajantes europeus, à região. Escrita essencialmente por homens 
vinculados à Igreja Católica (missionários e padres), essas fontes usam tanto o termo “Império” quanto 
“Reino” para se referir à sociedade etíope, além das nomenclaturas correspondentes para se referirem ao seu 
governante (“imperador” ou “rei”). Acreditamos que “Reino” se encaixe melhor para esse caso, mas ainda 
assim de forma limitada. Portanto, mantemos as aspas. Para mais informações, ver: PENNEC, Henvé; 
TOBKIS, Dimitri. Reflection on the Notion of “Empire” and “Kingdom” in Seventh Century Ethiopia: 
Royal Power and Local Power, Journal of Early Modern History, Minnesota, vol. 8, nº 3-4, 2004, p. 229-258; 
TYMOWSKI, Michal. Use of the Term “Empire” in Historical Research on Africa: A Comparative 
Approach, Afrika Zamani, Dakar, nº 11 & 12, 2003-2004, p. 18-26. 



  VITOR CUNHA   

196 

em um contexto interno ao Chifre da África – no caso, sob os povos do sul do Rio Abay, 

mais especificamente o Damot. 

 

Cristianismo no Chifre da África: primórdios e isolamento 

A chegada do cristianismo à região do Chifre da África, onde está localizado o 

Reino de Axum, se deu já no século I d.C. Segundo Marlier Wendowski e Helmut Ziegert 

(2003, p. 23), é através dos contatos com povos sul-arábicos, local onde havia uma 

expressiva circulação de pessoas, entre elas axumitas, que o cristianismo penetra na região. 

O primeiro convertido, segundo relatos, foi um eunuco, servo da Rainha Candácia, 

evangelizado por Filipe, o Evangelista. Ele, por sua vez, teria levado a religião até a rainha, 

convertendo-a e espalhando o culto em seu território. Essa adesão de Candácia é afirmada, 

também, por Francisco Álvares em sua crônica do início do século XVI, na qual aponta 

que ela “foi a primeira cristã que ouve nesta terra” (ALVARES, 1540, p. 42). 

A oficialização do cristianismo no Reino de Axum, por sua vez, acontece somente 

no século IV e tem ligação com dois personagens, Aedisius e Frumêncio, especialmente o 

segundo. Sobrinhos de um mercador de Tiro (atual Líbano), ambos foram capturados 

como escravos após um ataque axumita a uma embarcação em que estavam, no final do 

século III. Durante seu cativeiro, eles se aproximam do, então negus, Ella Amida, o que 

contribuiu muito para a permissão de espalharem o cristianismo na região. Frumêncio, 

além disso, mantinha boas relações com o filho e futuro sucessor de Ella Amida, Ezana. 

Nomeado negus em 303, Ezana institucionaliza o cristianismo como religião oficial de 

Axum após permitir que Frumêncio fosse a Alexandria, onde foi nomeado o primeiro 

Bispo de Axum (MARCUS, 1994, p. 7). 

É importante salientar que, no momento em que o cristianismo foi oficializado 

em Axum, havia disputas pela doutrina teológica a ser seguida, sendo que os dois “polos 

doutrinários” eram Alexandria e Constantinopla. Podemos exemplificar isso através do 

Concílio de Niceia, convocado em 325 pelo imperador romano Constantino. Nele, decide-

se pela condenação do arianismo, ideia defendida por Ário e pela Igreja de Alexandria, que 

apontava que Cristo tinha uma natureza humana, logo, sua pureza era alcançável através de 

uma vida de extrema devoção (LINDBERG, 2006, p.24-25). Como doutrina oficial, 

declara-se que Cristo e Deus seriam feitos da mesma substância – o que ficou conhecido 

como homeostase e que era defendido por grupos ligados a Constantinopla.  

No Concílio de Éfeso, convocado em 431, novamente vemos uma disputa entre 

Alexandria e Constantinopla, mas dessa vez com um saldo positivo para o bispado de 



  A INSTAURAÇÃO DO CRISTIANISMO EM AXUM E SEUS USOS POLÍTICOS  

197 

Alexandria: ocorre a condenação do nestorianismo, doutrina formulada por Nestor, Bispo 

de Constantinopla, que via duas naturezas separadas em Cristo, uma humana – vinculada a 

Maria – e outra divina – vinculada à reencarnação. Como doutrina oficial, foi estabelecido o 

monofisismo, doutrina defendida por Cirilio, Bispo de Alexandria, que via apenas uma 

natureza em Cristo, divina e humana ao mesmo tempo. 

Porém, não tarda e outro Concílio é convocado: o de Calcedônia, em 451. Dessa 

vez com presença majoritária de apoiadores de Constantinopla, decide-se que a doutrina 

oficial da Igreja seria a união hipostática, formulada pelo Bispo de Roma, Leo I e que via 

duas naturezas separadas e completas em Cristo, mas que agiam conjuntamente 

(LINDBERG, 2006, p.31-32). Alexandria, por sua vez, se opõe à decisão e muitos clérigos 

vinculados à cidade seguem ensinando a doutrina no oriente. Axum foi alvo disso, tendo 

aderido à doutrina teológica no final do século V.  

Por conta das expansões muçulmanas que ocorreram a partir do século VII, 

Axum acaba isolada do mundo cristão, além de se enfraquecer nos períodos entre os 

séculos VII e XIII, quando ressurge com a dinastia salomônida e volta a ser uma potência 

na região. 

 

Incursões axumitas à Arábia: influências da cristandade 

Essa divisão entre o cristianismo, colocada por G. W. Bowersock (2012, p.6) 

como entre calcedônios e monofisistas, criou uma dissidência entre cristãos. Porém, estes 

grupos eventualmente se uniram em determinadas questões. Nesse trabalho, iremos 

apresentar um exemplo disso, relacionado aos conflitos entre Axum e os árabes do Himyar.  

Entre o início do século III e 270, Axum controlava o sudoeste da Árabia. Porém, 

em 270, perde o controle da região, retornando os territórios de Saba e Himyar aos povos 

locais. Porém, é possível perceber, através de moedas cunhadas no século IV, que o então 

negus Ezana ainda se colocava, como podemos ver através de inscrições em moedas e 

estelas, como soberano na região da Arábia (BOWERSOCK, 2012, p. 7).  

Tal atitude ainda se manifesta no século VI, dessa vez com o negus Kaleb. Nesse 

momento, o cristianismo já estava mais difundido na região e alguns acontecimentos fazem 

com que uma “reconquista” do sudoeste da Arábia seja intencionada pelo soberano. 

No final do século IV, segundo inscrições reais, o Reino de Himyar converte-se 

ao judaísmo. Tal atitude, para Bowersock (2012, p.14-17), tem relação com a atitude 

tomada pelos axumitas pouco antes: a conversão ao cristianismo. Nesse sentido, o Himyar 

“imita” os etíopes, adotando o monoteísmo, adotando determinados títulos reais e 
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perseguindo, além de cultos politeístas, cristãos remanescentes na região, assassinando ou 

os convertendo. Esse judaísmo teria traços das religiões locais, como o Rahmân, e entre o 

século V e o início do século VI, está estabelecido na região. 

Essa perseguição a cristãos no sudoeste arábico é um fator que contribui para que 

Kaleb almeje reconquistar a região, porém é o massacre de cristãos, comandado por Yusuf 

As’ar Yath’ar, em 523, que dá o estopim para tal intento. Tal episódio aparece em 

diferentes fontes: segundo Bowersock (2012, p. 20), uma carta, escrita em siríaco pelo 

padre Symeon, de Beth Arsham, na Pérsia, é o relato mais próximo do evento; dela, por 

exemplo, se utiliza a hagiografia grega escrita sobre Hârith, ou São Arethas, martirizado em 

Najran, e que também menciona o massacre. 

Essa carta aponta que Yusuf teria feito um encontro com líderes de diferentes 

povos para falar sobre suas intenções de destruir e converter o que restasse da comunidade 

cristã no sudoeste da Arábia. Entre esses povos do encontro estariam bizantinos e persas. 

Os bizantinos, também cristãos, não mandam auxílio aos desdobramentos decorrentes do 

massacre de 523, porém incitam os axumitas ao conflito com o Reino de Himyar. Por que 

isso? Ligados a Calcedônia, os bizantinos divergiam do cristianismo monofisista praticado 

em Axum, mas seria esse o único fator para não enviar tropas em auxílio a eles?  

Em 525 as tropas comandadas por Kaleb penetram o Reino de Himyar. 

Conquistando-o, depõem Yusuf e colocam Esimphasos, um representante local, no poder. 

Mas, pouco tempo depois, os axumitas colocam Abraha, de Axum, no poder. É a partir 

desse momento que o Império Bizantino começa a demonstrar claramente suas intenções 

na região. O sudoeste da Arábia, principalmente a partir do governo de Justiniano, era uma 

região de grande interesse para os bizantinos, pois, através de lá, os combates contra os 

persas teriam um ponto estratégico (BOWERSOCK, 2012, p. 24). A questão do 

monofisismo, que era um problema, é contornada para tanto através de acordos e do envio 

de diplomatas para a região, os bizantinos conseguem estabelecer relações visando seu 

objetivo de estabelecer uma via de ligação para possíveis confrontos futuros com os persas. 

Ou seja, durante a permanência axumita na região do sudoeste da Arábia, os interesses 

bizantinos estavam sendo atendidos também. Porém, essa estadia não tarda a ser 

contestada. Abraha, com o tempo, passa a firmar uma autonomia frente a Axum. Em 547 

ele promove um encontro com lideranças de Constantinopla, etíopes, persas etc. para 

firmar seu poder, visando convencê-los dos benefícios que isso traria a todos 

(BOWERSOCK, 2012, p.26).  
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Pouco tempo depois, Abraha começa um projeto de expansão territorial, 

atacando, em 552, a Arábia Central. Nesse combate suas tropas são derrotas, sendo o início 

do fim da presença axumita e o início da expansão persa para a região. É durante o reinado 

de seu filho, Axum (mesmo nome do império), que ocorre a dissolução do Reino etíope do 

Himyar, sendo que, em 570, a presença etíope na região é eliminada pelos persas 

(BOWERSOCK, 2012, p.27). 

Com esses acontecimentos, o Império Bizantino também tem seus objetivos 

afetados. No entanto, os desdobramentos desses episódios extrapolam o objetivo de nosso 

trabalho. O que queremos expor aqui é a relação da religião cristã com os projetos de 

expansão associados a Axum e, posteriormente, ao “Reino” Etíope e, também, como ela 

era uma maneira de diferentes povos casarem seus interesses particulares.  

 

Uso político do cristianismo em outro contexto: incursões ao sul do Rio Abay 

Sobre a questão da expansão do “Reino” Etíope, o cristianismo foi a base para 

amalgamar diferentes povos que viviam no Chifre da África e que foram submetidos pelos 

cristãos etíopes. Isso se manifesta tanto no século IV quanto em períodos posteriores. Para 

ilustrar, é interessante analisarmos a expansão cristã em direção aos povos ao sul do Rio 

Abay, das regiões do Damot, Endagabtan e Warab. Um dos grupos étnicos da região eram 

os Gafat. O trabalho de Tadesse Tamrat (1988) é um dos primeiros estudos a respeito dos 

grupos étnicos da região, mais especificamente dos Gafat. O autor situa-os entre os rios 

Abbay e Awash, entre as regiões do Damot e Endagabtan. Segundo Tamrat, os processos 

de tentativa de integração entre o “Reino” Etíope e esse grupo étnico começaram no século 

XIII, antes mesmo do governo do primeiro negus da dinastia salomônida, Yekunno-Amlak 

(1270-1285) (TAMRAT, 1988, p. 123). Inclusive, um dos líderes de tropas de Yekunno, na 

crônica real de Susenyos (1607-1632), pertencia ao clã dos Gafat (TAMRAT, 1988, p. 126). 

Portanto, já havia pelo menos certa integração entre a dinastia salomônida, que assume o 

poder em 1270, após derrotar a dinastia zagwe, e a etnia Gafat. 

O trabalho de Tamrat é uma primeira tentativa de se pensar a respeito dos Gafat. 

Porém o autor dá um enfoque muito grande aos processos de integração entre os cristãos e 

os gafatianos, enfatizando os processos de evangelização e uma suposta dominação cristã. 

É justamente essa crítica que Ayda Bouanga (2013) faz a ele no segundo capítulo de sua 

tese. A autora propõe uma reanálise das fontes utilizadas por Tamrat, além da utilização da 

edição e tradução da Courte chronique des Gafat, editada e traduzida por W. Leslau em 1966 e 
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que traz informações que possibilitam outra visão a respeito dos grupos étnicos da região 

ao sul do Rio Abay (BOUANGA, 2013, p. 99).  

Bouanga (2013) aponta que os Gafat estavam presentes em quatro regiões: o 

Damot, o Endagabtan, em Bizamo e em Sat. Além disso, eram apenas um entre vários clãs 

da região, sendo que cada um possuía uma forma de organização própria (BOUANGA, 

2013, p. 99-108). A construção dos Gafat enquanto grupo único, segundo a autora, se dá a 

partir do século XIII, quando esses diferentes clãs começam a interagir com os cristãos 

através da figura do awälamo, título conferido ao representante desses diferentes grupos, e 

passando a figurar nas fontes escritas pelos grupos cristãos (BOUANGA, 2013, p.114).  

Segundo a Histoire des peuples d’Éthiopie, fruto de tradições orais, além da Courte 

chronique des Gafat; datam de períodos próximos ao nascimento de Menelik I, filho da 

Rainha de Sabá e do Rei Salomão, de Israel; a chegada de dez clãs à Etiópia vindos do 

Oriente Médio (BOUANGA, 2013, p.110). Acredita-se que esses clãs teriam se rebelado 

contra Rob’am, filho de Salomão, fugindo para não serem mortos. A Histoire des peuples 

d’Éthiopie aponta que o significado de Gafat, inclusive, é “refugiados”, respaldando essa 

ideia. Descrevendo estes grupos étnicos, Bouanga (2013) aponta que eram essencialmente 

agropastoris, o que fica evidente pelos tributos que pagavam aos negus no século XVI, 

compostos, essencialmente, de gêneros alimentícios como grãos, cereais, gado, ovelhas, 

entre outros. 

No fim do século XIII, logo após a ascensão da dinastia salomônida ao poder, os 

cristãos etíopes começam a sua expansão em direção à região do Abay. Um traço 

característico dessa dinastia era justamente uma forte ligação entre o Estado e a Igreja. 

Logo, medidas foram tomadas visando unificar as práticas religiosas em torno de uma base 

cristã. Em 1337, o abuna Yakob, enviado de Alexandria, passa a nomear cleros na região, 

visando à conversão e homogeneização das práticas religiosas (MARCUS, 1994, p. 22).  É 

durante essa unificação do cristianismo que percebemos que há uma adoção de práticas 

não-cristãs, o que, de um ponto vista ortodoxo, poderia ser considerado herético. Porém, 

ponderando o objetivo maior – a unificação territorial sob controle salomônida – fazia 

todo o sentido, pois a religião fortaleceria os laços entre o poder central e os povos 

periféricos3.   

