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APRESENTAÇÃO
O Poder do Imaginário: diálogos com a
Antiguidade, o Medievo e outras temporalidades,
surge em um momento mais do que propício.
Estamos vivenciando o questionamento contumaz
da pertinência do Ensino e Pesquisa em História
Antiga e Medieval, no Brasil e, poder tomar
contato com uma obra que estabelece, de forma
tão harmônica, conexões entre as chamadas
sociedades antigas e do medievo, com outras
temporalidades, é mais do que benvinda. É a
demonstração
dos
diálogos
possíveis
e
necessários entre temáticas pertinentes ao mundo
“antigo” e o contemporâneo.
Este livro marca, também, o trabalho
apaixonado do Profº Ms. Fabrício Nascimento de
Moura na consolidação das pesquisas em História
Antiga e Medieval no Maranhão. Com a criação do
Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História
Antiga e Medieval - NEMHAM/UEMA, campus
Imperatriz, do qual é o coordenador, o professor
Fabrício vem se dedicando a fomentar o interesse
pela pesquisa nessas áreas, construindo um pólo
de produção acadêmica em Antiguidade e Idade
Média de grande importância. Um dos
desdobramentos gratificantes deste empenho, é a
realização do Encontro Internacional de História
Antiga e Medieval de Imperatriz – MA que, este
ano de 2016, terá sua segunda edição, sendo a
terceira na modalidade Nacional. Este evento
recebe pesquisadores e alunos de História Antiga
e Medieval de todo o Brasil, trazendo, também,
convidados internacionais que, juntos, contribuem
imensamente para os debates.

A obra que temos em mãos é, portanto,
fruto deste trabalho. O estabelecimento de
debates entre o conhecimento em História Antiga
e Medieval e as demais temporalidades e áreas do
saber, fica evidente quando nos lançamos ao
prazer da leitura deste trabalho.
Os capítulos do livro discutem, em áreas,
temporalidades e espacialidades diversas, vários
campos de experimentação, como: religião, poder,
educação, imaginário, arte, representação e
gênero. Seus autores, além de procurarem discutir
os temas relacionados às suas pesquisas,
buscaram, também, tornar público um produto de
um projeto evidentemente construído a partir de
um trabalho árduo, mas de muita criatividade,
competência e solidez acadêmica.
Este livro, portanto, celebra, com a sua
publicação, a construção de um forte núcleo de
estudos e pesquisas em Antiguidade e Medievo,
sediado na cidade de Imperatriz, no Maranhão,
que vem somar à luta pelo fortalecimento dos
estudos clássicos e medievais no Brasil,
contribuindo para a percepção da atualidade,
modernidade e pertinência destas pesquisas. O
olhar sobre a antiguidade e o medievo, traz para
nós, homens e mulheres de hoje, campos de
visibilidade social que, talvez, nunca tenhamos
explorado. Desta forma, nos ajudam, através do
contato com a alteridade, com a diferença, a
entender os caminhos e opções tomados por
nossa sociedade e por nós mesmos.
Profa. Dra. Ana Livia Bomfim Vieira
Mnemosyne - (UEMA)

PREFÁCIO
O poder do imaginário: diálogos com a
Antiguidade, o Medievo e outras temporalidades
reúne trabalhos principalmente nas aéreas de
História Antiga e Medieval, mas em diálogo com
outros períodos, como a História recente.
Nos últimos anos temos visto com alegria
um aumento de estudos relacionados ao período
da Antiguidade e Idade Média no Brasil, bem
como da produção de material voltado a
pesquisadores, alunos e interessados em História
e áreas afins. O livro organizado pelo professor
Fabrício de Moura se enquadra nesta proposta.
Esta publicação está relacionada às
atividades do Núcleo de Estudos Multidisciplinares
de
História
Antiga
e
Medieval
–
NEMHAM, laboratório criado pelo docente
Fabrício de Moura em 2011 e que conta
atualmente com dois pesquisadores, vinte e sete
acadêmicos, além de mais cinco já Graduados em
História no Campus de Imperatriz, sob a
orientação do coordenador do grupo, e que se
preparam para fazer a Pós-Graduação Stricto
Sensu. O laboratório está cadastrado como grupo
de pesquisa no CNPq, vinculado à Universidade
Estadual do Maranhão e ao Centro de Estudos
Superiores de Imperatriz (CESI-UEMA).
O coordenador do grupo, professor
Fabrício tem, desde o seu ingresso no CESIUEMA, ainda como professor substituto, em 2009,
empreendido várias ações no sentido de fortalecer
os estudos históricos, e em especial a História
Antiga e Medieval. Neste sentido, orientou
diversos temas de pesquisa nessa área, tendo

desde 2011, até a escrita deste prefácio, realizado
a orientação de treze monografias relacionadas
aos estudos antigos e medievais. É bom lembrar
que antes da sua vinda a Imperatriz, não havia
trabalhos sobre esses períodos, os quais têm
florescido graças ao seu intenso e dedicado
empenho. Sua dedicação o levou a prestar
concurso para professor efetivo do CESI-UEMA,
contribuindo ainda mais para o incremento
posterior das ações do laboratório.
O Núcleo de Estudos Multidisciplinares de
História Antiga e Medieval, além do constante
trabalho com os discentes na orientação de suas
pesquisas, também realizou até o momento três
eventos científicos, sendo um de caráter
internacional (2014) e dois nacionais (2012 e
2013). Além disso, o laboratório possui relação
com outros pesquisadores e organismos da área,
como o Mnemosyne – Laboratório de História
Antiga e Medieval, coordenado por Ana Livia B.
Vieira e por esta que aqui vos fala, também
sediado na Universidade Estadual do Maranhão,
na capital do estado, em São Luís e vinculado ao
CECEN-UEMA. O NEMHAM possui contato com
outros laboratórios nacionais, como, por exemplo,
o NEA – Núcleo de Estudos de Antiguidade,
liderado pela Prof. Dra. Maria Regina Cândido e
sediado na Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (UERJ), onde o professor Fabrício de
Moura realizou a sua formação inicial em História.
O Núcleo também possui ligações com
outros laboratórios consolidados no Brasil e no
exterior. Neste sentido é que esta publicação
consiste em fruto da pesquisa de docentes,

pesquisadores e alunos de Imperatriz e de várias
outras localidades do Brasil, contando também
com um artigo internacional, do professor Víctor
Hugo Méndez Aguirre, da Universidad Nacional
Autónoma de México, no México, o que mostra a
conexão do NEMHAM com grupos de pesquisa
nacionais e internacionais.
É importante salientar, dentro da
perspectiva da renovação historiográfica da
chamada Nova História, que o Núcleo visa
incentivar o contato com outros períodos
históricos, além da Antiguidade e Medievo. Por
isso, dentre as atividades do laboratório estão a
realização de cursos de extensão, alguns dos
quais na área de Teoria e Metodologia, visando a
reflexão sobre a História como campo do
conhecimento e sua relação com diversas
temporalidades.
O laboratório se preocupa também com a
noção de interdisciplinaridade, aproximando-se de
outras áreas acadêmicas vinculadas às Ciências
Humanas. Além disso, o Núcleo estabeleceu em
2015 uma parceria com o com o Grupo de Estudos
Educação, Cultura e Infância – GECI-CNPq do
Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia
(CCSST), da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), campus de Imperatriz. Isso mostra o
interesse do NEMHAM em ampliar os seus
contatos com outros pesquisadores e o estímulo
da relação entre História e outras Ciências Sociais.
*
Este livro sintetiza o primeiro esforço da
produção realizada pelo laboratório e por outros
profissionais, visando refletir sobre a História

Antiga, a História Medieval e a História de
Imperatriz. Contribui neste sentido para a reflexão
do nosso papel de indivíduos como sujeitos da
História, capazes de atuar no mundo hoje. Por isso
nos voltamos para o estudo do passado, com o
objetivo de responder as dúvidas do presente e
contribuir com a sociedade, tais como os estudos
do NEMHAM e as reflexões mais atualizadas
realizam nos domínios da História como disciplina.
O título da obra – O poder do imaginário:
diálogos com a Antiguidade, o Medievo e outras
temporalidades remete a uma importante vertente
da historiografia nos tempos atuais: os estudos
referentes à cultura. Segundo Sandra Pesavento,
o imaginário consiste num “sistema de imagens e
ideias de representação coletiva que os homens,
em todas as épocas construíram, dando um
1
sentido para si e para o mundo” . Neste sentido,
os textos do livro, dividido em oito partes, dialogam
com a cultura em diversos períodos da História da
humanidade.
Só temos a louvar o fato de que em
tempos complexos como o que vivemos
atualmente, temos a oportunidade de conhecer
esses interessantes trabalhos de forma, o que
mostra o empenho do organizador do livro na
ampliação e divulgação do conhecimento.
Lembramos por fim que este é o primeiro
fruto do Núcleo de Estudos Multidisciplinares de
História Antiga e Medieval – NEMHAM e que
muitos outros, através de livros e de outras ações,
serão desenvolvidos ao longo do tempo. É um
1

PESAVENTO, Sandra. História e História Cultural. Belo
Horizonte: Autêntica, 2004, p. 43.

grande privilégio presenciar o desenvolvimento
dos estudos antigos e medievais em Imperatriz,
em São Luís e no Brasil como um todo, o que nos
alegra pelo fato de termos escolhido nos
tornarmos docentes e pesquisadores da área de
História.

Prof. Dra. Adriana Zierer
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)
Mnemosyne – Laboratório de História Antiga e
Medieval
Brathair – Grupo de Estudos Celtas e Germânicos
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EL MITO DE LA AUTOCTONÍA EN LA
ATENAS DE PLATÓN: ENTRE
RELIGIÓN, MAGIA Y POLÍTICA
Víctor Hugo Méndez Aguirre

2

Introducción
En el panteón griego hay tres diosas
vírgenes: Ártemis, Atenea y Hestia. Sin perder su
virginidad,
Atenea
reconoce
como
su
descendiente a Erictonio. En una ocasión Hefesto
trató infructuosamente de violar a la hija de Zeus;
pero en el forcejeo el herrero divino eyaculó en el
muslo de la diosa, quien limpiando el fluido con un
copo de lana lo arrojó a la tierra de Atenas,
fecundándola.
Hijo de los dioses de las artes, nacido de
la tierra, Erictonio fue rey. Si existe un mito político
en la Atenas clásica ese es el de la presunta
autoctonía de los ciudadanos de dicha pólis.
En una época en la que el poder de los
señores se legitimaba, además de por su fuerza
militar, por ser presuntamente vástagos de alguna
deidad, resultaba muy conveniente que un
gobernante ateniense descendiera nada menos
que de la diosa Atenea. Con el advenimiento de la
democracia el mito no fue abandonado, por el
contrario, se reforzó de una manera inusitada. La
2
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autoctonía de los atenienses legitimaba sus
aspiraciones imperialistas puestas en marcha
durante la guerra del Peloponeso. La presunta
autoctonía ateniense se volvió un tópico de la
retórica epidíctica entre los conciudadanos de
Pericles, particularmente en el género del
“discurso fúnebre”.
En una época ilustrada, como lo fue el
siglo V a. C., algunos intelectuales se apropiaron
de la magia popular, refinándola. Tal fue el caso
de la “tecnificación” de la magia de sometimiento
realizada a través de las palabras: la retórica.
Religión, magia y política se conjugaron en los
discursos epidícticos que pretendieron motivar a
los atenienses a embarcarse en una guerra de
dimensiones épicas.
Las aspiraciones imperialistas de la
democracia ateniense no prosperaron; pero el mito
de la autoctonía continuó siendo un tópico en el
pensamiento político clásico. Un autor hostil a la
democracia, Platón, lo reformuló para aplicarlo
dentro de su utopía, aunque ya no con intensiones
expansionistas. El “mito de los metales”, versión
platónica del mito político ateniense por
antonomasia, es reformulado en diferentes
diálogos con el propósito de garantizar la
convivencia armónica de los ciudadanos de sus
póleis ideales.
El propósito del presente texto es ilustrar
la manera en que el mito de la autoctonía,
conjugando mito, magia, religión y política, es
empleado por Platón como material de
construcción de sus utopías.