                                                      
3 A unificação do cristianismo no “Reino” Etíope é de difícil afirmação, uma vez que foi uma questão que 
envolveu disputas tanto entre diferentes grupos políticos quanto entre diferentes grupos religiosos. Logo, 
falar em cristianismo unificado é uma simplificação de uma questão que, dado o objetivo do texto, não torna-
se necessário uma maior explicação. Para mais informações, ver: DERAT, M.-L. Le domaine de rois éthiopiens 
(1270-1527): Espace, pouvoir et monachisme. Paris: Publications de la Sorbonne, 2003. 
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Antes, durante a dinastia zagwe, o Damot coexistiu com cristãos, aparecendo 

como tributário dos cristãos. As mudanças começam quando os etíopes, já com o controle 

exercido pelos salomônidas, instalam sua “capital” em Amhara, mais próximo do Rio Abay 

(BOUANGA, 2013, p. 163). Atribui-se ao negus Amda Seyon as primeiras incursões, entre 

os anos de 1315 e 1316. Em 1332, os cristãos já estão presentes em Sawa, território de 

ligação do Damot com a costa oriental da África, sendo esse o primeiro de vários 

territórios que os cristãos se farão presentes. Essa mudança da capital, saindo da região do 

Lasta e indo para Amhara, no século XIII, e, posteriormente, para o Sawa, em meados do 

século XV, tem duas grandes motivações. Em primeiro lugar, a dinastia que ascende ao 

poder no final do século XIII e que ficou conhecida como salomônida, liderada por 

Yekuno Amlak, provinha das elites locais de Amhara, logo, a mudança era uma forma de 

assegurar o controle político do “Reino”. Além disso, a troca de local também se deve à 

forte presença muçulmana ao norte e às possibilidades de expansão para o sul e oeste, uma 

vez que esses territórios eram compostos por grupos fragmentados, ou seja, com menos 

capacidade de resistir a incursões (DERAT, 2003). 

No século XVI, o Damot já começa a aparecer em diferentes fontes cristãs como 

uma província ou distrito do reino cristão (BOUANGA, 2013, p. 175). Porém, outras 

fontes (não necessariamente cristãs) mencionam ataques cristãos ainda no século XV. Ou 

seja, essa conquista, fazendo um balanço das fontes, mostra-se não como um domínio, mas 

como uma presença que, ainda contestada, já exercia influência na nobreza local: há 

indícios, por exemplo, que o motälämi (líder local) era indicado pelos cristãos. Logo, a 

integração do Damot ao “Reino” Etíope total não acontece até esse período que nos 

propomos a apresentar aqui: podemos pensar isso somente no final do reinado de Zar’a 

Yakob, na segunda metade do século XV. 

 

Conclusão 

Em nossa breve exposição, trouxemos duas questões expansionistas: os ataques 

axumitas ao Reino de Himyar e os feitos pelo “Reino” Etíope ao Damot. No primeiro, há 

uma influência de agentes externos (bizantinos), diferentemente do segundo, momento em 

que os etíopes estavam isolados da cristandade por conta dos domínios muçulmanos no 

Egito. Porém, o que mais se evidencia aqui é a questão do cristianismo nesses dois 

contextos. Logo, esse trabalho pode ser um ponto de partida para se pensar (1) a religião 

como forma de unir diferentes povos (axumitas e bizantinos, apesar das diferenças 

teológicas) e de legitimar incursões militares; (2) a religião como um espaço maleável, no 
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qual diferentes influências culturais podem criar algo que abranja as culturas estudadas, 

considerando o poder de autoridade de cada uma. É essa segunda questão que 

pretendemos explorar mais propriamente em nossa pesquisa, pensando como diferentes 

religiões participam e moldam o cristianismo etíope. 
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Desde o aparecimento dos hunos no final do século IV até o reinado único de 

Átila, por volta de 445, os hunos agiram de forma descentralizada, tendo entre eles diversos 

líderes independentes que realizavam saques e rapinas nas imediações de seu território, 

alguns tendo inclusive servido como auxiliares dentro do exército romano. Átila e seu 

irmão Bleda, por sua vez, foram responsáveis pela formação de uma confederação política 

etnicamente diversa, que unificou os diferentes grupos hunos e agregou outros grupos 

étnicos através da conquista. Em 441, os hunos invadiram a Trácia e a Ilíria, e avançaram 

para a região dos Balcãs até as Termópilas, ao sul da Grécia, saqueando o que podiam pelo 

trajeto. Em 444, no entanto, os hunos desapareceram dos registros, e quando retornaram, 

em 447, Átila era rei incontestável dos hunos (MAENCHEN-HELFEN, 1973). 

O saque huno aos Balcãs, contudo, gerara consequências. Átila conseguiu, em 

447, firmar um acordo com o imperador romano no Oriente, Teodósio II, que previa aos 

romanos o pagamento anual de seis mil libras de ouro. Segundo Maenchen-Helfen (1973), 

há uma tendência de se negar a Átila todo e qualquer mérito pelo breve tempo de 

grandiosidade que seu povo teve, justificando as vitórias de Átila sobre os romanos pelo 

viés de um Império Romano decrépito, debilitado. Quando Átila firmou o tributo com 

Teodósio, em 447/448, e quando invadiu os Balcãs com Bleda em 441, as fronteiras do 

Império Romano do Oriente estavam tão protegidas e preparadas, se não mais, do que em 

437 (MAENCHEN-HELFEN, 1973, p. 95). Não apenas as fortificações fronteiriças 

estavam bem guarnecidas, como o Império Romano também estava em paz com os persas 

sassânidas. 

                                                      
1
 Este trabalho de Iniciação científica é parte dos Projetos guarda-chuvas “Fronteiras culturais na busca por 

Antiguidades plurais: gênero, ‘sexualidades’, magia e identidades” e “Barbaridade: identidades e alteridades em 
representações do outro por escritores greco-romanos”, este último desenvolvido com apoio da FAPERGS. 
Ambos os projetos guarda-chuvas, bem como este trabalho de Iniciação científica, são coordenados pela 
Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva - UFSM. 
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Após o acordo, Átila passou a enviar, entre 448/449, diversas embaixadas até a 

corte romana de Constantinopla. Segundo Prisco, “o bárbaro, vendo a generosidade dos 

romanos que tentavam não transgredir o tratado, continuou enviando qualquer um de seus 

subordinados que queria tratar bem, inventando razões e encontrando pretensões vazias” 

(PRISCO, Fragmentos, 10). 

Neste contexto conturbado se encontrava o autor foco de nossa análise, Prisco de 

Pânio, responsável por uma descrição única dentre os historiadores de seu contexto sobre 

os hunos e seu mais conhecido líder, Átila. Acredita-se que Prisco tenha nascido por volta 

de 410 EC na cidade de Pânio, localizada na costa noroeste do Mar de Mármara, província 

romana da Trácia. Temos conhecimento, através da Suda (uma espécie de enciclopédia 

bizantina do período tardo-antigo) que além de cartas, o autor foi responsável pela 

publicação de oito livros sobre a História do Império Romano do Oriente e Átila. Todavia, 

apenas fragmentos de seu trabalho sobreviveram, encontrados em diversas obras como os 

Excertos Contanstinianos de Constantino VII Porfirogênito, a Getica de Jordanes, as Guerras de 

Procópio, a História Eclesiástica de Evágrio e a Suda (GIVEN, 2014, p. XIV-XV).Diante 

disto, será utilizado o termo Fragmentos para se referir às obras de Prisco de Pânio. 

A partir do que restou de sua história, sabemos que Prisco viajou bastante. 

Acompanhou um romano chamado Maximino, embaixador do Império Romano do 

Oriente que, segundo Prisco, o persuadira a acompanhá-lo até a corte de Átila. Após a 

morte do embaixador romano, acredita-se que Prisco tenha servido oficialmente como 

conselheiro legal e jurídico do magister officiorum Eufêmio, e que, devido à possível relação 

entre Eufêmio e o Imperador Marciano, Prisco pôde ascender na sociedade romana. Com 

o término de sua história, entre 472 e 476, nada mais se sabe sobre o autor (BLOCKLEY, 

1981, p. 48-70). 

Outros autores da Antiguidade Tardia descreveram os hunos: Amiano Marcelino 

(c. 330 EC – c. 391); Eunápio de Sardis (349 EC – c. 404); Olimpiodoro de Tebas (c. 370 

EC – 432); Próspero de Aquitânia (c. 390 – c. 455), Idácio de Chaves (c. 395 EC – 468); 

Conde Marcelino (m. c. 534 EC); Prisco de Pânio (c. 410 EC – c. 476); João Malalas (c. 490 

EC – 570); Cassiodoro (c. 487 EC – c. 583); Jordanes (c. 480-490 EC) e Procópio (500 EC 

– 565). Contudo, boa parte destes autores apenas os citaram, narrando fatos, descrevendo 

acontecimentos e catalogando datas e ocorridos. Destacamos além de Prisco de Pânio: 

Amiano Marcelino, por seu pioneirismo ao descrever os hunos no livro XXXI de sua 

História; Cassiodoro por descrevê-los na Historia Gothorum, sua ode a dinastia greutunga dos 
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Amali; e Jordanes, pela sua contribuição sobre o passado dos hunos pré-Átila e a queda da 

hegemonia huna nos Balcãs após a morte do rei huno. 

Por fim, procuramos com este ensaio responder alguns questionamentos 

levantados através da leitura dos fragmentos de Prisco. Por que o autor utiliza dois 

etnômios diferentes, huno e cita, para tratar do mesmo grupo? E se os etnômios têm 

significados distintos, o que o autor (e talvez, por consequência, os receptores daquele 

texto) entendiam por huno e cita? Propomos, deste modo, analisar os etnômios cita e huno 

como utilizados por Prisco de Pânio para se referir aos hunos, buscando entender o 

sentido por trás das diferentes designações. Como aporte teórico, compreendemos a 

etnicidade como proposta por Fredrik Barth em seu texto de introdução Grupos Étnicos e suas 

Fronteiras (1969). Portanto, entendemos a etnicidade como um fenômeno baseado na 

mobilização de pessoas e na interação social, que funciona como uma espécie de 

mecanismo de coesão social, onde um mesmo grupo compartilha construções sociais e 

culturais, gerando uma forma de identidade comunitária 

 

“Homens da cítia, vejam o que estamos prestes a realizar” 

A direita, a quem navega em direção ao Mar Cáspio, há aqueles citas ou 
sármatas, que vivem em territórios contíguos a Europa entre o Rio 
Tanais e este mar [Cáspio]; grande parte deles são nômades […] A leste 
estão os citas orientais, também nômades, que se estendem até o Mar 
Oriental e a Índia (ESTRABÃO, Geografia, II, 6, 2) 

 

A datar do século V aEC, os escritores gregos foram responsáveis pela construção 

de um rico imaginário sobre a região da Cítia (território ao norte do Mar Negro que 

compõe o que hoje entendemos como a estepe pôntico-cáspia). Autores como Heródoto 

(História, IV) e Hipócrates (Ares, Águas e Lugares), contemporâneos ao século V aEC, 

podem ser entendidos como pioneiros nesta construção. Heródoto dedicou praticamente 

todo o livro IV de suas Histórias aos citas, e Hipócrates descreveu os citas em seus tratados, 

onde teorizou sobre as causalidades entre geografia (clima e umidade) e comportamento 

dos povos. 

Todavia, nosso recorte cronológico não se localiza no passado pré-Era Comum, 

mas sim no século V de nossa era; por que então nosso interesse por escritores gregos do 

período Clássico? Como afirmado por Michael Maas (2018, p. 26), “[a] ciência grega 

proveu aos romanos conceitos básicos para seu entendimento sobre a estepe”, 

conhecimentos construídos e debatidos por séculos entre diferentes escritores gregos, 

desde Heródoto (século V aEC) e Hipócrates (V aEC) até Estrabão (I aEC – I EC), Plínio 
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o Velho (I EC), Pompônio Mela (I EC) e Cláudio Ptolomeu (II EC). Portanto, beberam 

desta fonte diversos escritores romanos da Antiguidade Tardia, dentre eles Prisco de Pânio. 

Prisco de Pânio fez utilização recorrente do etnômio cita para descrever os hunos 

ao longo de sua (fragmentária) narrativa. Além disso, Prisco deixa claro em seu texto que os 

hunos habitavam naquele contexto a região da Cítia. Qual era então o interesse do autor ao 

reutilizar um antigo e conhecido etnômio para se referir àquele grupo étnico? 

Temos conhecimento, através de autores como Roger C. Blockley (1983), que 

Prisco de Pânio se enquadra dentro de um grupo específico de escritores que escreveram a 

partir de uma tradição literária clássica. Autores do século V como Eunápio, Olimpiodoro e 

Malco, e do século VI como Procópio, Agátias e Teofilato Simocata se enquadram nesta 

categoria. Todos eles, conscientemente, se mantiveram em uma tradição historiográfica que 

tentava remontar a clássicos como Heródoto, Políbio e Tucídides (BLOCKLEY, 1983). E 

é nesta explicação que se encontra uma das justificativas para a preferência de Prisco pelo 

etnômio cita em nossa leitura.  

Prisco é um historiador classicizante e sua obra tenta remontar a autores clássicos 

como Heródoto – lembremo-nos do livro IV das Histórias de Heródoto, que como 

afirmamos, foi dedicado quase inteiramente a descrever etnograficamente os citas. Diante 

disto, ao utilizar o etnômio cita para descrever os hunos, propomos que Prisco buscava se 

afirmar como historiador, demonstrando a seus leitores que tinha conhecimento sobre os 

clássicos. O autor também dava aos receptores de seu texto um referencial comum, uma 

forma de trazer a mente do leitor uma imagem já construída, a dos nômades que habitavam 

as frias, úmidas e inóspitas estepes do Norte. 

Como também explicitado anteriormente, os escritores romanos foram 

certamente influenciados pela ciência grega e suas teorias etnogeográficas. O já citado 

Hipócrates (V aEC), afirmava que o clima frio e úmido da Cítia influenciava na formação 

não apenas do comportamento dos citas, como também em sua fisiologia (HIPOCRÁTES, 

Ares, Águas e Lugares). Outra corrente de pensamento muito parecida, posterior e 

possivelmente influenciada pelos escritos de Hipócrates, acreditava que o clima 

influenciava o comportamento dos indivíduos e a sua distinção em povos. Nas palavras de 

Patrick Amory (1997, p. 19-20): 

Na etnogeografia, como tipificado pelas obras de Plínio, Pompônio Mela 
e Ptolomeu, o excesso de gentes bárbaras é resultado de seus 
posicionamentos em zonas quentes e frias do mundo. No temperado 
Mediterrâneo, o homem civilizado poderia ser mestre de seu próprio 
temperamento, e assim, alcançar um estado de sabedoria, prudentia, com 
o qual dominaria os bárbaros afora. [...] A Etnogeografia explicava a 
oportuna dominação dos homens mediterrânicos – sempre homens – 
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através dos efeitos benéficos de um clima moderado. Cidades e governos 
organizados eram reflexo externos do pacífico e firme controle que 
homens do Mediterrâneo tinham sobre si mesmos. 
 

Sendo a Cítia localizada próximo no extremo norte, dentro da concepção 

cosmográfica grega, e conhecidamente habitada por grupos praticantes de um pastoralismo 

nômade, não é difícil imaginar ao que remontava o leitor romano ao realizar que os hunos 

ocupavam a Cítia. 

Considerando o caráter classicizante dos fragmentos de Prisco de Pânio, 

defendemos, então, que a preferência do autor pelo uso do etnômio cita está relacionada ao 

caráter geográfico do etnômio no imaginário ali contido. O autor parece utilizar o etnômio 

de forma a facilitar a compreensão de seu leitor, fazendo-o remeter a um imaginário já bem 

estabelecido desde os tempos de Heródoto e Hipócrates. Além disso, observamos também 

que Prisco parecia compreender a distinção entre huno e cita, de modo a assimilar que ser 

huno, naquele contexto, era ser cita, mas ser cita não necessariamente era ser huno, como 

demonstrado no seguinte trecho: “Quando fizeram as pazes com os romanos, Átila, Bleda 

e seus exércitos marcharam pela Cítia, subjugando as tribos […]” (PRISCO, Fragmentos, 2). 

Propomos, desta forma, que Prisco de Pânio tinha conhecimento sobre os 

diversos grupos étnicos que habitaram ou habitavam a estepe ao norte do Mar Negro e, 

como afirmado por Maas (2018, p. 27): “[os gregos] podiam distinguir comunidades 

silvícolas e estabelecidas de nômades pastoris”. 

Quanto ao caráter do etnômio, acreditamos se tratar de uma identificação 

majoritariamente geográfica, mas com características culturais. Em nosso entendimento, 

cita, segundo o autor, designa aqueles que habitavam a Cítia e que compartilhavam um 

modus vivendi em comum. Prisco, por sua vez, parece colocar o etnômio cita como uma 

antítese da identidade romana, como apresentado no seguinte trecho: “Enquanto esperava 

e caminhava próximo às muralhas do palácio, alguém que entendi ser um bárbaro por suas 

vestes citas se aproximou e me saudou em grego dizendo ‘Olá!’. Fiquei espantado ao ver 

um cita estava falando grego” (PRISCO, Fragmentos, 11). 

Após esse trecho, o autor nos descreve seu diálogo com o sujeito. Ele descobre 

que o homem há muito tempo havia se casado com uma abastada mulher grega na cidade 

de Viminaciun localizada na fronteira do Danúbio, e que após o saque dos Hunos na região, 

fora levado como escravo e conquistou sua liberdade através do valor demonstrado em 

batalha. Por fim, casou-se com uma mulher cita e teve filhos. 

Neste caso, o autor parece nos deixar claro que o personagem deixou de ser 

romano para se tornar cita, mas permanece sendo grego. Entendemos, por conseguinte, 
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que cita se trata de uma forma de identificação etnogeográfica. Étnica, porque agrega 

modos de se portar, de se vestir, de se viver, construções sociais e culturais (provavelmente 

calcadas em uma antiga tradição de pastoralismo nômade). Geográfica, porque era uma 

atribuição feita a partir de uma região, a Cítia, terra de amazonas (HIPÓCRATES, Ares, 

Águas e Lugares, XVII) e de homens que bebiam sangue no crânio de seus inimigos 

derrotados (HERÓDOTO, História, IV, 64-65). E como Barth (1969) defendera, as 

fronteiras são fluidas, e independente da veracidade do relato de Prisco, sua descrição sobre 

um greco-romano que se tornara greco-cita nos parece comprovar isto.  

 

“A Ira de Marte” 

A semente e a origem de toda ruína e vários desastres que a ira de Marte 
despertou, pondo em desordem todos os lugares com destruição 
inesperada, achamos ser esse. O povo dos hunos […] (AMIANO 
MARCELINO, Histórias, XXXI, 2, 6). 

 
Entendemos que huno, para Prisco de Pânio, era uma designação cultural, étnica. 

Os hunos, para o autor, foram aqueles que subjugaram a Cítia, que vieram do além-Rio 

Don. Prisco reconhecia os diferentes subgrupos hunos, possivelmente clãs distintos que 

compartilhavam uma mesma identificação étnica (como é o caso das sociedades nômades 

antigas da estepe eurasiática, onde a hierarquia social era construída através das relações 

familiares). Os seguintes trechos comprovam isto: “[…] Da mesma forma, os saraguri, 

levados a procura por terras, chegaram em contato com os hunos akatiri e, após os 

confrontarem em várias guerras, derrotaram a tribo” (PRISCO, Fragmentos, 40) e “[…] Já 

que o monarca dos partas estava envolvido em uma guerra com os chamados hunos 

kidaritas, rejeitou os lazi que estavam fugindo” (PRISCO, Fragmentos, 33).  

Os etnômios kidarita e akatiri são apresentados em sua narrativa, diversas vezes, 

acompanhados de huno. Parece-nos claro que Prisco entendia os hunos como um grande 

grupo que incluía outros grupos menores. 

Vale ressaltar, no entanto, que não nos interessa nesta análise saber se huno é um 

etnômio autoatribuído ou não. A nós, interessa saber que Prisco de Pânio por algum 

motivo atribuiu os etnômios cita e huno ao grupo que hoje entendemos como os hunos de 

Átila. 

Concordamos também com Walter Pohl (2018) ao afirmar que os hunos 

conseguiram manter sua identidade étnica acima de uma identidade política, diferente dos 

ávaros do século VI. Para Pohl (2018, p. 204), a identidade étnica huna nunca fora 

sobreposta por uma identidade política, como fora o caso dos ávaros, porque não 
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trouxeram nenhum novo modelo político. Os ávaros, por sua vez, buscavam se legitimar 

como herdeiros do khanato rouran, e deste modo trouxeram um novo modelo político 

para a Europa, o khanato. Como afirmado por Walter Pohl (2018, p. 205): 

Sempre que os ávaros saíam do khanato para se estabelecer em outro 
lugar, deixavam seu etnômio e passavam a serem chamados de hunos, 
búlgaros ou eslavos. Ao fim do domínio ávaro, seu nome desapareceu. 
Hunos, por sua vez, mantiveram sua identidade étnica, fosse no serviço 
romano ou após a queda do império de Átila. 

 
Enfim, salientamos que ambos os etnômios, cita e huno, eram formas de 

identificação étnica. Entretanto, como percebemos, as duas formas de identificação 

adotadas pelo autor contêm em si significados que as distinguem. Huno é utilizado como 

um etnômio mais pontual, uma maneira de identificar de forma mais clara os grupos 

nômades que no final do século IV atravessaram os rios Don e Dniepre. Cita, por sua vez, 

possuía um caráter etnogeográfico, pois delimitava o grupo identificado a um espaço físico, 

a Cítia. 

 

Considerações finais  

Portanto, podemos compreender através de nossa análise que o uso do etnômio 

cita por Prisco de Pânio é de caráter classicizante, remetendo o leitor a um imaginário 

construído e enraizado há séculos na mentalidade greco-romana. Além disto, fora utilizado 

como um etnômio de caráter etnogeográfico, étnico pois incorporava construções sociais e 

culturais compartilhadas por um mesmo grupo e geográfico porquê delimitava o grupo a 

uma região. Já o etnômio huno foi apresentado como uma categoria étnica, e, assim como o 

etnômio cita, era formado por construções culturais e sociais, tradições, costumes, modos 

de se portar, se vestir, etc. Pontuamos novamente a relação de verticalidade entre os dois 

etnômios, ao menos na visão do autor. Para Prisco, ser cita integrava ser huno, hérulo, 

greutungo ou diversos outros grupos étnicos de origem iraniana, turca, eslava, dentre outras, 

que naquele contexto ocupavam a região ao norte do Danúbio conhecida como a Cítia. 

Ademais, destacamos novamente a importância dos fragmentos sobreviventes de 

Prisco de Pânio para a compreensão de uma narrativa histórica sobre os hunos. 

Defendemos que as descrições apresentadas na fragmentária obra de Prisco sobre os hunos 

se diferenciam em demasia do restante dos historiadores de seu contexto, mesmo quando 

levado em consideração seu caráter classicizante e seu posicionamento como romano 

portador da romanitas. Prisco nos apresenta a figura de um Átila mais humano, comedido e 

cordial, irredutível em sua punição, mas justo, contrário à imagem deturpada e demonizada 

que permeia as representações históricas até os tempos atuais. 
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Introdução 

O tema deste texto diz respeito à análise de representações de bárbaros nos 

complexos processos de negociações e contatos político-culturais entre tais povos e os 

romanos no século V EC. A pesquisa, portanto, se insere dentro do período da chamada 

Antiguidade Tardia, que, a despeito da opinião de diversos antiquistas sobre a data de seu 

princípio e a de seu fim, sempre perpassa o século V EC. Focaremos, sobretudo, no 

contexto de dentro desse recorte, quando as relações entre os romanos e os bárbaros 

germânicos que passaram a viver no território do Império Romano do Ocidente se 

tornaram mais estreitas. 

 

Os bárbaros e as interpretações a respeito da desintegração do Império Romano 

O período histórico que o nosso trabalho aborda é o século V EC, quando 

diversos povos bárbaros irromperam para dentro das terras governadas pelo Império 

Romano com o objetivo de constituir organizações políticas e obter benefícios econômicos 

a partir de sua aproximação com os centros de poder dos dois impérios2 (GEARY, 1999, 

pp. 108-110). Foi nesse século que houve a deposição do imperador romano-ocidental 

Rômulo Augústulo pelo rei bárbaro Odoacro, fator que ocasionou o desaparecimento de 

todas as formas de centralização do poder imperial nas províncias ocidentais. Graças a esse 

vazio de poder, a historiografia tradicional considerou que houve, na época em questão, o 

“fim” da Antiguidade e o consequente começo da “Idade das Trevas” (WARD-PERKINS, 

2005, p. 11-12). Diante desta problemática, pretendemos analisar aqui a atuação dos povos 

                                                      
1
 As reflexões deste capítulo são parte das pesquisas de Iniciação científica e de Mestrado do autor, orientadas 

pela Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva - UFSM. Ambas as pesquisas fazem parte do projeto guarda-chuva 
“Barbaridade: identidades e alteridades em representações do outro por escritores romanos”, desenvolvido 
com apoio da FAPERGS, sob coordenação da professora citada.  
2 O Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente.  
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bárbaros junto ao poder imperial romano a partir da visão de um autor de epístolas e 

poemas que viveu no período por nós trabalhado, a saber, o nobre galo-romano Sidônio 

Apolinário.  

Um dos povos bárbaros presentes no Império Romano tardo-antigo foi o povo 

franco, que esteve na Gália desde o século III EC. Algumas confederações tribais francas 

entraram ali como invasoras em meados deste século, juntamente com confederações 

tribais alamanas. Como consequência da presença dos francos na Gália, vemos a associação 

militar destes com o Império Romano (BARTHÉLEMY, 2010, pp. 60-62). Os diversos 

grupos francos estabelecidos na fronteira renana do Império estiveram em constantes 

conflitos e reconciliações políticas com o poder imperial ocidental ao longo do século IV 

EC, fenômeno que se intensificou no século V EC, quando alguns generais francos 

chegaram a se tornar cônsules na Itália, sem que com isso precisassem abandonar suas 

identidades anteriores. Somente ao final do século V EC e início do VI EC é que os 

francos conseguiram se expandir monarquicamente por quase toda a Gália através da 

política do rei Clóvis (481-511) (FREITAS, 2008, p. 58-63). 

Tanto quanto os francos, os visigodos também tiveram uma trajetória política 

dentro das terras do Império Romano tardo-antigo. Esta começou quando algumas tribos 

greutungo-godas foram derrotadas pelos hunos nas áreas sul da atual Ucrânia, estando 

reunidas sob o rei Ernamerico. Em seguida, algumas dessas tribos se reorganizaram sob 

outros reis, como Alavivo e Fritigerno, e solicitaram entrada nas terras do Império Romano 

do Oriente. Esse acontecimento teria grandiosas consequências políticas para o mundo 

romano nos séculos posteriores. Isso porque, após alguns anos no Império do Oriente, os 

godos elegeram um homem chamado Alarico como rei. Esse homem, após receber um alto 

cargo militar no Ilírico por parte do imperador oriental, aproximou-se da Península Itálica 

com o intuito de promover uma pressão militar que garantisse benefícios econômicos aos 

godos na forma de acordos políticos. A dificuldade do Império do Ocidente para cumprir 

esses acordos, ao longo da primeira década do século V EC, fez com que os godos 

saqueassem Roma em 410 (FRIGHETTO, 2012, p. 136-141). 

Após o saque de Roma, os godos rumaram à Gália e depois à Hispânia, sempre 

firmando acordos e/ou entrando em conflitos com a administração Império do Ocidente. 

Finalmente, contudo, em 418, conseguiram estabelecer um tratado no qual receberam 

terras, sobretudo na região da Aquitânia Secunda, constituindo um reino com capital em 
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Tolosa3, atual Toulouse, na França (MINOR, 1976, p. 15-22). A historiografia, ao longo do 

tempo, convencionou chamar a monarquia que se formou na Aquitânia de visigoda. Essa 

unidade política foi chamada de Reino Visigodo de Tolosa. Esse reino herdou o controle 

gótico sobre diversas regiões hispânicas estratégicas, sendo, portanto, um reino galo-

hispânico (FREITAS, 2008, p. 54-55). 

O reino de Tolosa existiu até o ano de 507. O primeiro rei foi Teodorico I (418-

451), que morreu lutando contra os hunos de Átila na Batalha dos Campos Cataláunicos. 

Seu filho, Teodorico II (453-466), continuou a honrar os acordos políticos feitos entre 

visigodos e romanos em 418. Tais acordos, contudo, foram rompidos pelo usurpador do 

trono, o rei Eurico (466-484), que estabeleceu uma política arredia com relação à nobreza 

galo-romana. Mesmo que seu sucessor, Alarico II (484-507), tenha tentado reestabelecer 

um diálogo político harmonioso com os gauleses, eles se aproximaram dos francos e 

influenciaram Clóvis a destruir o Reino Visigodo de Tolosa (FREITAS, 2008, p. 55). 

Para além de francos e visigodos, também houve os hunos, responsáveis por 

alguns dos maiores movimentos étnico-políticos eurasiáticos da Antiguidade Tardia. O rei 

huno mais icônico foi Átila (435-453), que ergueu um império. O Império Huno foi uma 

grande confederação de tribos de povos bárbaros que viviam ao norte das fronteiras do 

Império Romano. Na década de 440, Átila intentou exigir benefícios econômicos na forma 

de víveres do Império Romano do Oriente. Houve diversos tratados que se renovavam a 

cada ano e que sempre, e cada vez mais, beneficiavam ao rei huno (KELLY, 2009, p. 46-

209). 

A ambição de Átila ainda o fez propor casamento para Honória, a irmã do 

imperador romano ocidental Valentiniano III (425-455). A negativa o fez invadir o Império 

Romano do Ocidente pela Gália, quando o magister militum itálico Aécio e as legiões 

romano-ocidentais, auxiliadas pelos outros povos bárbaros estabelecidos na Gália, 

derrotaram Átila e seus seguidores na Batalha dos Campos Cataláunicos, em 451. Ao 

retornar para a sede do Império Huno, na Panônia, Átila ainda se apossou de algumas 

cidades ao norte da Itália, tais como Milão, Verona e a Aquileia. Em Mântua, contudo, uma 

embaixada do Papa Leão I o fez se retirar da região. Átila morreu e 453, e o Império Huno, 

divido entre seus filhos, não obteve mais a mesma força de atuação político-militar de antes 

(KELLY, 2009, p. 231-274). Em algumas décadas, os hunos desapareceram totalmente das 

fontes bibliográficas escritas no período. 

                                                      
3 Os godos receberam, além da Aquitânia Secunda, algumas regiões de outras províncias, como a capital do 
reino, que ficava na Narbonense Prima (FRIGHETTO, 2012, p. 143-144). 



  GABRIEL FREITAS REIS   

214 

Um povo de pouca importância historiográfica, mas com uma influência histórica 

bastante significativa foi o povo burgúndio. Na metade do século III, eles apareceram já na 

região do Reno, quando esse rio os separava dos francos e dos alamanos. Atravessaram-no 

em 406 e alguns anos mais tarde, em 413, assentaram-se na região da Germânia Prima, em 

territórios que abarcavam a atual Renânia e regiões vizinhas, formando um reino com 

capital em Borbetômago (atual Worms, Alemanha). Os burgúndios atuaram, num primeiro 

momento, como federados do Império Romano do Ocidente. Tentaram se expandir rumo 

ao oeste em 437, e acabaram sendo derrotados por Aécio e pelos hunos. Posteriormente 

foram assentados por Aécio na região da Saboia, em 443, e dali seguiram tentando se 

expandir, até que formaram o Reino da Borgonha. Foram definitivamente derrotados pelos 

francos em 534 (KINDLER, 2005, p. 13-14). 

Por fim, destacamos a participação dos vândalos nas atividades políticas tardo-

antigas do Império Romano do Ocidente. Eles entraram na Gália em 406, naquelas que 

ficaram conhecidas como Grandes Invasões. Havia duas confederações tribais distintas 

denominadas vândalas nessas invasões: os vândalos silingos e os vândalos asdingos. 