~ 19 ~

Mito Y Religión En La Antigua Grecia
Como es de todos conocido, los antiguos
griegos no tuvieron una religión revelada cuyo
núcleo conceptual estuviera condensado en un
libro único, fuente indiscutible de toda ortodoxia.
Sin embargo, esto no implica necesariamente que
no pueda hablarse de una “religión griega” en la
antigüedad cuyos orígenes se remontan, cuando
menos, a época micénica, entre los siglos XVI y XI
a. C., y que desarrolló cierto núcleo panhelénico
relativamente bien definido en los períodos arcaico
(circa 750-480 a. C.) y clásico (circa 480-323 a.
C.). Alberto Bernabé habla en términos de una
“corriente central de la religión griega” (Bernabé,
2002: 321).
¿Dónde se encuentran preservados la
religión y los mitos de los diversos y numerosos
pueblos helenos de las épocas arcaica y clásica?
“Las fuentes que permiten el estudio de la religión
griega están constituidas, entre otras, por los
textos literarios, los textos epigráficos y los
hallazgos de la arqueología” (Bruit y Schmitt, 2002:
14). Sin negar el lugar privilegiado de la literatura en
la reconstrucción del pensamiento mítico de la
antigüedad, las diversas artes también ofrecen
informaciones no desdeñables sobre el panteón
olímpico.
No fueron los poetas y los mitógrafos
los únicos que en Grecia relataban
los mitos, sino que, junto a ellos,
escultores y pintores (y, a falta de los
pintores de tantos cuadros perdidos,
~ 20 ~

los ceramistas) ilustraron algunas
escenas de los más memorables.
Desde muy antiguo el repertorio
mítico ofreció incontables motivos a
los artistas plásticos. Los frescos en
las paredes y los cuadros sobre
madera se nos han perdido, pero nos
quedan los dibujos en los vasos de la
cerámica. Este arte a veces calificado
de «menor», pero a menudo de
infinita gracia y originalidad, se ha
revelado más duradero y nos ha
conservado algunas escenas trágicas
(García, 2014: 75).
Sin lugar a dudas, parte importante de tal
acervo simbólico fue plasmado y se encuentra
resguardado para la posteridad en las obras de los
poetas. Esto se aplica en Grecia arcaica y clásica
en general. Los mitos de los poetas helenos
constituyen una variante de teología. Los poetas
son los primeros teólogos de Grecia, tanto en
sentido cronológico como jerárquico. Y de entre
estos, Homero y Hesíodo son los corifeos.
La influencia de Homero y Hesíodo resulta
innegable en el variado conjunto de las
sociedades arcaicas y clásicas. Ellos son los
educadores de Grecia
por antonomasia,
particularmente a lo largo del tránsito de la
oralidad a la escritura, proceso varias veces
centenario.
En Los trabajos y los días Hesíodo no deja
de hacer hincapié en la necesidad de ponderar la
intervención divina en la existencia humana, en el
~ 21 ~

caso de quienes navegan aconseja: “Por
cincuenta días después de la vuelta del sol,
cuando a cumplimiento llega el verano, estación
fatigosa, oportuna es a mortales la navegación, y
la nave no quebrarás ni el mar hará perecer a los
hombres, a no ser que propenso, Poseidón que
sacude la tierra o Zeus, de los inmortales el rey,
quiera perderlos; pues en éstos reside el término,
igual, de bienes y males” (Hes. Op. 663-670).
En una religión politeísta con deidades
frecuentemente hiperactivas los encuentros entre
mortales e inmortales no son infrecuentes.
Algunos están protocolizados y reditúan armonía
entre ambos géneros, como los sacrificios rituales
o las fiestas; pero otros acarrean incertidumbre y
resultan una fuente permanente de angustia para
los humanos. ¿Por qué? En parte esto se explica
por el hecho de que lo que un conjunto de dioses
puede esperar de los humanos puede resultar
incompatible con las expectativas de otras
deidades; “[…] este mundo está controlado por los
dioses tradicionales de la mitología griega, ya sea
bajo la suprema dirección de Zeus o por deidades
individuales que podían, incluso, criticarse u
oponerse mutuamente […]” (Scodel, 2014: 19).
Ser un dios, un demonio, un ángel u otra
variedad de entidad divina o semidivina no
depende de su bondad o maldad. En Grecia
arcaica tenemos demonios benevolentes, como
los hesiódicos; dioses terribles, por ejemplo Ares;
y ángeles que pueden ser gentiles o crueles para
con los humanos dependiendo de la ocasión
particular, como Hermes. Los inmortales pueden
conceder dones a los mortales. No obstante lo
~ 22 ~

cual ellos mismos son capaces de erigirse, en la
misma forma y sin que medie criterio moral alguno,
en una fuente de males, “[…] los dioses envían
ambas experiencias, la del dolor y la del bien […]
Ninguna acción beneficiosa recibe su premio en
dones, ninguna acción culpable determina
forzosamente males a padecer” (Zecchin, 2000:
63). Tal situación ha sido interpretada como un
reflejo de los valores inherentes a los héroes de la
epopeya que modelaron el pensamiento de las
aristocracias helenas.
Los
Olímpicos,
según
esta
línea
hermenéutica, representan los “[…] valori propri di
una società combattiva, agonistica, che intendeva
la forza e il saper come fattori di predominio, di
supremazia, sugli altri uomini: di una società
aristocratica basata sull’antagonismo tra le classi
invece che sulla loro armonia” (Casertano, 2010:
122-123).
Los seres divinos, ya sean dioses,
demonios o ángeles, pueden, si así lo desean,
inmiscuirse en las existencias de los simples
mortales de una manera directa y personal.
Bárbara Cassin postula que la esencia del
paganismo heleno es precisamente que en
aquellas épocas y latitudes se pensaba que los
dioses eran capaces de metamorfosearse en
diversas entidades, humanas, animales o incluso
minerales, e interactuar con los hombres y las
mujeres, “[…] on est païen quand on est à même
de supposer, entre performance et cosmos, que
celui qui s’avance en face est, peut-être, un dieu”
(Cassin, 2008: 147).
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Un humano nunca podía estar seguro de
si su interlocutor era –o no– un dios, aunque
ciertos rasgos lo delataban. El ser divino no podía
ocultar cierto resplandor, incluso en dimensiones
humanas era más grande y pesado de lo normal;
acaso, cierta fragancia, derivada de su dieta
aromática integrada de rojo néctar y dorada
ambrosía, lo acompañaba (Sánchez, 2008: 100).
El problema era que los hombres y las mujeres
carecían de certidumbre sobre las intenciones de
los dioses que se mezclaban entre ellos. “La
acción divina se presenta como una serie de
intervenciones brutales y más o menos arbitrarias,
y las obras literarias no dejan de reflejar el temblor
de los hombres ante el pensamiento de esas
violencias siempre posibles” (De Romilly, 2010:
61).

Una Versión Ateniense de los Mitos
Homéricos Y Hesiódicos: Erictonio
Cada una de los centenares de póleis
helenas existentes en aquel entonces configura su
propia versión de religión, prefiriendo unos dioses
sobre otros, reelaborando versiones locales de los
mitos y practicando los ritos a su manera. De
hecho, como bien observa Carlos García Gual, en
Grecia antes que haber “versiones canónicas” de
los mitos lo que existe son “esquemas básicos”
(García, 2012: 126).
Uno de los “esquemas básicos” de la
mitología griega gravita en torno de la asociación
entre las mujeres y la tierra. “Hay que recordar que
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los griegos estaban acostumbrados a ver un
paralelismo entre la reproducción humana y la
agricultura, de modo que esta idea no les parecía
tan aberrante: el hombre planta una semilla y la
mujer es como la tierra que la nutre” (Scodel,
2014: 166-167). En Atenas, Cécrope, Erecteo,
Ericteo y Erictonio se encuentran asociados a una
idea de autoctonía, ellos suelen encontrarse
sólidamente vinculados en la mitología clásica al
grado de que en algunas versiones llegan incluso
a confundirse en uno (Kerényi, 2009: 235-236).
Erecteo ya es relacionado estrechamente
con Atenas en el pasaje conocido como “catálogo
de las naves” (Hom. Il. II.547-549); pero no sólo se
cuentan con fuentes literarias acerca de él. Como
se señaló anteriormente, la cerámica vascular es
una
fuente
de
información
igualmente
imprescindible acerca de los mitos atenienses de
la autoctonía.
La
representación
de
Atenea
recibiendo a Erictonio, el futuro rey de
Atenas, de manos de Gea, aparecen
principalmente en el arte ático. La
más antigua es la de un lecythos de
figuras negras de fines del siglo VI [a.
C.]. Al igual que en las versiones
posteriores, se muestra a Gea
surgiendo de la tierra hasta la altura
de la cintura. Sostiene a un niño en
brazos y Atenea está de pie dispuesta
a recibirlo. Un hombre con cuerpo de
pez, con forma similar a Tritón o al
Océano más antiguo, presencia la
escena. Se trata de Cécrope, el
primer rey de Atenas, a cuyas hijas
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confía Atenea el recién nacido
Erictonio […] Atenea recibiendo a
Erictonio aparece en vasos áticos de
figuras rojas a lo largo del siglo V y
durante los primeros años del IV
(Carpenter, 2001: 73-74).
En un vaso ateniense perteneciente a la
colección del Museo de Louvre, ligeramente
posterior al mencionado por Carpenter, puede
apreciarse a Atenea levantando en brazos al bebé
Erictonio, aunque cabe destacar que aquí es
representado sin características teriomórficas –
esta fotografía fue tomada en el Museo Nacional
de Antropología de la Ciudad de México en el
marco de la exposición temporal “Keramiká”,
septiembre de 2014.