Juntamente com os alanos e com os suevos, eles realizaram cercos de saque pela Gália, e 

depois, pressionados pelo imperador usurpador galo-britânico Constantino III (407-411), 

rumaram à Hispânia e dividiram algumas partes dos territórios provinciais daquela região 

(GAZZOTTI, 2013, p. 272-275). 

Em 429, vândalos asdingos, alanos, e vândalos silingos uniram-se sob a égide do 

rei vândalo silingo Genserico (428-477). O objetivo foi entrar nas terras romanas da África 

e estabelecer um reino lá. Ao longo da década de 430, os vândalos de Genserico 

conquistaram algumas importantes cidades e regiões africano-romanas, estabelecendo um 

reino por meio de um tratado com o imperador Valentiniano III, em 435. Essa relação 

pacífica durou até a morte do imperador Valentiniano III, quando o tratado foi 

automaticamente desfeito (MERRILLS; MILES, 2010, p. 57). Em consequência, Genserico 

e os vândalos saquearam Roma em 455 e assassinaram o imperador Petrônio Máximo (455-

455) (KINDLER, 2005, p. 16). 

No período que se seguiu, enquanto o Império do Ocidente era governado pelo 

magister militum Ricímero e diversos imperadores fantoches se sucederam no poder, 

Genserico continuou fazendo incursões à Itália e pelo Mar Mediterrâneo, anexando a 

Sicília, a Sardenha, a Córsega e a Ilhas Baleares a seu reino. A Sicília era uma grande 

fornecedora de trigo que abastecia a Itália depois que a África, bastante rica nessa 

mercadoria, ficou sob o controle vândalo, que impedia a translocação dos grãos. A Sicília 
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foi “devolvida” a Odoacro por Genserico em 477 (EGEA, 1997, p. 113-129). A África, 

contudo, só foi recuperada pelo Império no século VI EC, durante os processos de 

reconquista empreendidos pelo imperador Justiniano (527-565) (FRIGHETTO, 2012, p. 

157-158). 

Tendo em vista as considerações acima expostas a respeito dos principais povos 

bárbaros que estiveram presentes no Império Romano tardo-antigo e na fonte com a qual 

trabalharemos para realizar o estudo, é válido que tracemos algumas considerações básicas 

a respeito da forma como a desintegração do Império Romano clássico foi tratada ao longo 

do tempo pela historiografia.  

No Renascimento, vemos trabalhos sobre a ideia de que o Império Romano 

sofreu um processo de decadência que deu origem ao que conhecemos como Idade Média, 

conceito elaborado na mesma época (SILVA; SOARES, 2013, p. 146).  

No século XVIII, na esteira do Iluminismo, temos autores que, entre outros 

fatores, responsabilizam o cristianismo pelo fim do Império Romano. Montesquieu e 

Edward Gibbon são importantes expoentes. Este último foi responsável por firmar na 

historiografia a ideia de “queda do Império Romano”. Sua obra clássica chama-se The 

History of the Decline and Fall of the Roman Empire (A História do Declínio e da Queda do Império 

Romano) e foi publicada entre 1781 e 1789. 

Já ao longo do século XIX e durante a primeira metade do XX predominou, na 

análise do período sobre o qual nos debruçamos, interpretações marxistas, dentre as quais 

estão nomes importantes como o de Mikhail Rostovtzeff (1926) e o de Sergiei Kovaliov 

(1959) (SARTIN, 2009, pp. 19-23) (SILVA; SOARES, 2013, p. 148). 

Na segunda parte do século XX, vemos surgir uma nova ideia sobre os processos 

históricos ocorridos na periodicidade correspondente ao chamado fim da civilização 

clássica. Um dos principais autores que traz essa ideia é Henri-Irénée Marrou (1977), com 

uma obra intitulada Décadence romaine ou antiquité tardive? (Decadência romana ou antiguidade 

tardia?), na qual propõe que a Antiguidade Tardia4 corresponde a um período em si, sem ser 

exatamente antiga ou medieval. Nos anos de 1970 temos também Peter Brown, autor da 

obra The World of Late Antiquity5 (1971), que se propõe a analisar as transformações culturais 

que ocorreram na Antiguidade Tardia, sendo ele que populariza esse conceito na 

historiografia (SARTIN, 2009, p. 25-28).  

                                                      
4 Esse termo foi cunhado em 1901 pelo arqueólogo alemão Alois Riegl, em sua forma alemã Spatäntike, 
definindo um período intermediário cuja cultura material ficara entre a que se observa na Antiguidade e a que 
se vê no Medievo, sem se definir exatamente entre uma ou outra. 
5 Foi traduzida para a língua portuguesa com o título O fim do Mundo Clássico. De Marco Aurélio a Maomé. 
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No século XXI, a já estabelecida ideia de Antiguidade Tardia começa a sofrer 

contestações. Bryan Ward-Perkins (2005), com a obra The Fall of Rome and The End of 

Civilization (A Queda de Roma ou O Fim da Civilização), contesta, a partir de constatações 

arqueológicas, a ideia de que a “civilização” não desapareceu no período estudado aqui. Ele 

também chega a afirmar que há discursos ideológicos por trás da ideia de convivência 

harmônica entre romanos e germânicos, uma vez que, acabada a Segunda Guerra Mundial, 

busca-se estabelecer a paz com a Alemanha.  

No Brasil, Norberto Luiz Guarinello (2013) observa a bacia do Mediterrâneo na 

Antiguidade Clássica como um mundo de póleis que foi centralizado por Roma, e que, ao 

final do processo, se desintegrou, quando as diversas regiões que compunham o chamado 

Império Romano se reintegraram com outras mais distantes, como a Península Arábica ou 

a Escandinava. 

Compreendido o cenário histórico e os principais elementos do debate 

historiográfico do período que nos debruçamos, iremos agora apresentar elementos para 

compreender melhor quem foi nosso autor e a maneira como ele se situa neste contexto, 

fazendo, a partir daí, suas representações dos povos bárbaros em seus Panegíricos. 

 

Entre Sidônio Apolinário, epistolas e poemas: o autor e sua obra 

Sidônio Apolinário (Gaius Sollius Sidonius Apollinaris) nasceu em Lugduno (atual 

Lyon, França), no dia 05 de novembro de 430/3. Pertencia à família dos Apolinários, 

tradicional da Gália. Seu avô paterno e seu pai haviam ocupado importantes cargos 

políticos, tendo o primeiro sido Prefeito do Pretório sob o imperador usurpador galo-

britânico Constantino III, e o segundo ocupado o mesmo cargo sob o imperador 

Valentiniano III. Sua mãe era aparentada com a casa arvernesa dos Ávitos, família com a 

qual Sidônio estreitou seus laços ao se casar com Papianila, filha de Epárquio Ávito, que 

viria a se tornar imperador de Roma. Como membro da nobreza, Sidônio estudou retórica 

e gramática, tendo também se formado nos distintos ramos da filosofia: aritmética, 

geometria, astronomia e música. Aprendeu a fé cristã com a família (KINDLER, 2005, p. 

21-22). 

Por seu casamento, recebeu como dote a propriedade rural de Avitacum, nas 

margens do lago Aydat, próxima à antiga Clermont (atual Clermont-Ferrand, na França), na 

Arvérnia. Teve quatro filhos: Apolinário, Roscia, Severiana e Alcima. Também foi graças a 

esse casamento que Sidônio ascendeu politicamente no Império Romano do Ocidente. 

Primeiro porque, em 455 seu sogro tornou-se imperador do Império do Ocidente, após o 
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assassinato do imperador Petrônio Máximo. E, principalmente, porque Sidônio utilizou 

esse fato para se projetar politicamente a partir da declamação de um panegírico a seu 

sogro, fato que se repetiu duas outras vezes com outros imperadores. O segundo 

panegírico foi declamado em 458, quando Sidônio precisou libertar a cidade de Lugduno de 

um pesado tributo a ela imposto pelo imperador Majoriano como castigo por uma 

conspiração envolvendo os burgúndios e cujo objetivo era derrubar o imperador em 

questão. O terceiro panegírico foi declamado quando da ascensão de Antêmio (467-472) ao 

cargo de imperador romano do Ocidente (KINDLER, 2005, p. 22-25). 

A declamação dos panegíricos rendeu a Sidônio a ocupação de diversos cargos 

importantes junto ao Império, na Itália. Ele acumulou os mais altos títulos que um membro 

da ordem senatorial poderia esperar no período, tendo sido patrício, senador e conde. 

Faltou-lhe apenas o título de cônsul para chegar ao nível mais alto. Mas, devido à 

instabilidade política do Império Romano do Ocidente, governado efetivamente pelo 

magister militum Ricímero de 456 até 472, Sidônio, em 469, como uma forma de 

aposentadoria concedida aos membros da nobreza imperial em geral, tornou-se bispo. 

Como bispo da Arvérnia, ele passou a viver em Clermont para sempre, tendo atuado 

enfaticamente na tentativa de impedir que a região fosse tomada do Império pelos 

visigodos de Tolosa, liderados pelo hostil rei Eurico. À conquista da Arvérnia e ao 

consequente saque de Clermont se seguiu a prisão de Sidônio na Fortaleza Lívia, próxima a 

Cárcaso (atual Carcassone, França), onde ele ficou dois anos, de 475 a 477. Graças a sua 

influência perante a aristocracia gaulesa, Sidônio pôde ser libertado e viver o resto de seus 

dias na Arvérnia, morrendo numa data indefinida da década de 480 (KINDLER, 2005, p. 

25-28). 

A obra literária de Sidônio Apolinário contém cento e quarenta e sete epístolas 

artísticas e vinte e quatro poemas. Todas as epístolas, com exceção da Epístola 4.2, são suas, 

sendo esta da autoria do nobre galo-romano Claudiano Mamerto. Elas estão distribuídas 

em nove livros, uma prática que se observa em tradições antigas.  

Dos poemas, entre os primeiros oito, estão contidos os três panegíricos, o de 

Antêmio, o de Majoriano e o de Ávito, que são o Carmen 2, o Carmen 5, e o Carmen 7, 

respectivamente, estando, cada um, acompanhado de seu respectivo prefácio, que formam 

o Carmen 1, o Carmen 4 e o Carmen 6. A esses oito poemas também se somam duas cartas de 

apresentação versificadas. A edição está organizada de forma que o panegírico mais antigo 

seja o último e o mais recente o primeiro, uma vez que o imperador que houvesse reinado 

por último mereceria mais honra. A segunda parte dos poemas vai do Carmen 9 ao Carmen 
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24, e eles são muito diferentes entre si, chamados de epigramas ou nugae. Têm por 

característica principal o fato de serem bem mais curtos do que os anteriores. O Carmen 9 é 

uma poesia introdutória dirigida a um aristocrata chamado Félix. Há dois epitalâmios entre 

os hexâmetros: um deles é o Carmen 11, que contém uma introdução, o Carmen 10, sendo 

que ambos homenageiam o casamento de Rurício e Ibéria; o segundo epitalâmio é o 

Carmen 15, em homenagem à união matrimonial de Polêmio e Aranéola, e ele também vem 

acompanhado do Carmen 14, que se trata de uma carta em prosa a Polêmio e uma 

introdução. O Carmen 22 é a descrição do castelo, ou burgo, de Pôncio Leôncio, e o Carmen 

23, que vem na sequência dele, canta a cidade Narbona (atual Narbonne, França), como 

forma de agradecimento pela hospitalidade a Sidônio oferecida pelos Consêncios. A 

coleção ainda está composta pelo Carmen 12, que é dirigido ao senador Catulino, no qual 

Sidônio fala que sob o aquartelamento de tropas bárbaras burgúndias não há inspiração 

para escrever versos; e pelo Carmen 13, que é uma petição a Majoriano para que ele perdoe 

Lugduno e a livre de um imposto punitivo. Há ainda um grupo de cinco composições 

homogêneas, que vai do Carmen 17 ao Carmen 21. O Carmen 17 e o Carmen 20 são convites, 

e os outros três se ocupam dos banhos e do tanque de peixes da villa do autor. Ainda temos 

o Carmen 16, um elogio ao bispo Fausto. Por fim, o Carmen 24 fecha a coleção com uma 

enumeração dos amigos a quem o autor deve visitar (KINDLER, 2005, p. 29-40).  

Neste texto analisaremos apenas os Panegíricos: o Carmen 2, o Carmen 5, e o 

Carmen 7.  

 

Representações de bárbaros nos Panegíricos de Sidônio Apolinário e nossas 

interpretações político-identitárias.  

Comecemos nossas análises pelo primeiro panegírico escrito por Sidônio, o 

Carmen 7, elaborado em honra a seu sogro Ávito, o imperador. Dentro dele, temos a 

passagem abaixo, que trata da Batalha dos Campos Cataláunicos, quando o mestre militar 

Aécio esperava em vão os visigodos como tropas auxiliares, sem as quais seria impossível 

vencer os hunos e seus aliados. Sidônio diz: 

Assim disse e Ávito, com uma promessa, deu esperança à sua petição. Sai 
dali sem demora e inflama o ardor dos aliados para o combate. 
Marchavam atrás das trombetas romanas os esquadrões vestidos com 
peles e o godo acudia ao ouvir seu nome; o bárbaro teme ser tido por 
mau soldado e sente horror, não já à ruína senão ante o opróbio. Ávito, 
já então como agora a esperança do mundo, apesar de ser um homem 
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privado, lhes conduz à batalha (SIDÔNIO APOLINÁRIO, Carm. 7.345-
355).6  

 

No presente discurso, somente Ávito é capaz de transformar os inimigos em 

aliados submissos. Deduzimos que Sidônio busca mostrar, em sua retórica, que se ele o fez 

antes, pode fazer novamente enquanto imperador. Mas mesmo aliados, os visigodos 

aparecem vestidos com peles, o que mostra a busca de Sidônio por enfatizar a sua 

identidade cultural diferente, o que não impediria, no entanto, uma aliança política.  Ele 

compara essa atividade de Ávito de comandar os visigodos com o voo da fênix, uma ave 

oriental que ressurge das cinzas em um ninho incendiado pelo sol, adquirindo uma nova 

juventude. A fênix aparece aqui como uma ave capaz de fazer todas as outras preencherem 

o espaço voando obedientemente, como Ávito fizera com os visigodos. 

Em nossa leitura, uma das passagens mais significativa desse panegírico está entre 

os hexâmetros 440 e 455, quando a personagem do deus Júpiter recorda a personagem 

Roma a respeito do saque ocorrido em 455, fazendo referência ao fato como uma quarta 

guerra púnica. Júpiter diz: 

Crime hediondo! De novo as pérfidas trombetas de Birsa, a fenícia, 
recrudescem as calamidades de uma quarta guerra. Destinos, que 
desgraça haveis alimentado? O exército macílio havia tomado ao assalto 
a fortaleza de Evandro, os soldados marmáricos acossavam os montes de 
Quirino e a cunha dos Barcas recuperou os tributos que uma vez havia 
tido que entregar ao ser conquistada (SIDÔNIO APOLINÁRIO, Carm. 
7.340-355).  

 

 Esta passagem demonstra a visão cósmica que Sidônio desejava passar ao público 

no que diz respeito à posição de Roma perante seus inimigos, que nos tempos das Guerras 

Púnicas se resumiam na Cartago por excelência, e, na época em questão, na Cartago 

vândala. A vingança empreendida pela Quarta Guerra Púnica é vista como uma “desgraça”. 

Ou seja, a ordem natural é Roma conquistar outras regiões e não o contrário. Essa 

desgraça, na retórica sidoniana, representava a decadência da ordem.    

Para dar sequência a nossas análises, vejamos os bárbaros no Carmen 5. No século 

V EC, como vimos, os francos continuavam sendo soldados “indisciplinados” que hora 

atuavam como mantenedores da ordem romana no norte da Gália, hora eram os próprios 

ameaçadores dela. Eles aparecem numa breve e significativa passagem neste panegírico, na 

fala de mulher de Aécio, a princesa visigoda Pelágia. Ela, enquanto discursa para seu 

                                                      
6 Todas as traduções da documentação citadas são do autor deste texto a partir, inicialmente, das traduções do 
latim para o espanhol de Agustín López Kindler (Editorial Gredos), revisadas depois pelo autor também no 
original em latim.  
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marido sobre a profecia de que Majoriano será imperador, começa a tentar comprovar isso 

mostrando as habilidades guerreiras e todas as qualidades dele. Segundo Sidônio, ela diz:      

Majoriano doma também monstros: aqueles cuja cabeleira vermelha 
puxada acima cai sobre a parte superior do crânio; sua nuca reluz ao 
faltar-lhe o duro cabelo; em seus olhos azul-verdosos brilha uma clara 
mirada e em seus rostos completamente raspados, em lugar de barba, só 
um estreito bigode se presta ao pente. Uma túnica fechada e estreita 
cinge os corpos esbeltos desses guerreiros; seu vestido, curto, deixa ao 
descoberto o joelho; um largo cinturão cinge seu estreito ventre. 
Divertem-se lançando ao vasto espaço seus rápidos machados de dois 
fios, calculando de antemão o lugar da caída; volteando seus escudos; 
precedendo a saltos da lança que hão lançado e caindo antes dela sobre o 
inimigo. Desde os anos da infância têm um amor à guerra próprio de 
homens maduros. Se alguma vez lhes acossa o número (dos inimigos) ou 
uma posição desfavorável, é a morte que lhes abate, não o medo; nunca 
se dão por vencidos e resistem com coragem, quase até depois de 
haverem entregado sua alma (SIDÔNIO APOLINÁRIO, Carm. 5.235-
255).  

 

Esta passagem é uma das mais estudadas dos panegíricos de Sidônio Apolinário. 

Sobre ela temos estudos de Dominique Barthélemy (2010, p. 66-67). Esse historiador diz 

que o nosso autor pinta os francos dessa forma por volta de 448, todavia, podemos 

suspeitar dessa datação, pois esse é o Carmen 5, pronunciado em Lugduno em primeiro de 

janeiro de 458. Não faz sentido ele ter sido escrito nove anos antes disso. Seja como for, as 

elucubrações de Barthélemy são válidas, pois ele diz que essas maravilhas bélicas das quais 

os francos são capazes podem ter ocorrido às vezes, mas que o panegírico canta as glórias 

de Majoriano, que os fez renderem-se e juntarem-se a ele. Ou seja, Sidônio precisava 

mostrar inimigos fortes, mas vencidos, pois de nada adiantaria homenagear um herói que 

somente houvesse conseguido derrotar a fracos. Bruno Dumézil (2013, p. 218) enxerga 

nessa passagem uma visão romana que costumava exaltar as características aguerridas dos 

bárbaros. Não podemos, contudo, ignorar o quanto Sidônio enfatiza a diferença e a 

rivalidade identitária entre bárbaros e romanos aqui através dos signos culturais que os 

opõem, mostrando que por melhores que os bárbaros sejam na arte da guerra, os romanos 

sempre irão superá-los. 

Na sequência, o autor faz referência a Espártaco enfrentando os gladiadores com 

seu grupo de escravos rebeldes, que Sidônio conta que são citas, ou seja, bárbaros, que ele 

diz que eram “transbordantes de selvageria, cruéis, vorazes, veementes, bárbaros, e 

concidadãos do também bárbaro chefe huno Hormidaque”. Sidônio continua a representá-

los:  

Ali por onde o branco Tánais a seu declínio da serra Rifeia escorre pelos 
vales hiperbóreos, habita sob o carro da Ursa um povo terrível de alma e 
de corpo, de modo que já inclusive os mesmos rostos das crianças 
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inspiram horror. A redonda massa da cabeça se estreita para cima; nas 
cavidades sob a frente há mirada mas faltam os olhos; a luz que penetra 
na câmara cerebral apenas alcança as pupilas que somem mas não estão 
fechadas, pois apesar de sua estreita abertura, abarcam grandes espaços e 
os pequenos pontos de uma órbita profunda compensam a utilização de 
uma maior iluminação (SIDÔNIO APOLINÁRIO, Carm. 2.240-255).  

 

O fato de Sidônio ter citado o nome do chefe huno mostra que a passagem está 

falando, metaforicamente, dos hunos. Esses jogos de representações, que visam mostrar a 

bizarrice do grupo em questão, vêm no sentido de demonstrar quão distante estão romanos 

e bárbaros, isto é, quão extensa é a fronteira que os separa, provocada pela inimizade 

política, que não se separa da cultural na mentalidade de Sidônio. Os hunos, comparados 

aos citas, e, na Antiguidade Tardia, os bárbaros por excelência, são o oposto dos romanos 

fisicamente, e não apenas culturalmente, e essas características vêm justamente no sentido 

de fortalecer suas diferenças político-identitárias. 

 

Considerações finais 

Ao nos depararmos com os esforços retóricos sidonianos, podemos observar uma 

constante evocação de povos bárbaros atuando em funções militares. Tais povos aparecem 

ora atuando a favor, ora contra os interesses do Império Romano. Não podemos deixar de 

observar que houve conflitos e alianças entre os latinos e os bárbaros das mais diversas 

etnicidades que estiveram presentes no Império. Contudo, parece-nos óbvio que houve 

uma crise militar no Império Romano, que provocou acontecimentos políticos que levaram 

a fragmentação de sua parte ocidental em diversas monarquias bárbaras. Neste sentido, 

nosso autor se apresenta como peça chave para a compreensão das negociações e 

manutenções de poder das elites romanas, especialmente galo-romanas, da qual ele fazia 

parte. Suas representações de bárbaros, assim, estão repletas de significados que cabe ao 

estudioso ou estudiosa contemporâneo compreender a fim de se debruçar sobre as 

permanências e rupturas que foi a Antiguidade Tardia, inserindo-se no denso debate 

historiográfico que buscamos apresentar neste texto inicialmente. Tal tarefa, entretanto, 

não caberia neste breve pela densidade que é necessária ao ser realizada ensaio e será 

resultado de nossa pesquisa de Mestrado em desenvolvimento.  
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CAPÍTULO 19 
 

HISTÓRIA BRITÂNICA OU HISTÓRIA INGLESA?  
FRONTEIRAS IDENTITÁRIAS NA NARRATIVA 
HISTORIOGRÁFICA DO ADVENTUS DE BEDA E GILDAS1 

 
Kauê J. Neckel 

Graduando em História pela Universidade Federal da Fronteira Sul - 
UFFS/campus Chapecó 

 
  
Introdução 

Para a realização deste capítulo, analisaremos o acontecimento do adventus nas 

perspectivas de Gildas, em sua obra De Excidio Britanniae (em português: A Ruina da 

Bretanha) e Beda em sua obra Ecclesiastica Historia Gentis Anglorum (em português: História 

Eclesiástica do Povo Inglês). A partir destes autores, será realizada uma história comparada 

do acontecimento em seu recorte inicial, por volta do final do século V, percebendo como 

as narrativas entre Beda e Gildas se diferenciam. Aqui, recortaremos dois pequenos trechos 

que falam sobre a ocupação anglo-saxã, vindos tanto de Beda, quanto de Gildas. 

Nosso objetivo é discutir como os autores narram historiograficamente 

visualizando construções de diferentes tipos de identidades étnicas e políticas. Tomamos 

duas interpretações identitárias, analisando as formações de identidade no sentido étnico, 

colocando em oposição os povos Bretões e Anglo-Saxões e no sentido político. 

Entendendo como estas perspectivas estão alinhadas ao estabelecimento dos reinos anglo-

saxões em um espaço de poder real então vinculado à etnia Bretã. Neste sentido, 

objetivamos visualizar de que forma a questão da fronteira étnica e política entre Bretões e 

Anglo-Saxões se constrói nas narrativas de Beda e Gildas. Este estudo procura analisar a 

fronteira nas formas de escrita, não no sentido de algo definido, mas sim de algo fluido de 

acordo com as perspectivas propostas pelos autores. Estas interpretações se farão com base 

principalmente a partir da narrativa historiográfica dos dois autores, uma vez que ambos 

estão partindo de um local de escrita vinculado a suas respectivas etnias. 

Em relação ao recorte temporal, tomaremos o acontecimento do adventus, o 

entendendo principalmente em um recorte de migrações presentes durante a Antiguidade 

Tardia. Tomamos o recorte da Antiguidade Tardia como horizonte de atuação, como 

teorizado por Peter Brown no seu livro The World of  Late Antiquity em 1971, a Antiguidade 

                                                      
1
 Este texto é resultado das pesquisas em nível de TCC do autor, sob orientação do Prof. Dr. Renato Viana 

Boy - UFFS. O trabalho foi realizado junto ao espaço do LEME – Laboratório de Estudos Medievais (núcleo 
UFFS) e da REDE – Rede Latino-Americana de Estudos Medievais. 
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Tardia é o período que compreende o século II ao século VIII. De acordo com Norberto 

Luiz Guarinello (2013, p. 161-162), “Hoje em dia impôs-se a denominação de ‘Antiguidade 

Tardia’, que é muito mais ampla e fluida […] Seus resultados foram uma ampliação das 

balizas cronológicas tradicionais para o ‘mundo antigo’”. Portanto, é sobre este período que 

produziremos nossas análises, partindo de uma chave de interpretação de uma escrita da 

história do período. Aqui, analisando as fronteiras identitárias entre os Bretões e os Anglo-

Saxões, é possível entender também o adventus como um marco de fronteiras também 

historiográficas, entre a Antiguidade e o Medievo. 

 

Uma oposição de perspectivas 

Venerável Beda foi um monge anglo-saxão que viveu entre 673 e 735 na região 

que então correspondia ao Reino da Nortúmbria, um dos reinos da denominada 

“Inglaterra Anglo-Saxônica”. Conhecido por ter lançado diversas obras, como poesia 

vernacular, comentários sobre o Novo e Velho Testamento e hagiografias, Beda é 

considerado um dos principais escritores da história da Inglaterra antes da unificação. 

Neste sentido a sua principal obra nos servirá como objeto de análise para este trabalho. A 

Ecclesiastica Historia Gentis Anglorum foi finalizada por volta de 731, na Nortúmbria. Este 

documento é composto por cinco livros que procuram contar a história do “povo Inglês” 

na ótica de Beda. O texto original foi escrito em latim, havendo uma tradução para o Inglês 

Antigo, feita no século X. A intenção de Beda foi dar legitimação da ocupação da ilha 

britânica pelos Anglo-Saxões através de sua história desde o início dos tempos, o que a 

caracteriza como uma história universal (HIGHAM, 2006, p. 106). O acesso a este 

documento foi disponibilizado em documento pdf  a partir da Universidade de York, no 

Canadá, sendo traduzido da versão em Inglês Antigo para o inglês contemporâneo por 

Thomas Miller.2 

De acordo com Nick Higham a “História Eclesiástica é um texto definido em 

muitos programas de estudos universitários, então é um trabalho do qual é estudado em 

diferentes vias e vários níveis”3 (HIGHAM, 2006, p. 5). Assim, nos aproximamos da 

discussão sobre Venerável Beda ao escrever nos espaços universitários de produção 

científica do Brasil, tentando notar a questão identitária através das construções narrativas 

                                                      
2 Durante o reinado de Alfredo, o Grande (871 – 899), houve um renascimento cultural anglo-saxão, 
denominado de renascimento alfrediano, do qual o governante mandou traduzir muitas obras clássicas do 
latim para a língua vernacular, uma destas foi a Ecclesiastica Historia de Beda (SOUZA; SANTOS, 2013, p. 
74-85). 
3 “The Ecclesiastical History is a set text on many university history syllabuses, so a work which is studied both 
in different ways and at various levels” 
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do autor, visualizando a partir de um espaço historiográfico que não está necessariamente 

conectado com questões culturais dos ingleses. 

Do lado bretão de nossa análise, Gildas é o nosso objeto de pesquisa. Gildas foi 

um monge bretão que viveu entre 516 e 570 no Reino de Strathclyde, reino bretão 

estabelecido. Apesar de não possuir uma variedade de obras tão numerosa quanto Beda, 

Gildas escreve sua principal obra, De Excidio Britanniae (em português: A Ruína da Bretanha), 

do qual procura retratar de forma escatológica a ocupação anglo-saxã na ilha britânica. O 

texto de Gildas é escrito em latim e varia quanto a sua datação, diversos autores colocam o 

texto como escrito em inícios do século VI (JOYCE, 2013, p. 47) enquanto outros datam o 

texto de provavelmente perto de 548 (BLAIR, 1997, p. 12). Fato é que Gildas escreve De 

Excidio Britanniae enquanto o próprio acontecimento do adventus toma forma ilha britânica 

em suas vias iniciais. Stephen Joyce (JOYCE, 2013, p. 40) afirma que “Escrito em forma de 

uma epístola, De Excidio é precedido por uma breve história da Bretanha do nascimento de 

Cristo ao presente de Gildas”.4 O texto que consultamos é uma tradução de J. A. Giles do 

latim para o inglês contemporâneo realizada em 1841 onde ele traduz esta obra junto a 

Historia Brittonum de Nênio. O texto foi disponibilizado pelo British Museum na biblioteca 

digital do Internet Archive, estando disponível para consulta pública. 

 

O Adventus 

Diversos são os marcos que compõe a transição da denominada Idade Antiga para 

a Idade Média. Neste sentido nos interessamos pela Antiguidade Tardia, conceito temporal 

de transição da Antiguidade para o Medievo do qual trabalharemos. Dentro da Antiguidade 

Tardia, cada localidade encontra acontecimentos que são chave para as transformações 

culturais que a Europa enfrenta no período. Chamamos atenção em específico ao 

acontecimento do adventus, o marco que coloca o olhar Tardo-Antigo no mundo bretão e 

anglo-saxão. Assim, investigamos o adventus como um evento envolto nas perspectivas de 

“transformações culturais e religiosas” (GUARINELLO, 2013, p. 162) da Antiguidade 

Tardia, mas que é o marco específico das modificações territoriais étnicas e políticas da ilha 

britânica. Por este ângulo, encontramos no adventus o episódio de reorganização territorial 

que coloca em detrimento a etnia bretã para com os novos habitantes anglo-saxões, que 

estabelecem ali seus reinos. 

O adventus foi uma série de conflitos que começou na década de 440 e se estendeu 

até o início do século VII, colocando em oposição os anglo-saxões e os bretões pela 

                                                      
4 “Written in the form of an epistola, De excidio is prefaced by a brief history of Britain from the birth of 
Christ to Gildas’ present day” 
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tomada de território da ilha britânica. Este evento caracterizou-se pela oposição de poderes 

reais dos Bretões, liderados por Vortingern (425 – 455) e dos líderes Anglo-Saxões, Hengist 

(? – 488) e Horsa (? – 455). O adventus tem como marco inicial o convite do rei Vortingern 

para os Saxões que então ocupavam a Germânia para ajudarem-nos nas batalhas contra os 

pictos e escotos, que então estavam em conflito com os bretões na ilha britânica. Os 

Saxões diante deste cenário estabelecem uma aliança com os Anglos e os Jutos, povos 

vizinhos aos Saxões ainda no território que corresponde à Germânia e começam a ocupar a 

ilha britânica após refugiar os Pictos e Escotos ao norte (YORKE, 2009, p. 43). Por este 

ponto de vista, Barbara Yorke, no capítulo Britain and Ireland, c. 500, afirma esta perspectiva 

de fronteira presente ao período dizendo que “a geografia política do período perto de 500 

era muito diferente do que nós estamos acostumados do período medieval conseguinte”5 

(YORKE, 2009, p. 43) Assim, percebemos que a partir daqui existe uma reorganização 

territorial no que corresponde as fronteiras étnicas e políticas entre Bretões e Anglo-

Saxões. 