De hecho, a pesar de la certeza al
respecto de la antigüedad del mito de
Erecteo/Erictonio, las fuentes literarias que ofrecen
sendas versiones de éste son autores bastante
posteriores, “the myth, which must be one of the
most ancient at Athens, was not written down until
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somewhat late in her history […]” (Powell, 1906: I).
Higinio, escritor del siglo primero o segundo de
nuestra era, le dedica atención en sus Fábulas.
Aunque de época romana, ésta es una de las
versiones más completas del antiguo relato ático
atinente al nacimiento de Erictonio.
[1] Vulcano había fabricado para
Júpiter y los demás dioses unas
sandalias doradas con diamante y
cuando Juno se sentó quedó de
repente suspendida en el aire.
Cuando se mandó a buscar a
Vulcano para que liberase a su
madre, que había quedado atrapada,
irritado porque había sido arrojado del
cielo, dijo que no tenía madre alguna.
[2] El padre Líber lo condujo ebrio al
concilio de los dioses y no pudo
rehusar el deber filiar. Entonces
recibió de Júpiter la opción de
pedirles lo que quisiera. [3] En ese
momento Neptuno, que era enemigo
de Minerva instigó a Vulcano a pedir
en matrimonio a Minerva. Una vez
concedido el deseo, cuando llegó al
tálamo.
Minerva
defendió
su
virginidad con las armas, siguiendo el
consejo de Júpiter. Mientras luchaban
entre sí, cayó a tierra el semen de
Vulcano, del cual nació un niño que
tenía la parte inferior de serpiente. [4]
Al niño lo llamaron Erictonio porque
en griego disputa se dice ἔρις y tierra
χθὼν. Minerva lo criaba en secreto y
se lo dio en una cestita a Aglauro,
Pándroso y Herse, las hijas de
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Cécrope para que lo guardasen (Hyg.
F. CLXVI).
Otra versión del nacimiento de Erictonio
puede leerse en la Biblioteca de Apolodoro:
[…] Atenea se presentó ante Hefesto
para que le fabricase armas, pero él,
que había sido abandonado por
Afrodita, se enamoró de aquélla y
empezó a perseguirla. Aunque
Atenea huyó, El con gran dificultad
(por su cojera) consiguió acercarse e
intentó poseerla. Atenea, que era
casta y virgen, no cedió, y Hefesto
eyaculó en la pierna de la diosa,
quien, asqueada, limpió el semen con
lana y lo arrojó a la tierra. Cuando
huía, del semen caído al suelo nació
Erictonio. Atenea lo crió a escondidas
de los demás dioses con el deseo de
hacerlo inmortal. Lo puso en una
cesta y se lo encomendó a Pándroso,
hija de Cécrope, prohibiéndole abrirla.
Las hermanas de Pándroso por
curiosidad la abrieron y vieron una
serpiente enroscada en el niño. Unos
dicen que murieron atacadas por la
misma serpiente, otros en cambio que
enloquecieron por la cólera de Atenas
y se arrojaron desde la Acrópolis.
Erictonio fue criado por la propia
Atenea en el recinto sagrado y, tras
expulsar a Anfictión, llegó a reinar en
Atenas. Consagró en la Acrópolis la
estatua de Atenea e instituyó la fiesta
de las Panateneas. Se casó con la
ninfa náyade Praxítea y en ella
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engendró un hijo, Pandión (Apollod.
III. 14. 6).
Erictonio queda así indisolublemente unido
a los atenienses y aunque Atenea es una diosa
perteneciente al panteón heleno en general, a
través de este mito, es la diosa de la ciudad de
Atenas muy en particular. Sucintamente, “a
summary shows the story as follows: Hephaestus,
for some reason (as a reward from Zeus or simply
carried away by her beauty), attempts a union with
Athena, the maiden-goddess. In a struggle he is
repulsed, loses his seed, and, as a result,
Erichtonius is born from earth, without a mother”
(Powell, 1906: 6). Nicole Loraux acota al respecto:
Erictonio ha nacido de la tierra ática,
fecundado por el deseo de Hefesto
por Atenea [Apolodoro, III, 14, 6];
sobre su nombre, a los mitólogos les
gusta glosar: Chtonios, hijo de la
Tierra, es el producto del trozo de
lana (erion) con el que la virgen
perseguida limpió en su pierna el
esperma del dios, a no ser que
simplemente haya surgido de la lucha
(eris) amorosa de las dos divinidades
[…] Convertido en rey de Atenas,
Erictonio le devuelve a su protectora
todo lo que le debe, instituyendo las
Panatenaicas y asociando para
siempre el nombre de la diosa al
nombre de su propio pueblo: según
Heródoto (VIII, 44) es bajo el reinado
de Erecteo que los habitantes del
Ática tomaron el nombre de
atenienses. Así, el rey autóctono abre
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para Atenas el tiempo humano de la
historia mítica (Loraux, 2007: 50-51).
El mito ateniense de la autoctonía se tornó
en un elemento esencial de una variante
igualmente ateniense de retórica: el discurso
fúnebre.

El Mito de la Autoctonía em los
Discursos Fúnebres: Entre Propaganda
Ideológica y Magia de Sometimiento
La palabra es un elemento imprescindible
de la magia. “La práctica mágica en sí, constará,
como cualquier ritual religioso, de una parte verbal
y una parte de acción (tà drṓmena, tà legómena)”
(Calvo, 1998: 58). En el tránsito de la oralidad a la
escritura, proceso centenario ocurrido entre época
arcaica y clásica, diversas téknnai fueron
desarrolladas. Aunque herrería y carpintería fueron
las primeras que recibieron tal nombre, la téknne
por antonomasia en época clásica fue sin lugar a
dudas la retórica.
Ciertamente, aunque ya en Homero se
mencionan oradores, no es sino hasta el período
clásico cuando la retórica se consolida como una
tékhne. Los sicilianos Córax y Tisias suelen ser
reconocidos como los padres del arte de la
persuasión. Fueron los grandes sofistas,
Protágoras de Abdera, Gorgias de Leontini,
Pródico de Ceos, Hipias de Elis principalmente,
quienes llevaron el arte retórico a Atenas.
La relación entre retórica y magia fue
percibida por los mismos oradores. Gorgias, en su
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Encomio de Helena, así lo entiende: “Pues los
encantos inspirados por medio de las palabras, se
hacen inductores de placer y deportadores de
pena; porque la fuerza del encanto, sumada a la
opinión del espíritu, fascinó así como persuadió y
cambió al mismo con el hechizo. Del hechizo así
como de la magia se han encontrado dos artes
que son errores del espíritu y argucias de la
opinión” (Gorg. XI. 10).
La posibilidad de que las palabras
adquirieran
poder
a
través
de
ciertos
procedimientos era una idea documentada
arqueológicamente en las prácticas de magia
popular de la Atenas clásica. Maria Regina
Candido (2014:51) lo ha demostrado tanto en sus
estudios relativos a Medea, personaje de
tragedias, como sobre los katádesmoi. “Em
Atenas, foram encontrados mais de mil laminas de
chumbo dos chamados defixiones ou katádesmoi
com imprecações” (Candido, 2013: 31).
Cuando Gorgias relaciona palabra y magia
lo hace en un contexto típico de magia de
sometimiento
de
índole
erótica,
variante
aparentemente difundida a lo largo y ancho del
planeta incluso en nuestros días. Pero dentro de la
universalidad de la palabra con poderes mágicos,
de sometimiento, los atenienses crearon géneros
propios, siendo el más destacado “la oración
fúnebre”.
Gorgias,
Pericles,
Lisias,
Platón,
Demóstenes e Hiperides son algunos de los
personajes a los que se les atribuyen sendas
oraciones fúnebres. Aunque Gorgias no sea
ateniense, “la oración fúnebre ocupa su lugar
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propio dentro del catálogo de las invenciones
atenienses” (Loraux, 2012: 21). Ésta se ubica
dentro del género epidíctico o demostrativo de la
retórica. Los trabajos de Gorgias bien pueden ser
fina literatura de ornato, como lo ha sido a lo largo
de la historia parte no desdeñable de la retórica;
pero cuando menos en el caso de Pericles, Lisias
y Demóstenes sí se está ante retórica política cuyo
objetivo es cohesionar una sociedad en torno a los
valores compartidos y, por añadidura, involucrarlos
profundamente en una acción colectiva, la defensa
y hegemonía de la democracia ateniense. La
oración fúnebre, por ende, oscila entre la esfera de
la magia de sometimiento y la propaganda política.
Ahora bien, en los epitafios se suele hacer
hincapié en la autoctonía de los atenienses.
Tucídides narra en el libro Segundo de sus
Historia de la guerra del Peloponeso los avatares
del primer año del conflicto (circa 431-430 a. C.).
El discurso fúnebre atribuido a Pericles inicia
elogiando a los antepasados “pues habitaron
siempre este país en la sucesión de las
generaciones hasta hoy […]” (Th. Hist. II. 36).
Lisias, en su Discurso fúnebre en honor de
los que auxiliaron a los Corintios, se ajusta al
esquema canónico de los epitafios de acuerdo con
el cual los atenienses destacan de entre los otros
helenos por ser originarios, “[…] siendo
autóctonos, una misma tierra fue para ellos madre
y patria” (Lys. II. 17-18).
El discurso LX de Demóstenes, su propio
Discurso fúnebre, el orador no deja de señalar el
“noble nacimiento” de los atenienses en tanto que
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ellos pueden jactarse de ser “originarios” de su
propia patria (D.LX:4).
La concepción de la presunta autoctonía
de los atenienses sirvió como una estrategia
ideológica para legitimar las pretensiones
hegemónicas de los atenienses de época clásica.
Curiosamente, Erecteo/Erictonio, rey de Atenas,
ennoblecía a todos y a cada uno de los
ciudadanos de Atenas; “[…] la ideología
democrática de Atenas intentaba apropiarse del
lenguaje aristocrático y trataba a todos los
atenienses (puesto que mitológicamente todos
descendían del antiguo rey Erecteo) como ‘bien
nacidos’” (Scodel, 2014: 106). Sucede que a
través del mito de su presunta autoctonía los
atenienses de época clásica se consideraron con
atribuciones suficientes de construir un imperio.
The notion (repeated over and over
again in the speeches of Athenian
orators such as Demosthenes and
Lysias and in the dialogues of Plato)
that the Athenians were, alone of all
the Greeks, indigenous, native to the
land they inhabit, lay at the heart of
the Athenian contention that they
were
by
that
very
reason
homogeneous,
legitimate,
and
inherently just […] The myths of
autochthony, then, established the
difference, purity, and homogeneity of
the Athenians. They were thus
fundamental to Athenian narcissism,
self-representation,
and
even
democracy (Hurwit, 1995: 181).
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La versión ateniense del mito de Erictonio
se consolidó en época clásica como un mito
político, uno que garantizaba la legitimidad de un
proyecto expansionista que si no prosperó no fue
por falta de construcciones ideológicas (Caballero,
2012: 371-382). Pero también fue retomado por
Platón como un elemento de sus utopías.

Mito de Autoctonía y Utopía em los
diálogos de Platón
Platón reelabora el mito ateniense de la
autoctonía a lo largo de prácticamente la totalidad
de sus diálogos utópicos; pero bien pueden
distinguirse nítidamente tres versiones.
En primer lugar, la versión platónica del
mito de la autoctonía más fiel a la versión de la
Atenas democrática aparece en el Menéxeno. Ahí
se ofrece uno de los ejemplos mejor preservados
de retórica epidíctica de época clásica en donde
se conjugan diversos mitos adquiriendo un
carácter eminentemente político. En el “elogio de
los muertos” se enumeran diversas razones por
las cuales Atenas merece ser considerada mejor
que otras póleis. La primera razón aducida alude
al mito de la disputa de los dioses por el
patronazgo de Atenas: “Nuestro país es digno de
ser alabado por todos los hombres y no sólo por
nosotros, por muchas y diversas razones, la
primera y principal porque resulta ser amado de
los dioses. Da fe de esta opinión nuestra la disputa
y el juicio de los dioses que por él rivalizaron entre
sí. Si los dioses lo han elogiado, ¿cómo no va a
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ser justo que lo elogien todos los hombres?” (Pl.
Mx. 237c-d).
Conjugando mitos tradicionales con
planteamientos ilustrados en auge en época
clásica, la Aspasia que dialoga con Sócrates alude
a la antropogonía y al origen de la civilización. Por
una parte, recupera la concepción que ya aparece
en la fábula del gavilán y ruiseñor de Hesíodo de
acuerdo con la cual entre los animales impera la
ley del más fuerte, pero los seres humanos deben
regirse por la justicia en virtud de que Zeus así lo
dispone y ellos son capaces de discernir que se
encuentran en un cosmos con tal legalidad
inherente. Por otra parte, añade las concepciones
proto-contractualistas,
cuasi-evolucionistas
y
etnocentristas ilustradas según las cuales la
civilización es una conquista humanizante cuyo eje
gravitacional es Grecia, particularmente Atenas
para la óptica de los atenienses.
Que en aquel tiempo en que toda la
tierra producía y hacía crecer
animales de toda especie, salvajes y
domésticos, entonces la nuestra se
mostró estéril y limpia de bestias
salvajes y de entre los seres vivos
escogió para sí y procreó al hombre,
el cual sobresale entre los demás
seres por su inteligencia y es el único
en reconocer una justicia y unos
dioses. Una prueba de mi argumento
de que esta tierra engendró a
nuestros antepasados y a los de
estos hombres es que todo ser vivo
procreador
tiene
el
alimento
apropiado para su cría, y en esto se
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distingue claramente la mujer que
realmente es madre de la que no lo
es, pero lo finge, si no lleva consigo
las fuentes del alimento para el recién
nacido […] Y este tipo de pruebas
conviene admitirlas más para la tierra
que para la mujer: no ha imitado, en
efecto la tierra a la mujer en la
gestación y en el alumbramiento, sino
la mujer a la tierra (Pl. Mx. 237d238a).
La metáfora de la madre tierra es
esgrimida por la Aspasia platónica con el propósito
de fundamentar míticamente la isonomía
ateniense. Dado que los atenienses descienden
de una única madre, su suelo natal, todos son
hermanos e iguales antes las leyes. Por tal razón
una democracia elitaria, “el gobierno de los
mejores” (Pl. Mx. 238c), es la forma de gobierno
que mejor se adapta a su naturaleza.
Pero el poder de la ciudad
corresponde en su mayor parte a la
mayoría,
que
concede
las
magistraturas y la autoridad a quienes
parecen ser en cada caso los
mejores. Y nadie es excluido por su
endeblez física, por ser pobre o de
padres desconocidos […] Sólo existe
una norma: el que ha parecido
sensato u honesto detenta la
autoridad y los cargos. La causa de
este sistema político nuestro es la
igualdad de nacimiento […] Nosotros,
en cambio, y nuestros hermanos,
nacidos todos de una sola madre, no
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nos consideramos esclavos ni amos
los unos de los otros, sino que la
igualdad
de
nacimiento
según
naturaleza nos obliga a buscar una
igualdad política de acuerdo con la
ley y a no hacernos concesiones los
unos a los otros por ningún otro
motivo que por la estimación de la
virtud y la sensatez (Pl. Mx. 238d239a).
El mito de la autoctonía de la oración
fúnebre del Menéxeno oscila entre la propaganda
democrática que se asemeja a la que aparece
tanto en la Historia de la guerra del Peloponeso de
Tucídides como en la retórica epidíctica ateniense.
Sin embargo, también apunta a la epistemocracia
y al ideal de que la política es la virtud de los
ciudadanos, propios de las utopías platónicas.
Independientemente de si se registra ironía en
atribuir a Aspasia el discurso fúnebre, lo cierto es
que ya en el Menéxeno se empieza a prefigurar la
utopía platónica. “Platão, com o epitáfio do
Menexeno, mais do que a reconstrução do
passado de Atenas, tem por objetivo a criação da
cidade ideal” (Tulli, 2012: 195).
Posteriormente, el “mito de los metales” de
la República puede considerarse una versión
platónica de madurez del mito de la autoctonía.
Ahí se busca hacer creer a los calipolitanos que
todos son hermanos, hijos de la misma madre
tierra, y que su lugar en la sociedad está
determinado por circunstancias naturales.
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Vosotros
todos
(les
diríamos
continuando la ficción) que formáis
parte de la ciudad, sois hermanos;
pero el dios que os ha plasmado ha
mezclado el oro en la producción de
aquellos de entre vosotros que son
capaces de mandar, y por esto
reciben los mayores honores. Mezcló
plata en la composición de los
auxiliares, y hierro y bronce en la de
los labradores y demás artesanos (Pl.
R. 415a).
Esta historia pretende persuadir a los
guerreros de que no deben de abusar del pueblo
desde que descienden del mismo origen y por lo
tanto son hermanos. Pero también está destinados
a los artesanos y labradores que deben aceptar
voluntariamente ser gobernados por los que son
mejores que ellos, por los guardianes que tienen
oro en su constitución. La intención del mito, pues,
resalta lo que Platón afirma expresamente, esto
es, que la educación musical también es impartida
al pueblo. Y como las mujeres de este estrato
también han de ser virtuosas, ellas han de gozar
de la misma educación básica.
Ahora bien, el mito de los metales tiene
otro propósito que avala igualmente la
interpretación que defiendo. Siguiendo con él se
encuentra que a sus destinatarios se les convence
de practicar la moderación y la injusticia a toda
costa sin involucrar sus intereses personales ni
abusar de su posición social.
Como todos vosotros tenéis un origen
común, lo más frecuente será que
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engendréis
hijos
a
vuestra
semejanza; pero también es posible
que del oro nazca un descendiente de
plata, o de la plata uno de oro, y con
semejante reciprocidad en todos los
otros casos: y por esto lo primero y
sobre todo que el dios intima a los
magistrados, es que de nada sean
guardianes tan celosos ni a nada
presten tan extremada atención como
a la prole, a fin de ver cuál de estas
mezclas se realiza en sus almas; y si
sus propios hijos resultaren con
alguna contaminación de bronce o de
hierro, que no tengan piedad de ellos
en modo alguno, sino que, dando a
su naturaleza la estimación que
merece, se les arroje con los
artesanos o labradores. Si de estos
últimos, por el contrario, nacieren
hijos que tengan algo de oro o de
plata, que se les promueva, después
de haber hecho la apreciación
correspondiente, a unos al rango de
guardianes, y a los otros al de
auxiliares, porque hay un oráculo que
dice que la ciudad perecerá cuando la
custodie un guardia de hierro o de
bronce (Pl. R. 415a-c).
La tercera versión contenida en los
diálogos de Platón del mito ateniense de la
autoctonía se registra en el Critias. Platón, como
es bien sabido, censura los mitos de los poetas.
De acuerdo con su teología natural no pueden
existir conflictos entre los dioses por lo que
sustituye la historia de la pugna entre Atenas y
Poseidón por el patronazgo de Atenas por una
~ 39 ~

versión en la que los dioses se distribuyen las
ciudades de manera completamente armoniosa.
Una vez que cada uno obtuvo lo que
le agradaba a través de las suertes
de la justicia, poblaron las regiones y,
después de poblarlas, nos criaban
como sus rebaños y animales, como
los pastores hacen con el ganado,
sólo que no violentaban cuerpos con
cuerpos,
como
los
pastores
apacientan las manadas a golpes,
sino como es más fácil de manejar un
animal: dirigían desde la proa.
Actuaban sobre el alma por medio de
la convicción como si fuera un timón,
según su propia intención, y así
conducían y gobernaban todo ser
mortal (Pl. Criti. 109 b-c).
En esta distribución pacífica de las
regiones de la tierra Atenas toca en suerte a
Atenea y a Hefesto. Ambos dioses comparten el
patronazgo de dicha pólis no sólo por azar, sino en
virtud de que son deidades de las artes
(Harrison,1967: 33). “Hefesto y Atenea, por su
naturaleza común –su hermana por provenir del
mismo padre y porque por amor a la sabiduría y a
la ciencia se dedicaban a lo mismo–, recibieron
ambos esta región como única parcela, apropiada
y útil a la virtud y a la inteligencia por naturaleza,
implantaron hombres buenos, aborígenes, e
introdujeron el orden constitucional en su
raciocinio” (Pl. Criti. 109c-d). Nicole Loraux
comenta al respecto de este pasaje:
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[…] es la versión más canónica del
mito autóctono la que, desde el
comienzo, proporciona al relato de
Critias sus protagonistas –Atenea, Gê
y Hefesto (23 d-e)–, sus lugares y sus
ubicaciones. Pero con esta precisión
inédita, suficientemente importante
como para ser repetida en el seno de
la misma frase: que la diosa ‘instaló’ a
los atenienses sobre su suelo
(katóikisen 24 c 4, d 2), como se
puebla una colonia […] Ellos son
entonces ‘residentes’ (oikeîte dè nûn),
y es todavía de instalación y de
doblamiento que, respectivamente
(katóikizon
tàs
khóras,
kaì
katoikísantes, 109 b 6), habla el
Critias, donde Atenea o Hefesto
‘fabrican’
a
los
autóctonos
(empoiésantes, 109 d 1) (Loraux,
2007: 189-190).
Atenea, Hefesto y Poseidón, como es
obvio, son dioses de la religión griega tradicional.
Sin embargo, Platón omite las violentas querellas
de la diosa virgen con Hefesto, quien pretendió
violarla en una ocasión, sin éxito, y con Poseidón,
a quien le ganó el patronazgo de Atenas. De
hecho, cada uno de ellos se ocupa de la región
que le tocó en suerte y todos ellos cooperan en la
vigilancia de la humanidad en su conjunto.
De acuerdo con la distribución pacífica y
ordenada del universo habitable entre los dioses, a
Poseidón le tocó en suerte la Atlántida. El Critias
que protagoniza el diálogo epónimo relata: “Tal
como dije antes acerca del sorteo de los dioses –
que se distribuyeron toda la tierra, aquí en
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parcelas mayores, allí en menores e instauraron
templos y sacrificios para sí–, cuando a Poseidón
le tocó en suerte la isla de Atlántida la pobló con
sus descendientes, nacidos de una mujer mortal
[…]” (Pl. Criti. 113 b-c).
En un principio los atlánticos vivían con
justicia. Pero con el paso del tiempo se fue
disipando el elemento divino presente en los
gobernantes y se fue imponiendo su naturaleza
mortal. Además, el ser una sociedad marítima y
opulenta en la que abundaban los metales
preciosos como el oro y el oricalco y toda clase de
animales exóticos, como los elefantes, influyó en
la perversión de los atlánticos y en la implantación
en ellos de la pleonexía que alimentó sus
ambiciones imperialistas y su proyecto de invadir
regiones de los continentes europeo y africano.
El imperialismo atlántico no difiere
demasiado de los que eran familiares a Platón. Por
una parte, la exuberancia del continente perdido
trae a la mente la imagen que los griegos tenían
de los persas y el conflicto de hace 9000 años se
asemeja no poco a las guerras médicas. Pero, por
otra parte, se ha reconocido que los puertos de la
Atlántida recuerdan al Pireo, que las diez partes
de la Atlántida se corresponden con las diez tribus
en las que se dividió Atenas a partir de la reforma
de Clístenes y que, en fin,
el proceso de
perversión de la Atlántida es análogo al sufrido por
la Atenas democrática, naval e imperialista que
entabló la guerra del Peloponeso.
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A Manera de Conclusión: la Utopía
como por Arte de (Buena) Magia
Tiene sentido hablar en términos de una
religión griega cuyos elementos centrales se
encuentran en las obras de Homero y Hesíodo,
cuyas raíces se remontan a época micénica y que
tiene una continuidad dinámica durante épocas
arcaica y clásica. Sin embargo, dentro de esta
unidad, también puede observarse variantes
locales de mitos antiguos. En el caso de Atenas, la
peculiar relación de la pólis con la diosa Atenea
generó una variante ateniense bien documentada
del mito de la autoctonía.
El mito ateniense de Erictonio es
reelaborado en la versión ateniense de la retórica
epidíctica clásica, la oración fúnebre. Pericles,
Lisias y Demóstenes ofrecen sendas versiones de
éste. Puede afirmarse que en época clásica el mito
de la autoctonía sirvió a propósitos ideológicos,
esto es, a legitimar las pretensiones hegemónicas
atenienses.
Platón,
por
su
parte,
reelabora
nuevamente el mito de Erictonio. Sin embargo, en
manos del utopista los mitos homérico/hesiódicos
son censurados y se ofrece una versión filosófica
del panteón griego en donde impera la armonía y
los dioses garantizan la concordia y la justicia.
El mito de Erictonio, el mito ateniense de
la autoctonía, como se ha tratado de ilustrar a lo
largo del presente texto, fue antes que otra cosa
un mito político. Por una parte, en la arena de la
política real, algunos de los máximos oradores lo
~ 43 ~