Percebemos então que o adventus é assim conhecido pois causou um grande 

impacto na distribuição étnica dentro da ilha britânica. Os Bretões que antes ocupavam o 

território após o conflito com os Anglo-Saxões foram sendo empurrados cada vez mais a 

oeste, tendo inclusive chegado a regiões que correspondem hoje à Bretanha Francesa 

(Armorica), já no continente. Já na ilha britânica, até o início do século VII com o 

estabelecimento dos Anglo-Saxões na ilha se encaminhando ao final, os Bretões se 

mantiveram apenas uma região da Cornualha e a região a oeste do dique de Offa, que hoje 

pertence ao País de Gales. (CHARLES-EDWARDS, 2001, p. 97) 

Neste sentido, como fruto desta oposição diversos reinos anglo-saxões se 

estabeleceram na ilha britânica durante este tempo, como Wessex, Mércia, Kent, Deira e 

Bernícia, estes dois últimos deram origem ao reino da Nortúmbria. Durante o período 

entre o século V e início do VII, inumeráveis foram os conflitos entre Bretões e Anglo-

Saxões, cada um possuindo sua especificidade por um local de estabelecimento. Fato é que 

o adventus se colocou justamente como este processo de expansão anglo-saxã que resultou 

nesta dicotomia étnica entre os Bretões e os Anglo-Saxões pelos locais de poder e pelo 

território da ilha. 

 

 

 

                                                      
5 “the political geography of the period around 500 was very different from that with which we are familiar 
from the later medieval period onward”. 
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Beda e Gildas sobre o adventus 

Como pano de fundo para a análise das fontes, tomaremos o adventus como o 

episódio a ser investigado. Dentro da história anglo-saxônica e bretã, este episódio constrói 

opostas narrativas dos dois autores sobre o evento, sendo um conflito retratado de formas 

completamente distintas. Na perspectiva de Beda, este evento surge como a afirmação final 

do povo Anglo-Saxão contra os Bretões, dizendo que é a partir daqui que deve ser contada 

a história do povo “Inglês”, sendo o ideal base para a escrita da Ecclesiastica Historia Gentis 

Anglorum. Enquanto no lado de Gildas, o monge bretão analisa isto de uma forma 

escatológica, dizendo que o evento era um presságio do fim do mundo, construindo 

inteiramente a De Excidio Britanniae nesta perspectiva (BLAIR, 1997, p. 12). 

A partir disto, Gildas em um pequeno trecho na sua De Excidio Britanniae fala 

sobre a ocupação anglo-saxã na ilha britânica. 

Então todos os conselheiros, juntos com seu orgulhoso tirano 
Vortingern, o rei Bretão, estavam tão cegos, que, como uma proteção 
para seu país eles selaram sua ruína convidando dentre eles (como lobos 
dentro de um curral de ovelhas), os ferozes e impiedosos Saxões, uma 
raça odiosa tanto para Deus quanto para os homens, para repelir as 
invasões das nações do norte6 (GILDAS, DEB, p. 16). 

  

É visível, neste sentido, a narrativa de oposição aos Anglo-Saxões do monge 

Bretão. Neste trecho, Gildas procura retratar os inimigos de forma generalista, apontando-

os simplesmente como Saxões, não mencionando especificidades étnicas junto aos Anglos 

e aos Jutos. Os Bretões aqui sempre são definidos pelo monge no sentido de que eram 

pertencedores a terra que constitui a ilha britânica, sendo os Anglos, Saxões e Jutos meros 

invasores em uma terra que não lhes pertencem. A narrativa na De Excidio que Gildas 

procura dar é a de que os Anglo-Saxões seriam os indivíduos que trouxeram a ruína para a 

ilha britânica, procurando exercer uma significativa intensidade nos relatos quando são 

relacionados a este povo. Esta ruína, Gildas também coloca na tolice de Vortingern como 

responsável por parte do processo de ocupação dos Anglo-Saxões. Os Anglo-Saxões, na 

visão de Gildas, são sempre retratados como selvagens e “bárbaros”, procurando vê-los 

como os grandes causadores da destruição no território. Gildas, portanto, considera o 

adventus como um processo de destruição, regando sempre em sua narrativa de que este 

seria um processo histórico “deles”. A visão que Gildas procura dar ao evento é de uma 

raiz escatológica, dizendo que isto seria parte do fim de mundo, mas muito mais ligado ao 

                                                      
6 “Then all the councilors, together with that proud tyrant Guthingern (Vortingern), the British king, were so 
blinded, that, as a protection to their country, they sealed its doom by inviting among them (like wolves into 
the sheep-fold), the fierce and impious Saxons, a race hateful both to God and men, to repel the invasions of 
the northern nations”. 
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fim do processo histórico dos Bretões na ilha britânica, sendo uma narrativa específica à 

visão dos Bretões retratada com este viés. 

De acordo com Frank Stenton, em sua obra Anglo-Saxon England, ao dissertar 

sobre Gildas, Stenton afirma que  

Sua narrativa implica que uma sociedade ordenada existiu ao sul da 
Britânia neste tempo. Ele definitivamente contrasta sua prosperidade 
presente com as antigas calamidades, entretanto ele afirma que as cidades 
da Britânia não foram habitadas como antes e que a terra estava com 
problemas por guerras civis entre reis contendores7 (STENTON, 1971, 
p. 3). 

  

É interessante notar que o próprio Gildas possui essa crítica aos governantes 

bretões. Ele mesmo, acusa Vortingern de “tirano”, implicando sua não satisfatoriedade com 

os governantes e indicando que seriam eles os responsáveis pela derrocada da etnia Bretã. 

As especificações terminológicas de Gildas para com seus governantes devem ser 

atentadas, uma vez que é necessário fazer uma reflexão sobre o que Gildas concebe como 

mau governante, entretanto, a narrativa de Gildas apesar da clara oposição aos Anglo-

Saxões indica esta culpabilidade nos reis para com a derrota Bretã do adventus. Tal 

perspectiva é vista como vinculada a Peter Hunter Blair, onde o autor afirma que “Gildas e 

seus contemporâneos olharam para trás como para uma época dourada. Mas neste tempo 

havia uma ameaça renovada de invasão para corresponder a um certo homem que é 

chamado de ‘um orgulhoso tirano’ (suberbus tyrannus)”8 (BLAIR, 1997, p. 12-13), claramente, 

esta referência de Gildas é feita diretamente ao período de domínio de Vortingern. 

Dentro da narrativa historiográfica de Gildas, entretanto, podemos chamar 

atenção à compreensão do monge bretão sobre o “bárbaro”. Neste sentido, chamamos 

atenção ao artigo de Michael Garcia, Gildas and the grievous divorce from the barbarians. De 

acordo com Michael Garcia, “Alguns acadêmicos foram além e interpretaram o divortium 

como uma espécie de fronteira dividindo a Britânia em áreas separadas sob o controle 

Bretão e Saxão” (GARCIA, 2013, p. 246).9 Aqui, Garcia procura trabalhar que tais 

interpretações são vinculadas a ideia de uma fronteira étnica entre o controle de Bretões e 

(Anglo-)Saxões na palavra latina divortium. Garcia ainda afirma que é necessário conceber o 

que Gildas pensa como bárbaro. Ele diz que “Para Gildas, os bárbaros foram um 

                                                      
7 “His narrative implies that an ordered society existed in southern Britain at this time. He definitely contrasts 
present prosperity with former calamities, although he states that the cities of Britain were not inhabited as 
before, and that the land was troubled by civil wars between contending kings”. 
8 “Gildas and his contemporaries looked back as to a golden age. But in time there was a renewed threat of 
invasion to meet which a ceertain man who is called ‘a proud tyrant’ (superbus tyrannus)”. 
9 “Some scholars have gone further and interpreted the divortium as a sorte of geographical boundary dividing 
Britain into separate areas under British and Saxon control”. 
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dispositivo retórico com qual ele ilustra o lapso moral de uma sociedade”10 (GARCIA, 

2013. p. 247). No entanto, Guy Halsall, em sua obra Barbarian Migrations and the Roman West 

(376-568) indica que a concepção do bárbaro, está muito mais ligada à definição de sua 

etnicidade (HALSALL, 2007, p. 35) algo que vai além do que se concebe como identidade. 

Halsall, se apropriando da coletânea Ethnic Groups and Boundaries organizada por Frederik 

Barth (BARTH, 1969 apud HALSALL, 2007, p. 36), procura instrumentalizar a ideia de 

identidade, realocando a ideia de fronteira trabalhada por Barth para esta categoria 

epistemológica de Halsall. Para Halsall (HALSALL, 2007, p. 40-43), a etnicidade é algo 

subjetivo e que está em constante mutação, ao contrário da identidade étnica, que é mais 

imanente aos indivíduos que a compõe.11 Esta instrumentalização de Halsall, tem o objetivo 

de multiplicar os fatores que podem levar a forma que se encara a etnicidade, o 

diferenciando do que se concebe como identidade étnica, demonstrando o complexo 

debate ao redor da temática. 

O resultado desta perspectiva pode ser lida em Gildas, pois o “instrumento 

retórico” que Garcia procura indicar está conectado a narrativa historiográfica que Gildas 

procura instituir, que por sua vez carrega o estigma da complexa identidade do Bretão em 

sua própria escrita, como indicado por Halsall (HALSALL, 2007, p. 357-360). Assim, é 

possível verificar que a ideia da identidade étnica Bretã e do estabelecimento de suas 

fronteiras dentro da Britânia é imanente ao indivíduo que a escreve, estando ativa nas 

concepções narrativas que Gildas procura instituir em sua De Excidio Britanniae. 

No outro lado da moeda, analisando as concepções anglo-saxãs, Venerável Beda 

em sua Ecclesiastica Historia Gentis Anglorum, procura retratar o evento em uma narrativa 

completamente diferente, exaltando-o de certa forma. Para obtermos uma análise de Beda 

e suas intenções, devemos levar em conta que seus escritos na Ecclesiastica Historia são 

voltados a criação de uma identidade única para o povo Anglo-Saxão. De acordo com 

George Hardin Brown em sua obra A Companion to Bede, “seu tratamento das rivalidades 

entre Bernícia e Deira na Nortúmbria, da política Mércia e de seu controverso tratamento 

                                                      
10 “For Gildas, the barbarians were a rhetorical device with which to illustrate the moral lapse of society”. 
11 Nesta perspectiva, é possível visualizar que há similaridade de pontos de vista. Partimos do artigo Beyond 
Ethnicity: Symbols of Social Identity from Fourth to Sixth Centuries in England de Rebecca Gowland (2007, p. 56-65) 
para perceber que tal diferença entre identidade e etnicidade também compõe estudos em áreas adjacentes as 
análises escritas. As investigações de Gowland são feitas puramente pelo viés arqueológico e chegam a uma 
resposta similar às teses de Halsall. Analisando os campos do sul da Inglaterra, Gowland indica esta ocupação 
territorial pretendendo dividir o período Romano (dominado pelos Bretões) do período Anglo-Saxão nos 
seus resquícios artefatos materiais que envolvem restos de broches, braceletes e mesmo esqueletos. Para 
Gowland (2007, p. 63-64), existe uma profunda distinção material entre aspectos que compõe uma etnicidade 
Romano-Bretã e a identidade social e particular que lhe é constituída; tal identidade é vista também durante o 
período Anglo-Saxão, carregado de pontos de vista identitários particulares de indivíduos que são refletidos 
em suas etnias, aspectos estes que também são ativos na cultura material. Tal identidade social, para Gowland, 
está além das características que compõe a etnicidade do local. 
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de Bretões e Irlandeses como oponentes é entendido e subsumido sob sua visão da 

unidade da gentis Anglorum.” (BROWN, 2009, p. 95).12 Neste sentido, a questão de uma 

unidade identitária do povo Anglo-Saxão é presente e ativa na Ecclesiastica Historia. Podemos 

perceber que tal narrativa é instituída por Beda: 

XIV. Então os Bretões, forçados por uma fome severa, expulsaram os 
bárbaros para além de suas fronteiras; e logo depois de uma colheita 
abundante e luxuriosa, a mortalidade, doença e a ruína das pessoas se 
seguiu. 
XV. Então os Anglos foram convidados para a Bretanha pelos Bretões: 
que primeiramente expulsaram seus adversários, mas não logo depois 
fizeram um tratado contra eles e abaixaram suas armas contra os Bretões, 
seus aliados.13 (BEDA, p. 5, XIV-XV, l1). 

 

A narrativa que Beda procura instituir é uma narrativa mais subjetiva que a de 

Gildas sobre os eventos. Os “bárbaros” aqui, não são tomados como os Anglo-Saxões 

como Gildas procurou sugerir, mas são os Pictos e os Escotos, de origem Celta. Além 

disso, Venerável Beda também procura ressaltar a ruína dos Bretões, mas não por invasão 

dos Anglo-Saxões e sim por problemas em relação à colheita. Os Anglo-Saxões aqui são 

tomados como convidados à ilha britânica pelos Bretões, que são considerados aliados a 

estes povos. Apesar dos numerosos conflitos entre Bretões e Anglo-Saxões, esta oposição 

se seguiu nos anos seguintes, com os Bretões sendo retratados de forma oposta inclusive 

por Beda, mas apenas em momentos posteriores do início do adventus, já quando ele 

caminha para seu final, ao redor do século VII. 

Quando nos aproximamos das análises sobre a narrativa de Beda, o mesmo 

Brown ainda ressalta que  

Ele é um mestre de um ponto de vista abrangente assim como de um 
silêncio discreto, a missão que consigna uma pessoa ou facções para o 
esquecimento. […] Seus muitos anos como um exegeta tinham afiado 
suas habilidades interpretativas; os comentários nos Gospels e nos Atos 
tiveram praticado especialmente seus talentos para narrativa, seletividade 
artística e a reconciliação do real e das supostas contradições (BROWN, 
2009, p. 95-96). 

 

Assim, vide que a Ecclesiastica Historia é uma das últimas obras finalizadas por 

Beda, percebemos que tais habilidades narrativas podem ser visualizadas em nossa fonte. É 

possível analisar Beda como um profundo narrador dos acontecimentos na perspectiva dos 

                                                      
12 “His treatment of Bernician and Deiran rivalries in Northumbria and of the Mercian polity, and his 
contentious treatment of the British and Irish as opponents, are understood and subsumed under his vision 
of the unity of the gentis Anglorum”. 
13 XIV. That the Britons, force by severe famine, drove the barbarians beyond their borders; and soon after 
this abundant harvest and luxury, mortality, sickness, and ruin of the people followed.  
XV. That the Angles were invited into Britain by the Britons: who first soon drove out their adversaries, but 
not long afterwards made a treaty with them and turned their arms against the Britons their allies.” 
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Anglo-Saxões, que vão refletir na sua forma de escrever a história. É interessante 

mencionar que o modelo de escrita de Beda não é o mesmo que o de Gildas, sendo aí o 

principal ponto de divergência entre as duas narrativas historiográficas. Tais diferenças 

estão vinculadas principalmente ao livro um, de onde tiramos nosso excerto, uma vez que é 

ali que Beda narra o passado anglo-saxão e sua chegada para prestar “assistência” aos 

mestres britânicos no adventus (BROWN, 2009, p. 105-109). Apesar de serem modelos e 

gêneros equidistantes, chama atenção que ambos narram o adventus de maneira também 

oposta, sendo um mesmo acontecimento visto em vieses completamente distintos. 

Não somente na questão narrativa, também devemos nos atentar que a escrita de 

Beda é consideravelmente posterior à escrita de Gildas, assim, é necessário perceber 

também o contexto que o monge anglo-saxão escrevia. O mesmo, no prefácio da 

Ecclesiastica Historia (HE, prefácio) já coloca sua dedicatória a Coenwulf, então rei da 

Nortúmbria, reino dos Anglo-Saxões. Neste sentido, o próprio espaço de escrita de Beda já 

está conectado a uma identidade política, a Nortúmbria e de um governante, Ceolwulf. 

Assim, esta conexão impossibilita o autor a produzir uma crítica dos governantes Anglo-

Saxões, como Gildas fez com os governantes Bretões, taxando-os como tiranos. Tais 

críticas, se colocam como mais um objeto que delimita as fronteiras identitárias entre 

Anglo-saxões e Bretões em suas determinadas narrativas historiográficas.  

Walter Goffart chama atenção dizendo que “a transmissão textual da História de 

Beda é excelente”14 (GOFFART, 1988, p. 235), tendo sua obra influenciado outras obras 

posteriores como a Crônica Anglo-Saxônica e a Historia Anglorum de Henry of  Huntingdon. 

As análises de Goffart são produzidas no viés de percepção das possibilidades de se 

delimitar este espaço de identidade, vendo em Venerável Beda como o personagem 

propício a visualizar isto em relação ao povo “Inglês”. Goffart afirma que “A Historia de 

Beda, apesar de seu título e da grandiosa incorporação do microcosmo Inglês dentro de um 

macrocosmo de um tempo providencial, está predominantemente preocupada com a 

Nortúmbria”15 (GOFFART, 1988, p. 240). Assim, Goffart reforça a ideia de que existe essa 

profunda ligação de Beda, não apenas com a identidade étnica do “Inglês”, mas também 

com uma identidade política como Nortúmbrio. Tal narrativa, não se completa em Gildas, 

pois apesar de o bretão escreve no reino de Strathclyde, seu panorama político não 

determina de forma tão explícita esta ligação com as formações de poder reais como em 

Beda. Não obstante, Patrick Wormald afirma que esta especificidade narrativa de Beda é 

                                                      
14 “The textual transmission of Bede’s History is excellent”. 
15 “Bede’s History, in spite of its title and grandiose incorporation of the English microcosm into the 
macrocosm of providential time, is predominantly concerned with Nortuhumbria”. 
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parte de uma fabricação da Early English Church (WORMALD, 1991, p. 84), que seria uma 

formação religiosa conectada a intenção de leitura de unidade de um “povo Inglês”, 

refletindo isto nas práticas eclesiásticas dos Anglo-Saxões. Neste sentido, em função de 

Beda escrever uma história eclesiástica, isto influenciaria nos aspectos que ele narra as 

formações identitárias anglo-saxãs – buscando sua unidade – e também a forma que ele 

narra o passado do adventus, para reforçar no passado sua ideia de unidade em relação as 

tribos dos Anglos, Saxões e Jutos que compõe o povo Anglo-Saxão. 

 

Considerações finais 

Afinal, o adventus é parte de uma história britânica ou inglesa? A maneira que 

olhamos a esta pergunta define sua resposta. A questão da fronteira é definida ao olhar dos 

interlocutores, estando inserida na narrativa dos autores, objeto que analisamos. Desta 

forma, vimos que as apropriações historiográficas variam dicotomicamente entre os dois 

autores. Beda, aplicando a visão anglo-saxã ao evento considera histórico o adventus, 

enquanto Gildas no outro lado considera o evento o início da ruína de seu povo. Estas duas 

obras dão a entender novamente a multiplicidade de fatores que se pode obter ao analisar a 

escrita da história: a de que um evento é narrado de forma completamente diferente entre 

duas perspectivas. É missão do historiador, portanto, mostrar a oposição entre as duas 

perspectivas de forma metodológica, afinal, tomando o adventus como exemplo, não existe 

nele a construção de uma verdade, mas sim a construção de perspectivas, sobre se é uma 

ocupação ou uma invasão, se é uma história Bretã ou Anglo-saxã ou mesmo se é uma 

história “nossa” ou “deles”. Neste sentido, é possível tomar este evento como um objeto 

que vai construir os moldes historiográficos de boa parte da produção na ilha britânica, 

uma vez que são dois autores que vão narrar os eventos de maneira dicotômica em um 

marco histórico da ilha, mas que ao final variam construindo formas de escrita 

completamente distintas entre si. 
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CAPÍTULO 20 
 

FRONTEIRAS ENTRE O SABER ESCOLAR E O ACADÊMICO:  
MITOLOGIA GREGA E GÊNERO NO ENSINO DE HISTÓRIA 
ANTIGA 
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Bolsista do Programa de Licenciaturas da UFSM - PROLICEN/UFSM 
Membro do Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrânico da 

UFSM - GEMAM/UFSM 
 

Introdução 

O conceito de fronteiras tem sido amplamente utilizado nos últimos anos em 

diferentes áreas das Ciências Humanas não como espaço de delimitação entre áreas 

geográficas simplesmente, mas como espaço simbólico de integração e trocas em diferentes 

sentidos (GUARINELLO, 2010, p. 120). A partir dessa ideia conceitual, podemos verificar 

na atualidade a existência simbólica de uma fronteira na relação entre universidade e escola, 

entre o saber acadêmico e o saber escolar. Estas instituições, por estarem situadas em um 

espaço fronteiriço, muitas vezes entendem que devem estar separadas uma da outra. 

A partir de um rápido olhar que nos remete às nossas próprias memórias como 

estudantes e docentes, podemos perceber diferenças entre a História ensinada nas escolas e 

a que é desenvolvida nos âmbitos da pesquisa e do ensino acadêmico. De certa forma, essas 

diferenças são necessárias, já que o intuito das escolas não é formar pequenos historiadores 

(BEZERRA, 2004, p. 43), mas sim, pessoas capazes de exercer sua cidadania e inserir-se no 

mercado de trabalho e/ou instituições superiores de ensino. No entanto, percebemos que 

há falhas na forma como a História Antiga é trabalhada nas escolas, já que em grande parte 

permanece vinculada a um discurso eurocêntrico, imperialista e patriarcal, de forma que a 

retirada deste conteúdo, considerada sua pouca relevância na vida dos/as alunos/as, foi 

proposta pelo Ministério da Educação. É nesse contexto que se forma um discurso dentro 

das universidades sobre os/as professores/as da Educação Básica, que pudemos constatar 

em alguns trabalhos e no debate em sala de aula ao longo da graduação. 

Neste capítulo, portanto, pretendemos discorrer acerca das problemáticas 

envolvendo a História Antiga e o trabalho com gênero em sala de aula, relacionando com 

as fronteiras verificadas entre escola e universidade. O projeto discutido neste texto vem 

sendo desenvolvido ao longo de dois anos e resultará em minha monografia, Trabalho 

Final de Graduação para obtenção dos graus de licenciada e bacharel em História. 

Enquanto bolsista do Programa de Licenciaturas da Universidade Federal de Santa Maria 
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(PROLICEN/UFSM), minha fonte de pesquisa – juntamente com minha orientadora, a 

Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva – foi o espaço escolar e seu dia-a-dia, assim como os 

livros didáticos utilizados pelas professoras e alunos/as. As escolas participantes do projeto 

foram a Escola Estadual de Educação Básica Dom Antônio Reis no munícipio de Faxinal 

do Soturno, cidade onde estive morando no decorrer do curso, e a Escola Estadual de 

Educação Básica Profa. Margarida Lopes, próxima à UFSM, onde realizei meu estágio 

curricular docente. Em ambos os casos, trabalhamos com turmas de 6º ano do Ensino 

Fundamental. 

Nossos pressupostos teóricos vieram de diversos autores e autoras especialistas 

em História Antiga que produziram trabalhos discutindo a abrangência desta área do 

ensino escolar, mas também outros historiadores e historiadoras bastante conhecidos por 

seu trabalho com ensino de História, consciência histórica e uso de documentos históricos 

em sala de aula. Apresentaremos estes aspectos detalhadamente ao longo do capítulo, bem 

como nosso caminho metodológico e os resultados atingidos até o momento. 

 

Fronteiras entre o saber escolar e acadêmico 

De forma geral, apesar de dizer que a escola é também um espaço de produção de 

conhecimento, a academia se comporta como superior às/aos professoras/es da Educação 

Básica, e aos/às escritores/as de livros didáticos. Segundo Fábio Faversani (2001),  

A maior parte das análises de livros didáticos segue sendo um estudo do 
que são estes textos frente ao que eles deveriam ser tendo em vista o 
estado da arte no que se refere ao que é produzido pela historiografia 
e/ou em relação ao que eles deveriam propiciar para que se realizasse o 
que se discute como sendo o perfil mais adequado para o ensino de 
história. Em síntese, a maior parte das análises dos livros são feitas por 
acadêmicos que discutem o quanto os livros didáticos se aproximam das 
discussões feitas por eles próprios (FAVERSANI, 2001, p. 15). 

 
 

Conforme Maria Auxiliadora Schmidt (1996, p. 116), os/as professores/as da 

Educação Básica precisam dividir seu tempo entre o trabalho, o lar, a vida pessoal e outros 

interesses, e, apesar da força de vontade, essa falta de tempo unida à jornada de trabalho 

exaustiva, dificulta uma formação continuada e a busca por atualizações do âmbito 

historiográfico, no caso dos professores e das professoras de História. A partir desta 

constatação, cria-se a visão do/a professor/a como vítima do sistema, incapaz de ministrar 

uma aula com a qualidade esperada por parte da universidade. Segundo Bernard Charlot 

(2012), formam-se contradições entre o ideal e a realidade do/a professor/a. 

Por um lado, o herói da Pedagogia. Por outro, a vítima, mal paga e 
sempre criticada. Falta o professor normal, que trabalha para ganhar um 
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salário e sustentar a família, que vive situações esgotantes e, também, 
prazeres dos quais pouco fala, que se sente objeto de críticas, mas, afinal 
de contas, orgulha-se do trabalho feito, que ensina com rotinas provadas, 
mas, às vezes, abre parênteses construtivistas (CHARLOT, 2012, p. 106). 

 
Assim, professores/as universitários/as e alunos/as de graduação baseiam suas 

críticas em uma situação que não necessariamente corresponde à realidade. Normalmente, 

a academia se mantém afastada da escola, com sua produção de conhecimento trancada 

praticamente a sete chaves, como uma espécie de relíquia. É perceptível a falta de 

preocupação com a integração entre universidade e escola, e o número de pesquisadores/as 

na área de ensino de História é muito menos expressivo que de outras áreas da 

historiografia. No entanto, quando voltam o olhar para o que é ensinado nas escolas, 

muitas vezes preocupam-se em criticar sem ouvir o que professores/as das escolas têm a 

dizer, apontando questões conceituais desvinculadas das outras problemáticas envolvidas 

quando se trata do campo específico que é a escola.  

É claro que há trabalhos muito bons que consideram estas questões e que estão 

devidamente integrados com o dia-a-dia escolar, produzidos tanto por professoras/es da 

Educação Básica em suas formações continuadas, quanto por acadêmicos/as e 

professores/as da graduação que se preocupam em voltar os ouvidos para os sujeitos do 

ensino escolar.1 No entanto, aqui voltamos nossa crítica para aqueles e aquelas autoras que 

se preocupam mais com a crítica vazia do que com a proposta de soluções para as 

problemáticas com as quais se deparam ao analisar superficialmente o que é ensinado nas 

escolas.  

Em nossa inserção durante três semestres em duas escolas públicas, pudemos 

perceber que a realidade é bastante diferente da concepção de escola que temos dentro da 

academia. Por estarmos inseridos no local onde a maior parte da produção historiográfica é 

feita, muitas vezes sentimos que sabemos mais do que os/as “pobres” professores/as, 

vítimas do sistema, que estão há anos longe do meio acadêmico sem poder se atualizar nos 

debates historiográficos mais recentes.  

O que percebemos a partir da prática, no entanto, é que a escola não é uma extensão 

da universidade. A escola não é o local onde se coloca em prática o que é produzido na 

academia. No ambiente escolar, lidamos com crianças, adolescentes e adultos/as 

                                                      
1 Como por exemplo: FERNANDES, L.; SCHMIDT, M. A. A reconstrução de aulas de História na 
perspectiva da Educação Histórica: da aula oficina à unidade temática investigativa. Fóruns Contemporâneos de 
Ensino de História no Brasil on-line, 2008; FUNARI, Pedro Paulo A. Antigüidade Clássica: A História e a cultura a 
partir dos documentos. Campinas: Editora da UNICAMP, 1995; FUNARI, P. A.; GARRAFFONI, R. S. 
(Orgs.). História Antiga na Sala de Aula. Textos Didáticos, n. 51. Campinas: UNICAMP, 2004 e RODRIGUES, 
L. L.; ROSSI, A. L. (2006). Elaboração de material didático para o ensino de História Antiga. Núcleos de Ensino 
On Line(1), 2006, p. 655-665. 
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provenientes de diversos contextos sociais, com diversas carências materiais e emocionais, 

e o trabalho vai muito além da simples transposição didática correta de conceitos 

atualizados. Assim, percebemos que a escola é um espaço único com suas especificidades, e que 

os/as professores/as estão, sim, bem preparados/as. São profissionais capacitados/as que 

buscam atualização constantemente, apesar das dificuldades, e que se preocupam com o 

desenvolvimento e o futuro das crianças, adolescentes e adultos/as que têm em suas salas 

de aula. Assim, acaba sendo arrogante por parte da academia trata-los/as como inferiores, e 

não como pares, inseridos/as em um local de produção de conhecimento que não é menos 

expressivo, é apenas diferente. 

A escola e a universidade estão intimamente ligadas: a primeira fornece alunos 

para a segunda, e a segunda fornece professores/as e servidores/as para a primeira. 

Constatar este fato já mostra a fronteira existente entre esses dois espaços únicos, fronteira 

essa que vem separando mais do que integrando, e cujo isolamento cria um discurso que 

não necessariamente corresponde à realidade. 

Verificando essas questões, ao longo destes dois anos em que viemos 

desenvolvendo nossos dois projetos com o apoio do Programa de Licenciaturas da UFSM - 

PROLICEN/UFSM. Nesse período, buscamos construir uma ponte (ou pelo menos 

sondar o território e fundar as bases para construí-la) entre a universidade e a escola. Em 

um primeiro momento, buscamos ouvir professores/as e alunos/as para compreender a 

realidade escolar e, assim, melhorar nossa formação ao mesmo tempo em que buscávamos 

contribuir com o ensino de História Antiga. As reflexões que este diálogo nos 

proporcionou já foram expostas acima. Conviver com o dia-a-dia da escola nos fez 

perceber o quanto esse espaço é diferente da universidade e tem especificidades com as 

quais os/as professores/as estão habituados a lidar e sobre as quais já, em grande parte, 

têm domínio. Desta forma, conhece-la de perto trouxe grandes contribuições para nossa 

pesquisa. 

 

História Antiga e gênero na sala de aula 

O ensino de História Antiga na Educação Básica no Brasil esteve, desde a 

Primeira República, vinculado a uma tentativa de utilizar povos como os helenos e os 

romanos para a veiculação de uma ideologia propagada pelo Estado. Tal ideologia, por sua 

vez, era inspirada em modelos franceses, tendo como base o ideal de civilidade para as 

classes altas brasileiras da época (TAVARES, 2012).  
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Essa situação começa a sofrer alterações principalmente após 1985, com a 

redemocratização – já que durante a ditadura o destaque é à História factual de 

acontecimentos políticos e heróis nacionais (SILVA, 2010) –, quando as pesquisas na área 

de História Antiga crescem substancialmente. Pesquisadores e pesquisadoras brasileiros/as 

são influenciados/as pela chamada virada linguística que estava acontecendo já na Europa e 

América do Norte. Para além do estudo da História Antiga, especialmente a Clássica, 

enquanto pilar da civilização ocidental e tendo como “objetivo a formação moral dos 

indivíduos através da erudição, da leitura dos clássicos, seguindo um modelo europeu” 

(SILVA; GONÇALVES, 2015, p. 7), começa a se pensar em outros temas, principalmente 

sobre uma “história vista de baixo”, trazendo visibilidade para outras camadas sociais 

antigas. Da mesma forma, a preocupação com o ensino público começa a crescer neste 

contexto. Na década de 1990 começam a se desenvolver novas iniciativas, colocadas em 

prática a partir do século XXI, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e o 

PNLD. Destaca-se também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996.  