emplearon ideológicamente para afincar la
democracia ateniense. Por otra parte, Platón,
antidemócrata pero patriota, lo reformuló en sus
utopías en el contexto de su teología natural
donde los dioses son armoniosos y garantizan el
imperio de la justicia en las sociedades, la retórica
epidíctica democrática se transmuta en los
diálogos en instrumento didáctico.
Sucintamente, la tesis aquí planteada se
reduce a que el mito ateniense de la autoctonía es
reelaborado por Platón con el propósito de ofrecer
una versión que él cree correcta, acorde con una
concepción filosófica de la deidad que asume que
los dioses son armoniosos y cooperan entre sí
para garantizar el orden del cosmos, y que piensa
que sería de mayor utilidad para educar a jóvenes
destinados a ser ciudadanos de una pólis justa. El
mito platónico como instrumento didáctico, por
ende, conjuga mito, religión, una variante noble de
magia de sometimiento y política.
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A PRÁTICA DA MAGIA AMOROSA
NO PERÍODO HELENÍSTICO, O
IDÍLIO DE SAMANTHA
Maria Regina Candido

3

Os pesquisadores da área das Ciências
Humanas têm produzido informações sobre as
praticas mágicas, junto à antiguidade grega e
romana, disponibilizando publicações sobre os
amuletos, os papiros mágicos e as imprecações
presentes nos artefatos de chumbo identificados
como defixiones (latim) ou katadesmos (grego).
Recentemente, a pesquisadora Eleni Pachoumi no
artigo The Erotic and Separation Spell of the
Magical Papyri and Defixiones (2013) analisou os
papiros mágicos visando a possibilidade em
identificar o gênero e a condição social dos
usuários das práticas da magia amorosa. A autora
dialoga com J.J. Winkler por considerar que tanto
nos papiros mágicos quanto nas laminas de
chumbo, o predomínio do usuário aponta para
homens em busca de afeição das mulheres. Fritz
Graf concorda com essa premissa e ratifica que os
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homens usavam da prática da magia amorosa
para assegurar para si o amor da mulher amada.
Entretanto, D. Faraoni considera que a magia
erótica era praticada tanto pelos homens quanto
pelas mulheres (PACHOUMI,2013: 295).
As pesquisas sobre os vestígios da cultura
material nos informam sobre a realização das
praticas mágicas e suas vítimas. Entretanto,
percebemos a escassez de informação sobre os
responsáveis pelos procedimentos mágicos, ou
seja, os homens e as mulheres considerados
especialistas na realização da magia, definidos
pela literatura como magus, pharmakos, feiticeiros.
Nós os consideramos como detentores de um
saber-fazer
especifico,
conhecimento
especializado que nos leva a qualifica-los como
profissionais da magia.
A narrativa sobre imprecação amorosa ou
magia erótica ao qual nos propomos analisar
neste ensaio integra o repertório poético de
Theocritus de Siracusa (GOW, 1973:xvi), poeta
alexandrino considerado o precursor da monologo
dramático-narrativo denominado de idílio que
integra
o
gênero
bucólico/grego
ou
pastoral/romano.
O gênero literário bucólico esteve presente
no universo grego da região da Sicília, região de
Cós e entre a elite de Alexandria no período
helenístico e foi considerado como poesia de
inovação. O gênero pastoral tem por base a
narrativa de pessoas simples do campo ou do
meio urbano envolvidas em questões relacionadas
as perdas amorosas. Os scholias justificam a
emergência do gênero bucólico como resposta
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nostálgica ao passado vivenciado longe da
dinâmica da Cosmópolis que possibilitava ao
homem grego ser um anônimo em meio à multidão
multicultural e multiétnica.
O texto, suporte de informação pertence
ao universo da literatura ao qual nós,
historiadores, consideramos como um documento
textual por nos trazer informações sobre
materialidade das práticas mágico-religiosas que
circulavam junto ao imaginário social do mundo
helenístico de Atenas e Alexandria.
A obra de Theocritus que selecionamos
denomina-se Idílio de Samantha ou A Feiticeira, a
terminologia idílio vem do grego eudulion que
significa uma pequena peça dramática especifica
para ser recitada e não representada. O gênero
tem como predecessor o pouco conhecido poeta
Sophron de Syracusa que no V sec. A.C já fazia
uso do gênero mimos como expressão poética. Os
mimos de Sophon Siracusa usavam de linguagem
regional grotesca que retratava cenas, de forma
cômica, a vida diária de pessoas simples que
viviam no meio tipicamente urbano. O fato nos
remete as situações existências, envolvimentos
amorosos que faziam parte do cotidiano das ruelas
e becos das cosmopoleis helenísticas. Havia a
presença da marcação de gênero com a divisão
de mimoi andreoi e o mimoi gnaikkeioi, pelo fato
de ressaltar cenas de forma metafórica indicando
o intercurso sexual como o uso do dildoes
(instrumento de prazer sexual), ato de felação e
ações homoeróticas.
Consideramos que o poeta Theocritus,
apreende o gênero de Sophron de Syracusa e
~ 52 ~

constrói o restrito monologo do idílio de Samantha
que segue o gênero dos mimos, porém com certo
requinte dramático de situações vivenciadas pela
protagonista. O poeta busca retratar a vida comum
das mulheres estrangeiras que circulavam e
trabalhavam em tabernas, por vezes, envolvidas
em paixão não correspondida, sofriam com a
rejeição e buscavam reagir diante do amor
perdido.
O Idilio de Samantha tende a seguir esta
temática, pois o enredo narra a situação de uma
jovem mulher urbana, apaixonada e que se vê
abandonada pelo seu amado, o jovem vitorioso
atleta dos jogos olímpicos chamado Delphos.
Samantha recorre à magia erótica para garantir o
retorno de seu amado a quem não vê por onze
dias. A protagonista deixa transparecer que, caso
não consiga seu objetivo, irá decidir pela
destruição do objeto amado junto a porta do
Hades, o que equivale decretar a sua destruição e
morte.
O recorte temático do Idilio de Samantha
se pauta na prática da magia que transita entre a
magia amorosa e aquela que visa fazer mal ao
inimigo. O que nos chama a atenção está na
constatação da permanência da magia de
encantamento para a sedução ou vingança junto
ao repertório dos helenos cujo tema está presente
desde o período arcaico, a saber:
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Os procedimentos mágicos amorosos
realizados no período arcaico circulavam pela
boca e pelo ouvido junto à sociedade dos helenos.
O poeta Eurípides não descreve as etapas do
ritual mágico de Medéia diante do palco do teatro
de Atenas. A motivação do silencio se deve, talvez
por preconceito, interdito ou temor da reação do
público presente no teatro de Atenas. Entretanto, o
seu contemporâneo Sophron de Syracusa
descreveu no fragmento Mimos Gnaikeoi
Fr.4ª/4PS-1214
(Hordern
2004:34,),
os
procedimentos mágicos realizados para Hécate, a
saber:
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Ponha a mesa imediatamente. Pegue
um
punhado
de
sal
na
mão e coloque as folhas de louro em
torno de suas orelhas. Agora, vá para
a lareira e sente-se ali. Você dá-me o
machado e leve o cão para aquele
lugar. Onde está o betume?
Mantenha a tocha e os incensos
acesos. Vinde, pois, todas as portas
serão abertas! Você assiste a partir
de onde você está. Silêncio agora,
enquanto nomeio estas mulheres
aqui. Eu faço a minha parte e a
senhora, receberá a sua parte da
oferenda.
Theocritus deixa transparecer ter
interagido com Sophron de Syracusa
ao
descrever os procedimentos mágicos no monólogo
de Samantha, a saber:
“ a ti, deusa, num
murmúrio, entoarei os meus encantamentos a
Hécate. Diante dela até os cães tremem, quando
passa por entre os túmulos dos mortos e o sangue
negro. Salve, ó Hécate terrível!” (Theocrite II, 1015) Na citação, protagonista também evoca a
feiticeira Hécate como fez Sophron de Syracusa
ao mencionar que a deusa, ao transitar pelo
Hades, fazia com que até os cães tremessem ao
passar por entre os túmulos dos mortos. A
referência ao temor dos cães se deve ao fato de
Hécate receber como oferenda o cão como animal
de sacrifício. O poeta traz a memória de seus
leitores do período helenístico, o saber mágico
que antecede o seu tempo: de Circe, Medeia,
Calípso, Hécate conhecidas no mundo helenizado
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como feiticeiras, pharmakides, fato que justifica a
sua presença na ação de Samantha.
A poesia do Idilio de Samantha traz a
memória dos gregos helenizados o repertório dos
procedimentos mágicos presentes nos tabletes de
imprecação denominados de defixiones ou
katádesmoi que tem por finalidade fazer mal ao
inimigo.
No caso, temos por suposição que
Samantha não parece ser
especialista nos
procedimentos mágicos, pois atua como usuária
da magia na condição de aprendiz de feiticeiro que
busca realizar o ritual presentes em manuais de
magia. O poeta coloca Samantha como alguém
que usa de procedimentos mágicos em beneficio
próprio sem a presença de um especialista na
magia de fazer mal ao inimigo. Como usuário da
magia dos filtros amorosos, tudo indica que ela
segue o que prescrevia as formulas mágicas que
circulavam entre os praticantes da magia, cuja
tradição chegou até nós através dos Papiros
Mágicos Gregos, conhecidos como PGM e
publicado por Hans Dieter Betz.
As várias fórmulas mágicas indicam que a
tradição prescrevia que, antes de iniciar as
práticas mágicas, cabe ao solicitante efetuar o
ritual de purificação por três dias. Durante esse
tempo, o solicitante deveria oferecer incenso aos
deuses e evocando sempre o nome do amado. O
procedimento deveria ser continuar pelo prazo de
sete dias para depois iniciar a elaboração dos
filtros mágicos na forma de inscrição na lamina de
chumbo e da confecção da pequena figura
humana em cera ou chumbo. A jovem Samantha,
evoca na poesia o nome de mulheres praticantes
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da magia e de personalidade fortes e ativas como
Circe e Medeia. Durante a realização da magia
erótica, ela evoca também a deusa dos mortos,
vejamos a citação:“ Saudo, Hécate ,atenda-me
nesta empreitada e torne os meus procedimentos
mágicos tão fortes quanto os de Circe e de Medéia
(Theocrite,II:15).
A jovem protagonista evoca as divindades
ctônias para auxilia-la nos procedimentos mágicos
que se inicia ao queimar um ramo de louro. As
folhas secas de louro simbolizam a coroa da vitória
de Delphos nas competições atléticas e a jovem
cita: eu queimo este ramo de louro e assim como
ele arde em brasa...que queime também em
chamas o corpo de Delphos (Theocrite,II:25). No
ritual de realização do filtro amoroso o ato de
queimar não significa precisamente a destruição
do objeto, mas a intenção de que o corpo de seu
amado se torne ardente de desejo como as
chamas da paixão. A intensidade da chama
simbolizava para Samantha a intensa vontade que
ela tinha em despertar o desejo, o interesse e a
paixão em Delphos.
As solicitações da jovem apaixonada
detêm proximidades com as laminas de chumbo,
ou seja, dos katádesmoi ou defixiones. Ambos
expõem o acentuado envolvimento emocional do
usuário da magia amorosa que deseja a
exclusividade na relação de amor como nos
aponta Samantha ao mencionar que três vezes eu
faço esta libação e por três vezes eu pronuncio
estas palavras....quem quer que se deite com ele,
seja homem ou mulher que ele esqueça
completamente assim com Teseu esqueceu
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Ariadne (Theocrite,II:45). A narrativa poética de
Samantha menciona, de maneira detalhada, os
procedimentos da magia amorosa de como reaver
o amor perdido. A ação se materializa através de
uma pequena figura humana moldada em cera ou
chumbo denominado de philtro katádesmos
(grego) ou vudu doll (inglês). Samantha nos revela
a realização do ritual ao citar: eu faço fundir esta
cera com auxilio da deusa e assim despertar o
amor de Delphos (Theocrite,II:30).
O documento PGM IV:296-466 deixa
transparecer com detalhes a elaboração e as
palavras mágica que devem ser proferidas no ato
de confecção da figura humana. No caso, a
representação do jovem Delphos passa a ser uma
figura moldado em cera ou chumbo, com meio
palmo de altura, as mãos devem estar atadas as
costas, não esquecendo de ressaltar a
proeminência do órgão genital masculino. Após ter
confeccionado e encantado a pequena figura
humana feita de chumbo, o usuário da magia
erótica deve complementar a ação realizando a
materialização de sua vontade. O seu desejo deve
ser inscrito na superfície da fina lamina de
chumbo, com estilete de bronze, evocando as
divindades Circe e Hécate visando trazer e manter
preso a você o ser amado. Os verbos devem estar
na primeira pessoa do singular e no modo
imperativo, em seguida deve escrever o nome do
amado e realizar a evocação as deusas ctônias.
O Papiro Mágico Grego, PGM nos revela
um outro ritual para manter preso o ser amado. A
primeira ação: o usuário da magia deve selecionar
treze pequenas estiletes de chumbo denominada
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de passalos para efetuar as perfurações na figura
moldada em cera ou chumbo. Em seguida, deve
recitar os seguintes dizeres enquanto perfura a
figura de cera ou chumbo, a saber:
“... eu estou perfurando este prego na
sua cabeça fulano, enterro dois em
seus ouvidos, dois em seus olhos e
um na sua boca....dois em sua
peito.....um em cada mão....um eu
enterro em sua genitália e dois em
seus pés. Eu enterro estes pregos
em cada uma de suas parte de seu
corpo fulano, para você
não se
interessar por ninguém, mas que
tenha os olhos somente para mim, só
pense em mim”.(PGM IV,296:325).
Como podemos observar o repertório de
procedimentos mágicos de Samantha integra um
conjunto de formulas mágicas que apresentavam
pequenas variações nos dizeres, mas, seguia
sempre o mesmo padrão como nos indica o
conjunto de imprecações dos PGM: que fulano,
filho de sicrano (nome da mãe) me ame e me
deseje com paixão e que não tenha relações
sexuais pela frente ou por detrás, que ele não
busque prazer com homens e nem mulheres, mas
somente comigo (PGM IV,296:350-355). Outra
formula mágica para despertar a paixão na pessoa
amada, a saber: evoca a divindade ctonia e pede
para que faça com que fulano não possa beber,
comer, pensar, gozar de saúde se insistir em ficar
afastado de mim; que fulano não consiga dormir
sem mim......perturbe suas entranhas, sua alma
em cada momento de sua vida.... até que ele
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venha a mim e permaneça unido a mim (PGM.
IV,296:360).
Entretanto, caso o solicitante e usuário da
magia do philtro amoroso não consiga a realização
do seu desejo, o amor parece que se transforma
em ódio e com um intenso desejo de destruição do
objeto amado como deixa transparecer a jovem
Samantha ao mencionar que “eu quero encantar
Delphos com os meus philtros mágicos...mas se
ele me desprezar será pela porta do Hades que irá
bater levado pelas Moiras...pela potência do meu
veneno” (Theocrite,II:160).
Após a elaboração dos filtros katadesmoi,
o usuário da magia deveria enterrar a lamina junto
com a figura humana feita de cera ou chumbo na
sepultura de vítimas de morte violenta. O conjunto
(lamina e a figura) devem ser envolvido com fios
de cabelos, pedaço de roupa e de unhas do ser
amado e colocado no interior da sepultura. O
morto escolhido para o enterramento deve ser
uma vítima de morte violenta/biaios como por
exemplo uma criança prematura/aoros, um suicida
ou vítima de assassinato. Nesta parte a poesia de
Samantha traz a memória de seus leitores, o
modelo herdado do período clássico presentes na
ação de Djanira, Medeia, Fedra, ou seja, mulheres
que decidiram pela ação de prejudicar, destruir o
ser amado diante do abandono e da rejeição de
seu amor.
A magia erótica compõe um conjunto
singular de documentação que nos permite
analisar a prática da magia no mundo helenístico
como nos aponta The German Archaeological
Institute in Athens. O instituto atua como o
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responsável pelas escavações realizadas no
Cemitério do Kerameikos e nos informa que das
625 laminas de chumbo com imprecações que
datam do V e do IV século aC, 325 foram
encontradas em sepulturas na região de Atenas
(D.Ogden,1999:15). Faraone complementa a
informação indicando que desse acervo, um total
de sessenta e nove laminas de chumbo foram
identificadas como philtros katadesmos (Faraone,
2000:43). O interessante que o usuário da magia
amorosa nos aponta que a maior parte era
praticada por homens e mulheres que buscavam
reaver, assegurar ou despertar o interesse sexual
de seu amado.
Concluímos, de forma parcial, que o tema
sobre as práticas da magia no mundo helênico
proporciona
estabelecer
um
campo
de
experimentação comparada visando comparar a
magia dos defixiones do período clássico, cuja
eficácia dependia da interação entre o magus e o
solicitante com a do período helenístico cujo
discurso aponta para o usuário da magia, de
maneira individual e só, realiza os procedimentos
mágicos talvez, seguindo um manual. Outro dado
que nos chama a atenção está em verificar se
havia a presença de sangue junto aos defixiones
assim como cotejar quais os animais usados na
realização de sacrifício de sangue junto ao ritual
dos filtros katadesmoi. Retomando a discussão
sobre a predominância de gênero, ou seja,
afirmamos que tanto os homens quanto as
mulheres recorreram a realização dos filtros
katádesmoi visando a prática da magia amorosa.
As inscrições nas superfícies das laminas nos
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permite cotejar e apreender a materialidade dos
sentimentos, dos sonhos e desejos de parte de
alguns homens e mulheres do mundo helenístico
que recorriam a pratica dos filtros amorosos
visando manter junto de si o ser amado e assim
alcançar a realização amorosa. Agora, se eles
conseguiram alcançar esses objetivos e tornandoos realidade....isso é uma outra história....
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Ostraka

MITO, PAIDÉIA E RELIGIÃO: A
CONSTRUÇÃO DO POLITES
ATENIENSE.
Ana Livia Bomfim Vieira

4

Introdução
Este trabalho é um ensaio de reflexão,
sobre a Paideia ateniense, enquanto formadora de
uma identidade de cidadãos e os mitos que faziam
parte da imaginação destes homens. Mas não só.
Quero discutir algumas questões que estão
assentadas no hoje e que, ao meu ver, ganhariam
muito no diálogo com a antiguidade.
Discute-se muito, da História à Psicologia,
passando pela linguística, antropologia, sociologia,
enfim, discute-se bastante o mundo de hoje e o
chamado “homem pós-moderno”. Este homem,
assolado por infinitas relações, múltiplos sistemas
culturais com os quais lidar, se vê fragmentado.
Sua identidade é múltipla, construída através do
relacionar-se com o outro, mas, agora, no plural.
Como somos colocados em contato com muitas e
diferentes identidades, nossa concepção de
identidade única é colocada em xeque. Mas essa
busca por uma identidade, única, parece que, em
alguma medida, ainda nos define, tanto a busca,
como a identidade. Neste sentido é que se
4
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apresentam as crises identitárias, tão em moda.
Como adequar diferentes anseios, vontades e
direções, à uma crença ainda forte de que nós
temos um núcleo, um eixo central que nos
caracteriza para nós mesmos e para os que nos
cercam?
Contudo, acreditamos, concordando com
uma corrente da linguística (MOITA LOPES. 2003;
RAJAGAPOLAN. 2006), que esta identidade una e
fixa é e sempre foi uma construção discursiva,
culturalmente ratificada. O homem nunca foi uno.
Mesmo em tempos e sociedades sem os atalhos
das mídias, o sujeito sempre foi confrontado com
alteridades diversas, inclusive entre seus próprios
pares. O homem sempre teve múltiplas
identidades, sempre construiu várias imagens de
si para responder às diversas demandas sociais e
culturais. Guardadas as devidas diferenças, o
homem, a meu ver, sempre foi múltiplo. Dentro
desta
perspectiva
da
multiplicidade
das
identidades humanas, é que compreendemos a
Paidéia grega. Nos deteremos no caso de Atenas
por ser onde a Paidéia se moldou para a formação
do homem, cidadão, em todas as suas
potencialidades.