No entanto, estes debates custam a chegar às escolas. Os livros didáticos 

apresentam diversos avanços, mas parece que a visão acerca a da História Antiga como um 

ensino distante e elitista e, portanto, desnecessário às/aos jovens brasileiras/os das escolas 

públicas. Nesta esteira, vimos o extenso debate acerca da retirada dos conteúdos de 

História da Antiguidade e Medievo da primeira versão da Base Nacional Comum Curricular 

e sua retomada engessada nas versões seguintes. Ana Lucia Coelho e Ygor Belchior se 

posicionam sobre esta questão:  

Ora, não é porque uma disciplina possui acontecimentos considerados 
longínquos que ela necessariamente precise ser abandonada. Quer dizer 
então que não somos capazes de relacionar um passado remoto com o 
presente? Que estamos fadados a trabalhar somente com o atual? 
(COELHO; BELCHIOR, 2017, p. 75). 

 
 Acreditamos que a História Antiga, “dentre os conteúdos da disciplina de 

história, talvez seja aquela, que melhor possibilita ao aluno um encontro radical com o 

diferente, com a alteridade e com a pluralidade cultural” (SILVA; GONÇALVES, 2015, p. 

7). A partir das diferenças que apresenta em relação ao mundo contemporâneo, pode 

contribuir de forma expressiva para que alunas e alunos estejam aptos a olhar para o outro, 

tanto no passado quanto no presente, enquanto sujeito digno de respeito. 

Da mesma forma, trabalhar com gênero é mais uma esfera possível para 

compreender as diferenças. Sobre a questão de gênero, estamos partindo do conceito e da 

proposta da historiadora Joan Scott. Scott (1995) coloca que tirar mulheres da 

marginalidade e mostrar que elas participaram do processo histórico, como a História 



  DANDARA PERLIN PEREIRA   

242 

Social das Mulheres propõe, é interessante, mas não é o suficiente para compreender alguns 

aspectos complexos da organização social. Assim, para ela, é necessário que se mostre 

como os papéis do feminino e do masculino estruturam as relações sociais e culturais ao 

longo da História, compreendendo a sociedade organizada em termos de gênero e poder 

em diferentes âmbitos, como na própria política, por exemplo. Foi esse o desafio que o 

projeto aqui discutido buscou dar conta, trabalhar gênero como constituidor das relações 

sociais e elemento central das relações de poder. Trabalhando, assim, desnaturalizando 

normas sociais e estereótipos em relação ao gênero, mostrando como eles se constroem 

historicamente e culturalmente. 

Na relação do gênero com a História Antiga, segundo Maria Fernanda Brasete 

(2009, p. 290) “não existiu no léxico erótico grego um vocabulário específico para designar 

as relações amorosas quer entre indivíduos do mesmo sexo, quer de sexo diferente”, o que 

já demonstra uma grande diferença em relação a como essas questões são encaradas 

atualmente em nossa sociedade e mostra a historicidade de conceitos considerados 

atemporais como o de homossexualidade, por exemplo, que gregos e romanos não tinham, 

embora tivessem práticas de amor e sexo entre pessoas consideradas do mesmo sexo. Isso 

mostra o potencial em se desnaturalizar questões sobre a temática através do ensino de 

História Antiga.  

Em nosso projeto também partimos da ideia de que não basta apenas inserir 

novos povos no estudo da História Antiga, o que não deixa de ser importante, mas temos 

também que revisar estudos de temas canônicos como a História da Grécia Clássica e do 

Império Romano, uma vez que os conceitos e modelos interpretativos acerca do Mundo 

Antigo, chamado de clássico, foram cunhados, sobretudo, ao longo dos séculos XVIII, 

XIX e XX, a partir de visões e interesses contemporâneos, muitas vezes percebidos por 

vieses de classe, raça e gênero e, em especial, por olhares imperialistas e colonialistas 

europeus. 

 

Mitologia grega e materiais didáticos 

 É partindo destas questões teóricas que desenvolvemos nosso trabalho de 

produção de materiais didáticos. Por que o material didático como objetivo? Atualmente, 

no âmbito acadêmico, nós nos dedicamos muito a criticar os livros didáticos utilizados 

pelas escolas e dizer que “é preciso” que seja feita alguma coisa. Na prática, as iniciativas 
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para que “sejam feitas algumas coisas” são muito menos expressivas do que as críticas.2 

Então, decidimos dar um passo nessa direção, mas também nos perguntamos: como 

produzir um material didático que venha de cima, assim como são os livros aprovados pelo 

MEC, sem que se conheça a realidade escolar? Assim é que nossa proposta de integração 

entre universidade e escola se concretiza: na produção de um material didático que leve em 

consideração os objetivos e dificuldades das professoras, e os interesses dos/as alunos/as. 

No ano de 2017, foi realizado por nós o projeto História Antiga e fronteiras entre o 

saber escolar e acadêmico: uma busca de integração por meio da produção de materiais didáticos voltados ao 

debate de gênero em sala de aula. Como resultado, foi elaborado um vídeo didático 

disponibilizado no YouTube, intitulado A mulher grega mítica: ideal e realidade da mulher 

aristocrática, trabalhando com os mitos gregos das mulheres Amazonas e da rainha 

Penélope.3 Nesta ocasião, houve a inserção da autora na Escola Estadual de Educação 

Básica Dom Antônio Reis de Faxinal do Soturno/RS. Por meio de entrevistas com as 

professoras de História e estudantes da escola, observamos que os alunos e alunas têm 

grande curiosidade pela temática da religiosidade e da mitologia grega, o que não se esgotou 

com a produção do vídeo e a entrega do trabalho para as professoras na escola, pois as 

mesmas e os alunos se mostraram muito bem receptivos e satisfeitos com os resultados. 

Além disso, o trabalho com o mito das Amazonas, em consonância com outro projeto do 

GEMAM/UFSM4, instigou-nos no aprofundamento das questões de gênero e da ligação 

das construções de gênero com construções de identidades e alteridades pertinentes no 

mito em questão.  

Ainda, constatamos que a mitologia das antigas sociedades que compuseram a 

História da Grécia Antiga um tema que chama particular atenção atualmente. Assim, 

focando em um assunto que causa curiosidade, é possível tornar a História prazerosa para 

alunas e alunos da Educação Básica, premissa fundamental do projeto que estamos 

desenvolvendo atualmente. Pensamos agora, no projeto “Por uma História prazerosa e 

consequente”: mitologia grega, gênero e documentos históricos em sala de aula em como desenvolver um 

material guia para professores e professoras que auxilie no trabalho com fontes históricas 

                                                      
2 Sobre isso é possível ver uma quantidade maior de artigos tratando de criticar o ensino de História Antiga 
na Educação Básica, e menos artigos, no entanto, apresentando resultado de trabalhos práticos, de oficinas, 
elaboração de materiais didáticos, etc., voltados para a docência em si. 
3 O vídeo encontra-se disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=S3cn6NPRCxc. 
4 Trata-se do Projeto Barbaridade: identidades e alteridades em representações do outro por escritores romanos (Número de 
registro do projeto no SIE/UFSM: 041482). Esse projeto conta com auxílio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS através do Edital 01/2017 – ARD. Processo 
17/2551-0000 798-0. 
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em sala de aula, mais especificamente com fontes históricas que tratem do tema mito, 

gênero e construção de identidades e alteridades. A partir, ainda, do mito das Amazonas. 

Mas muito além da curiosidade, o trabalho com as práticas culturais de sociedades 

distantes de nós no tempo e no espaço possibilita a compreensão de nossa própria alteridade 

e do processo de construção histórica do mundo contemporâneo. Arthur Fabrício e Liliane 

Cunha (2014, p. 143-148), definem os conceitos identidade, alteridade e etnicidade a partir de 

importantes autores como Jonathan Hall, François Hartog e Frederik Barth. Assim, 

valendo-se da síntese dos autores, podemos definir alteridade como o contato com o outro, 

com o diferente, que possibilita a reflexão sobre o eu. Ou seja, a reflexão sobre nossa 

própria identidade ao se perceber enquanto inserido em um grupo e em um tempo histórico 

diferente daquele estudado. 

O trabalho com documentos históricos, por sua vez, possibilita trabalhar com 

alunos e alunas a dimensão pela qual a História é escrita e interpretada, aproximando-os 

não apenas do próprio trabalho historiográfico e da compreensão do passado, como 

também de que há pessoas por trás do que é escrito, há autores e autoras, há vidas e há 

mensagens com valores e significados a serem decifrados e compreendidos. A partir disso, 

nosso recorte para trabalhar com questões de gênero em sala de aula partiu da seleção do 

antigo mito grego das mulheres Amazonas. Essa tribo de mulheres guerreiras, que os 

gregos acreditavam realmente existir nos limites das fronteiras do mundo conhecido por 

eles, representava o que eles consideravam como bárbaro. 

Para o conceito de bárbaro (βαρβαρος – bárbaros) partimos da forma como os 

próprios gregos antigos o utilizavam, desde obras como a Ilíada e a Odisseia, atribuídas ao 

poeta Homero (HARTOG, 2004). Assim, “bárbaro” era aquele que não falava a língua 

grega, que pronunciava palavras que os helenos não compreendiam. Com o tempo, passou 

a designar também aqueles e aquelas que não se encaixavam nos modelos de 

comportamento e valores da cultura grega.  

A barbaridade das amazonas, assim, estava não apenas em costumes que 

divergiam dos costumes dos helenos/gregos e da Hélade, mas era frisado, principalmente, 

por elas inverterem a ordem do que era considerado correto e assumirem atividades que 

para eles deveriam ser exercidas por homens. Para trabalharmos com esse mito, 

utilizaremos fontes do século I a.C. e I d.C., a Geografia, de Estrabão, e a Biblioteca Histórica, 

de Diodoro Sículo.  

Estrabão, segundo informações contidas em sua Geografia, provém da cidade de 

Amaseia, capital do reino do Ponto. A data de seu nascimento é discutível, entre 64-3 e 63-
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2 a.C., e sua família fazia parte da aristocracia local. Assim, ao longo de sua juventude, 

Estrabão pode viajar pela Ásia Menor e foi instruído por diversos mestres gregos 

aristotélicos daquela região. Em nossa pesquisa, valemo-nos dos livros XI a XIV, em que o 

autor trata da Ásia Cistaurica, ou seja, os territórios da cadeia dos Montes Tauro e ao norte 

desta.  

Diodoro Sículo, por sua vez, provém de Agira, na Sicília, e ao longo de trinta anos 

escreveu a Biblioteca Histórica, composta de quarenta livros escritos a partir da pesquisa em 

diversas bibliotecas e arquivos, como a Biblioteca de Alexandria. Da mesma forma, sua 

data de nascimento não é muito precisa, mas estima-se que nasceu em 90 a.C. O autor não 

é muito apreciado pela tradição histórica dezenoviana alemã porque, não é um “viajante de 

acepção herodotiana; aquele que corre o mundo para testemunhar a história de modo a 

registrá-la em seus escritos. Ao contrário, o siciliano se assemelhava a um “erudito de 

gabinete”, que peregrinava para conhecer livros, bibliotecas e arquivos” (BIAZOTTO, 

2016, p. 73). Utilizamos os livros I a VIII em nossa pesquisa, nos quais Diodoro faz 

diversas menções às amazonas. 

A proposta em trabalhar com gênero a partir da mitologia grega no Ensino foi 

pensada no projeto para ser operacionalizada com a elaboração de uma Cartilha de Apoio 

Pedagógico para uso de professores/as da Educação Básica contendo trechos das fontes, questões 

sobre a temática e orientações sobre sua utilização em sala de aula. Visamos, dessa maneira, 

instigar o debate em sala de aula. Por fim, cabe mencionar que a cartilha a ser produzida 

será disponibilizada online e divulgada para utilização. 

 

Considerações finais 

É preciso reforçar o quanto é importante que a academia volte seus ouvidos para 

as escolas. As críticas devem ser feitas, mas precisam ser acompanhadas da voz de 

professores/as, alunos/as e funcionários/as das escolas. É necessário que se conheça o 

suficiente o contexto sobre o qual se está falando. Consideramos que criticar os livros 

didáticos e a prática dos/as professores/as sem que sejam feitos esforços para produzir esses 

materiais, apenas delegando superficialmente esta função ao/à leitor/a do artigo ou ouvinte 

da palestra/aula, acaba por se tornar arrogância acadêmica, e não uma contribuição 

pertinente. 

Esta situação é bem descrita por Bernard Charlot (2012) e Elison Paim (2007), 

quando os autores colocam que os governos brasileiros aumentam a responsabilidade 

dos/as professores/as na sala de aula, mas ao mesmo tempo não os/as convidam para que 
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eles/as participem do processo de elaboração dos currículos e parâmetros curriculares. 

Atualmente o/a professor/a precisa lidar com a mudança dos paradigmas educacionais. A 

educação deve ser emancipadora, trabalhar a cidadania, as novas tecnologias, o meio 

ambiente, gênero, raça, diversidade, diferenças, mas não são dados os meios para que esses 

temas e conteúdos sejam trabalhados com eficiência. As “sugestões” do MEC e das 

universidades aumentam, mas o/a docente da Educação Básica que “se vire” em dar conta 

delas.  

O ensino tecnicista que faz do professor “um mero executor de tarefas 
mecânicas" está bem presente, embora com uma nova roupagem em que 
o discurso mudou, inclusive com a apropriação de falas de setores 
progressistas, nas quais vemos várias categorias e expressões muito caras 
para nós serem destituídas de seus significados originais [...]. A formação 
de professores continua sendo olhada, quer pelos governos ou por 
setores da universidade, como algo menor, inferior. Para estes, o 
professor deve ensinar o que foi produzido pelos pesquisadores, aqueles 
que possuem o discurso da competência - este [...] “discurso no qual os 
interlocutores já foram previamente reconhecidos como tendo o direito 
de falar e ouvir” (PAIM, 2007, p. 162). 

 
No entanto, enquanto os paradigmas e concepções mudam, a estrutura do sistema 

permanece, em sua essência, a mesma. As salas de aula ainda são compostas de carteiras 

enfileiradas, de alunos/as que devem manter o silêncio, de professores/as que devem ter 

compromisso com o conteúdo. As tentativas de avanço são incongruentes com as regras 

que nos prendem. Espera-se que o/a professor/a, com salários baixos e pouca valorização 

na sociedade como um todo, arque com as exigências de renovação de conceitos históricos. 

E nesse contexto, onde fica o ser humano que vive dentro do/a profissional? 

A partir de nossas leituras e do contato com o dia-a-dia escolar, percebemos a 

urgência de continuarmos lutando por um ensino que se liberte de suas raízes elitistas e 

máculas ditatoriais, como veremos no subcapítulo a seguir. Concordamos com Luís 

Ernesto Barnabé quando este coloca que  

Nunca haverá sincronia entre História Acadêmica e Historia Escolar, 
pois se trata de campos com funcionamento e objetivos complexos e 
diferentes. Ainda assim, há de se considerar que a Cultura Escolar, que 
interfere na História Escolar, é consistente, mas não imutável; o que 
significa dizer que contatos e aproximações são possíveis – e desejáveis 
(BARNABÉ, 2014, p. 127). 

 
Finalizamos com a constatação de que por mais integradas que escola e 

universidade estejam, seria necessário que tanto os/as professores/as da Educação Básica 

quanto das universidades, bem como os/as graduandos/as e pós-graduandos/as, abrissem 

mão de suas vidas pessoais por uma postura heroica de compromisso com suas profissões. 

Percebemos, portanto, que se trata de um problema estrutural para o qual nossa pesquisa 
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pode apenas propor contribuições, mas não soluções. A solução viria com a devida 

valorização e investimento na educação por parte dos governos federal, estaduais e 

municipais. 
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