A Paidéia grega e a formação do
Cidadão
O termo Paidéia, como sabemos, aparece
no V séc. a.C. (JAEGER, 1995, 25) e já se
relaciona à formação do cidadão comprometido
com a pólis. É difícil definir Paidéia, e sobre isso
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ficamos com Jaeger que diz que não podemos
evitar
o emprego de expressões modernas
como civilização, tradição, literatura,
ou
educação;
nenhuma
delas
coincidindo, porém, com o que os
Gregos entendiam por Paideia. Cada
um daqueles termos se limita a
exprimir um aspecto daquele conceito
global. Para abranger o campo total
do conceito grego, teríamos de
empregá-los todos de uma só vez."
(Jaeger, 1995, 1)
É através da Paidéia que o cidadão se
insere de forma completa na vida da pólis. Ela o
prepara através de valores éticos, práticas
intelectuais, esportivas e militares. Ou seja, a
formação do cidadão visava construí-lo em todas
as suas dimensões e potencialidades. Portanto, a
identidade do cidadão ateniense é múltipla. Esse
cidadão não possui um núcleo uno, que o define
em apenas um aspecto.
Falemos um pouco deste cidadão. Na
sociedade políade, nesta comunidade da
harmonia, do equilíbrio e da medida, alguns
valores são esperados e exigidos de seus
cidadãos. Estes valores formavam o cidadão bom,
belo e justo; o cidadão ideal. Podemos citar estes
valores (ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. II. 110; III. 1-12): A coragem (andréia), a temperança
(sophrosýne), a bondade (praótes), a liberdade
(eleutheriótes), a verdade (alétheia), a reserva
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(aidós), a justa indignação (gémesis), a amizade e
o amor (philía), a piedade (eusébeia) e a disciplina
(eutaxía) (THEML. 1998, p.61).
A presença do desequilíbrio era vista
como uma ameaça à sobrevivência de todo o
corpo cívico, de toda a polis dos atenienses.
Ideologicamente, o bem comum suplantava o
indivíduo. E uma desmedida (hýbris) poderia
provocar uma contaminação (miasma) em toda a
sociedade,
desestruturando-a.
Somente
a
obediência às leis ou aos ritos religiosos poderiam
promover a purificação (katharsis) e o retorno a
ordem (eunomia).
A religião, como sabemos, era a base da
ideologia políade, e os ritos oficiais de Atenas
promoviam a integração entre os cidadãos da
comunidade. Além disso, criava um espaço de
união entre homens, deuses, natureza e cultura.
Os ritos, portanto, eram responsáveis pela
construção de signos de identidades para os
diversos grupos sociais. E sabemos que a religião
grega não era um corpo homogêneo e, sim, um
conjunto de práticas que nada tinham de
realmente unificado.
Atenas era uma pólis de integração plural
e hierarquizada. As relações entre identidade e
alteridade variavam de acordo com as conjunturas
sociais. Pescadores, por exemplo, embora fossem
cidadãos atenienses, podiam aparecer como o
outro. A identidade era construída através do
reconhecimento das alteridades e acentuada em
momentos de stasis. O que reforça a idéia de
identidades no plural.
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Se os ritos realizavam um papel mediador
na
relação
identidade/alteridade,
eles
promoveriam o pertencimento a uma classe, a um
grupo ou a um segmento social (AUGÉ. 1999, pp
53-54). A identidade é, portanto, algo construído,
assim como a cultura (AUGÉ. 1998, p.28). A
capacidade de manter determinados ritos, de lidar
com a alteridade de um passado mítico ou
histórico é que permite a construção de uma
identidade no presente (AUGÉ.1998, p.22 e 1999,
p.57). As práticas religiosas teriam, então, um
papel unificador. Elas podiam assegurar o ideal de
isonomia, de igualdade entre os cidadãos nesta
sociedade democrática. Os ritos oficiais da pólis
construiriam uma identidade social, entre o corpo
de cidadãos. Mas, para ser um cidadão ideal, não
bastava apenas cumprir as obrigações religiosas,
rituais. Este era um traço identitário do que é ser
cidadão.
Esta
mesma
sociedade
que
se
caracterizava por priorizar grupos sociais bem
delimitados, precisava, ao mesmo tempo, conviver
com o outro para se reproduzir no modelo de pólis.
A pólis dos atenienses gerencia as
relações com o outro através da hierarquização
social. Esta hierarquia pode ser verificada tanto
em relação aos diversos segmentos sociais como:
as mulheres, os estrangeiros, os escravos, os
cidadãos; como no interior de cada um destes
segmentos. Assim como um escravo das minas do
Láurio não possuía o mesmo “status” que um
escravo pedagogo, entre os cidadãos existia
também uma profunda hierarquização. E esta
hierarquização pressupõe diferentes associações,
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convivências, interesses e lugares de ocupação.
Isto desdobraria em múltiplas relações no interior
de cada classe censitária, que produziria outros
traços identitários variados.
Podemos encontrar uma série de variáveis
que possibilitavam a formação de grupos de
identidades diferentes. Por exemplo, o corpo cívico
5
de Atenas era dividido em classes censitárias . Em
ordem
hierárquica
seriam:
1)
Pentacosiomédimnos, 2) Hippeis, 3) Zeugitas, 4)
Thêtta. Nas duas primeiras estavam os cidadãos
mais importantes, política e economicamente. As
duas últimas acolheriam cidadãos que se
consideravam diferentes. Os Zeugitas garantiam a
formação hoplítica, os thêttai eram remadores que
asseguravam o abastecimento e a arché de
Atenas. Eles eram pequenos e médios
proprietários, pequenos e médios comerciantes ou
artesãos e, ainda, eram diaristas ou jornaleiros.
Esta divisão entre as classes censitárias estava
relacionada a grupos com diferentes níveis de
riqueza anual tanto em medidas de cereais, azeite
ou vinho, como em dracmas. Mas também a
grupos com, por exemplo, diferentes projetos
políticos. Esta hierarquização era, sem dúvida,
uma diferenciação. Podemos acrescentar as
variáveis ligadas a Paidéia, a technai e muitas
outras que demonstram que a sociedade dos
atenienses era formada por grupos de identidades
diferentes, e que os cidadãos possuíam múltiplas

5

O censo era medido através das seguintes unidades: Medida
de cereais (médimnos), medida de líquidos – vinho ou azeite (metretes) e moedas (dracmas).
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identidades e que só em algumas situações se
pode falar de identidade no singular.

Mito, Paidéia e Identidade
Esta concepção multifacetada e diversa de
identidade, para os atenienses, também pode ser
percebida através do conjunto dos mitos que
animam o imaginário e a memória destes homens.
Entendemos os mitos a partir da
perspectiva de Vernant (1990) e Detienne (1992),
quase como um sistema, um organismo. Como um
conjunto unificado, a mitologia, onde cada
narrativa possui relações entre as diversas
narrativas e que, longe de ser meramente uma
mentira, uma simples alegoria, é uma forma de
linguagem, de discurso, uma outra forma de dizer
as coisas que, talvez não possam ser ditas de
outra maneira. Somo herdeiros de uma concepção
clássica de mito, onde estas narrativas são vistas
como mentiras e opostas a noção de logos, de
discurso racional. O mito, na verdade, contém o
logos. Para além dos personagens e enredos,
temos profundas explicações sobre o homem e
seus lugares no mundo.
Entre os gregos, o mito aparece como
uma forma autônoma de pensamento e de vida. O
mito possui validade e associação intrínseca com
a cultura da qual faz parte, embora não precise,
para essa validação, ser intelectualmente
explicável. Mas ele sempre terá a compreensão
daquele que o vivencia. (por isso “mito” é sempre
o do outro) O mito desempenha uma função social
muito importante na construção de identidades, ou
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seja, determinado grupo de pessoas têm no mito o
principal ponto de união e de compreensão de si e
de si entre os outros.
Pensemos no exemplo da tradição
narrativa composta por Homero.
Todos nós já ouvimos falar de Homero e
de suas obras “Ilíada” e “Odisséia”. Se para nós
elas são consideradas obras de referência do
mundo grego, para os gregos elas faziam parte de
sua educação. Homero se apresenta como uma
das principais fontes para o período de formação
da pólis, conhecido como período arcaico ou
homérico – VIII a VII séc a.C.
Contudo, apesar de Homero compôr seus
poemas no VIII séc, ele se utiliza de “lembranças”
do Período Micênico – XVI a XIII séc a.C – período
das realezas palacianas (sociedades organizadas
em torno de um centro, o palácio, altamente
burocratizadas e hierarquizadas, culminando na
figura do rei -Basileus).
Por volta de 1600 a.C vemos surgir uma
cultura de grandes palácios e tumbas reais, de
toda uma sorte de cerâmicas e objetos em bronze
e ouro. Uma civilização militar, que foi batizada de
“micênica”, e que tinha no centro de cada sítio um
palácio governado por um soberano, autoridade
absoluta em todos os domínios, assistido por um
chefe de guerra. Este mundo “desaparece” por
volta de 1200 a.C.
Mesmo desaparecida, essa cultura estará
inserida em um ideal de formação do homem
grego, e do cidadão ateniense, mesmo no período
clássico, formação está baseada na aretê. Esta
aretê é já, nos poemas homéricos, algo que não é
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dado, mas sim conquistado, algo conscientemente
procurado, por isso mesmo um ideal de cuja
realização nos queremos aproximar o mais
possível.
Contudo, aretê não é ainda aqui entendida
como virtude, como em grego clássico, mas sim
como excelência, superioridade. Aretê designa um
atributo próprio da nobreza, da aristocracia. Um
conjunto de qualidades físicas, espirituais e morais
tais como: a bravura, a coragem, a força e a
destreza do guerreiro, a eloquência, a persuasão,
a astúcia e, acima de tudo, a heroicidade,
entendida esta como a fusão da força com o
sentido moral. É a qualidade dos heróis que
deveria ser seguida pelos homens.
Esta formação dava-se, na prática, por
dois elementos fundamentais: a ginástica para o
desenvolvimento do corpo, e a música (aliada à
leitura e ao canto) para o desenvolvimento da
alma. No fim da época arcaica, este programa
educativo completou-se com a gramática.
Este ideal de homem (o homem de ação cujo modelo exemplar é Aquiles - e o homem de
sabedoria, protagonizado por Ulisses) e este
espírito agonístico perdurarão na Grécia, mesmo
durante a época clássica.
A realização dos grandes festivais (as
Panateneias e as Grandes Dionísiacas, que
incluíam competições várias, provas atléticas,
recitação dos Poemas Homéricos) e dos Jogos
Pan-helénicos são bem a prova disso.
A combatividade e a competitividade
constituíam o espírito do concurso. Lutava-se
apenas pela honra e pela glória, pela
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superioridade e pela heroicidade. De facto, o
vencedor dos Jogos cobria-se de glória pessoal e,
sendo considerado um herói, isso se desdobrava
em direção à sua pólis origem. Ou seja, mesmo
após o advento da democracia em Atenas e dos
valores coletivos se sobrepondo aos individuais,
uma educação baseada na coragem, virtude,
superioridade, no modelo dos heróis, enfim,
continuou sendo transmitida. E uma das formas
mais comuns de transmissão desses valores era
através da Paidéia e da tradição representada
pelas narrativas míticas. São estes valores e
práticas que vão contribuir para a formação das
identidades que definem o cidadão ateniense.
A tradição expressava uma série de
valores, de hábitos, de normas morais e religiosas
que se ligavam diretamente à consciência do
homem. Estas normas referiam-se a relações
quotidianas e fundamentais da sociedade tais
como, por exemplo: o respeito e proteção aos
pais; o reconhecimento por um favor concedido,
isto é manter a confiança (psitis) do amigo; o
respeito aos deuses, a piedade (eusébia); o
respeito ao hóspede; a prática da hospitalidade; a
proibição de fazer mal a um homem, mesmo
criminoso, que se refugiasse num altar; não atacar
um arauto ou um suplicante; não violar um
juramento em um contrato privado; não matar em
combate aquele que se rendesse; sepultar os
mortos; não cometer incesto, ser moderado em
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suas ações (sophrosýne) e obedecer as leis da
6
pólis.
Grande parte destes valores tinham como
vias de reprodução a Paidéia e os mitos. E no que
se refere à educação, voltemos ao papel, por
exemplo, da epopéia homérica.
A tradição da epopéia homérica se
inscrevia, geração após geração, no processo
'educativo' de Atenas. Todos conheciam os
famosos versos da Ilíada e da Odisséia, as
aventuras e a bravura de Odisseus contribuíam
para a formação e afirmação do conceito que os
atenienses faziam sobre a coragem, as guerras, a
relação com os deuses, mas também sobre o
"outro", sobre o desconhecido, sobre a natureza
na sua forma mais ampla, a phýsis grega. Estes
poemas desenharam o esboço de uma tradição
que foi sendo consolidada durante, pelo menos,
três séculos. E é a partir desta tradição que os
gregos olhavam, analisavam e julgavam o mundo
que os rodeava.
Odisseus era, portanto, guerreiro valoroso,
astuto e sábio ao mesmo tempo, tinha o dom da
palavra, do logos, enfim, como defini-lo de forma
simples? O que o fazia grande e memorável não
era exatamente ser múltiplo? Ter uma identidade
no plural?

6

Ler os Oradores Áticos ( Les Belles Lettres) e DARESTE, R.
et alli. Recueil des Inscriptions Juridiques Grecques. 1965.
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Conclusão
Concebemos que esta identidade múltipla
do homem ateniense está presente e é construída
pela Paidéia, mas também pelos mitos que fazem
parte da formação do grego. A mitologia grega
trataria das várias dimensões identitárias do
homem, das identificações do homem com a
phýsis, com os outros homens e os deuses.
Voltamos, então ao mundo moderno, ou
melhor, ao pós-moderno. Este homem de hoje,
múltiplo também, mas em crise identitária, sofre
pois se acredita ser uma coisa só. A busca pela
unicidade do ser provocaria os conflitos pessoais e
nas relações sociais. E se pensarmos na formação
do cidadão?
Edgar Morin (2000; 2003), propõe uma
formação ampla, sem recortes, sem estudos ou
disciplinas isoladas. O ser humano não é só social,
biológico, emocional, ele é tudo isso junto e ao
mesmo tempo. E, a partir desse todo que é o
humano é que melhor compreendemos o mundo e
os posicionamos diante dele. E esse humano mais
rico, complexo, não é uma primazia do mundo
moderno. Os gregos já pensavam em uma
formação para a vida, para o social, formando
cidadãos alimentados em todas as suas
dimensões.
É preciso, ao meu ver, dialogar com os
gregos. Conversar com a multiplicidade humana
como vista pelos gregos, é, talvez, conseguir
conceber uma formação voltada a gerar homens
éticos e livres.

~ 77 ~

Referências
Documentação Textual
ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco. Paris: Le
Belles Lettres, 1994.
HOMERO. Ilíada. (tomo I, II, III, IV). Paris: Les
Belles Lettres, 1961, 1957.
_________. Odisséia. Paris: Les Belles Lettres,
1924.

Bibliografia Geral
AUGÉ, M. (Org.). A Construção do Mundo:
Religião, Representações, Ideologia. Lisboa:
Edições 70, 1974.
________. Génie
Gallimard, 1982.

du

Paganisme.

Paris:

________. Não-Lugares. Introdução a uma
Antropologia da Supermodernidade. São Paulo:
Papirus, 1994.
________. A Guerra dos Sonhos. São Paulo:
Papirus, 1998.
________. O Sentido dos Outros. Petrópolis: Ed.
Vozes, 1999.

~ 78 ~

JAEGER, W. Paidéia: A Formação do Homem
Grego. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
DETIENNE, Marcel. Os Mestres da Verdade na
Grécia Arcaica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1988.
HALL, Stuart. A Identidade Cultural na PósModernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2011.
MOITA LOPES, L. P. E FABRÍCIO, Branca F.
Discursos e vertigens: Identidades em xeque em
narrativas contemporâneas. VEREDAS. Revista
de Estudos Linguísticos. Juiz de Fora, v 6, n. 2, p.
11-29, 2002.
MOITA LOPES, L. P. (Org.) Por uma Linguística
Aplicada Interdisciplinar. São Paulo: Parábola
Editorial, 2006.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à
educação do futuro. 2. ed.– São Paulo : Cortez ;
Brasília, DF : UNESCO, 2000.
_____________. A cabeça bem-feita: repensar a
reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro:
Ed. Bertrand Brasil, 2003.
RAJAGOPALAN, Kanavillil. Por uma Linguística
Crítica. Linguagem, identidade e questão ética.
São Paulo: Ed. Parábola Editorial, 2003.
_____________. A Invenção da Mitologia.
Brasília: José Olympio Ed., 1992.
~ 79 ~

VERNANT, Jean-Pierre.
As Origens do
Pensamento Grego. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand
Brasil, 1989.
_____________. Mito e Pensamento entre os
Gregos. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1990.
_____________ e VIDAL-NAQUET, P. Mito e
Tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Ed.
Brasiliense, vol. I e II, 1988, 1991.
_____________. Entre Mythe et Politique. Paris:
Seuil, 1996.

~ 80 ~

OS REGIMES DE HISTORICIDADE: A
MEMÓRIA E AS REPRESENTAÇÕES
DE CARTAGO NA HISTORIOGRAFIA
Fabrício Nascimento de Moura

7

Fiquei chocado ao saber que fenícios
possivelmente sacrificavam jovens
crianças no Tophet cartaginês. A ideia
é horrível. Eu sempre pensei que os
8
Fenícios eram uma raça civilizada.

A história de Cartago sempre esteve,
invariavelmente, ligada à de Roma. São raras as
obras editadas em língua portuguesa que tratam
especificamente da civilidade cartaginesa, o que
conduz o pesquisador a buscar informações sobre
esta sociedade nas obras dedicadas à história de
Roma, sobretudo nos capítulos que tratam do fim
da República e formação do Principado. Por outro
lado, as informações da documentação textual de
que dispomos são oriundas das narrativas de
historiadores antigos de origem grega ou romana,
o que torna questionável muitos dos aspectos por
eles descritos, em virtude das rivalidades entre
7

Prof. Assistente de História Antiga e Medieval - UEMA
Coordenador do Núcleo de Estudos Multidisciplinares de
História Antiga e Medieval - NEMHAM/UEMA
8
Roberts P. D. Forum Archaeology Odyssey, 2001: p. 10-11
Apud, GARNAND, B. K. From Infant Sacrifice To The Abc’s:
Ancient Phoenicians And Modern Identities. Stanford Journal
of Archaeology. Vol 1. p. 1-82
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Cartago, Grécia e Roma. Os historiadores
contemporâneos basearam-se nestas descrições
ao tentar descrever os aspectos gerais da
civilidade cartaginesa, o que nos leva a analisar de
forma comparada os principais eixos temáticos
abordados por esta historiografia.
Neste capítulo partiremos da concepção
teórica proposta por Marcel Detienne acerca da
análise comparada dos Regimes de Historicidade
e sua consequente construção da Memória, ainda
que não tenham chegado até nós os vestígios de
uma consciência de si mesmo produzida pelos
cartagineses.
De acordo com Marcel Detienne algumas
sociedades acreditam possuir um passado e que a
sua consciência histórica é clara e objetiva. Em
muitos
aspectos,
determinadas
civilidades
buscam, a partir de uma análise reflexiva,
desconstruir a “História Oficial”, denunciando suas
incorreções e questionando sua veracidade. Este
processo que objetiva reconstruir a imagem de si
mesmo no passado, embora seja, na opinião do
autor, aceitável, permanece de maneira incerta.
Nesse sentido, determinadas sociedades são
levadas a construir para si mesmo uma nova
História identitária, de acordo com novos critérios,
revisitando o seu próprio passado. (DETIENNE,
2004, p. 70).
A análise comparada dos regimes de
historicidade busca compreender os aspectos de
uma consciência histórica. Mas não de uma
consciência de si mesmo, já que não chegaram
até nós vestígios escritos realizados pelos
cartagineses sobre eles mesmos. Analisamos uma
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“consciência construída”, elaborada de fora, por
historiadores
antigos
e
por
historiadores
modernos, que não eram de Cartago. Neste
sentido, se faz necessário questionar os regimes
historiográficos, analisar seus componentes,
suspeitar de sua aparente unicidade. De acordo
com Marcel Detienne, as reflexões sobre a
“consciência histórica” envolve a análise de duas
questões, a saber: o debate sobre a memória e a
sua relação com a História e o estudo da
mudança. (DETIENNE, 2004, p. 71-73).
Ainda
que
a
memória
tenha
desempenhado uma ação relevante para a
História, não podemos dizer que esta cria
espontaneamente as representações sobre o
passado. De acordo com Pierre Nora a História
caminha a passos cada vez mais apressados.
Vivemos uma oscilação cada vez mais acelerada
de um passado morto relacionado a uma
consciência de si mesmo que se constrói a partir
de aspectos definitivamente terminados. Para o
autor, a memória não existe mais e este seria o
motivo pelo qual se fala tanto nela. O interesse
pelos lugares de memória é uma consequência
deste contexto em que vivemos. Contexto esse
marcado pela consciência de uma ruptura com o
passado que se imiscui com o sentimento de um
esfacelamento da memória, ainda que esta
desintegração possa suscitar a questão de sua
materialização, agregando um sentimento de
continuidade residual a determinados lugares. Os
lugares de memória existem porque os meios de
memória desapareceram. (NORA, 1993, p. 7).
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Para Marcel Detienne a organização da
memória não se refere ao domínio espacial de um
conjunto de informações, mas a uma apreensão
no tempo de uma consciência de si mesmo em
relação a si mesmo. (DETIENNE, 2004, p. 74).
Nosso estudo, como vimos, será constituído por
uma “consciência construída”, uma vez que não
chegou até nós os vestígios de uma consciência
de si mesmo produzida pelos cartagineses.
A mudança, segundo aspecto apontado
por Marcel Detienne, está vinculada ao processo
de construção do pensamento histórico. O domínio
político é o espaço de excelência das reformas
que traduzem as razões que levam às
transformações. As ações políticas estão
acompanhadas das teorias da mudança. O
contexto dos embates, das guerras torna-se um
lócus privilegiado para o estudo da mudança.
(DETIENNE, 2004, p. 77-78). Nesse sentido,
entendemos que o debate da historiografia acerca
das Guerras Púnicas torna-se pertinente para a
compreensão do regime de historicidade de
Cartago, a partir do conjunto de mudanças por ela
provocado.
A
seguir,
veremos
algumas
das
características históricas do processo de
construção do Regime de Historicidade dos
fenícios e em especial de Cartago. Em primeiro
lugar observando o contexto da produção
historiográfica cartaginesa, e depois, o conteúdo
abordado pela mesma historiografia. De acordo
com Brian Garnand, os fenícios sempre mostraram
talento para o comércio e para as comunicações
ao colonizar o Mediterrâneo Ocidental à frente dos
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gregos e ao divulgar uma de suas mais relevantes
invenções: a escrita alfabética. Ao mesmo tempo,
contudo, eles receberam reputação de piratas e
fraudadores, revelando um caráter “depravador”
extremo ao praticar o sacrifício de crianças e a
prostituição sagrada ritualizada, de acordo com a
descrição
das
fontes
clássicas
e
bíblica. “Civilizador depravado”, ou “depravador
civilizado”, o fenício apresentou um modelo de
paradoxo. Durante o século XIX, e durante boa
parte do século XX, os artistas europeus,
escritores e estudiosos resolveram este paradoxo,
suprimindo o aspecto civilizador, minimizando a
questão do desenvolvimento do alfabeto fenício,
mantendo apenas o caráter de civilidade oriental
depravada e exótica. Formado em um ambiente
9
10
11
de racismo , imperialismo e do nacionalismo , a

9

O conceito de raça foi criado para interpretar a história das
nações. No início do século XX tonou-se um conceito biológico,
influenciado por ideias políticas e relacionado aos
antagonismos entre raças distintas, cujo fundamento ideológico
encontrava apoio na expressão “sobrevivência do mais forte”.
O termo “racismo” surge na década de 1930 para criticar os
postulados que afirmaram ser a raça o aspecto determinante
da cultura. Em seus desdobramentos o conceito de “racismo”
se refere ainda às práticas que objetivam desqualificar e
subordinar socialmente determinados grupos ou indivíduos,
influenciando as relações sociais. (SEYFERTH, 2002, p. 28).
10
De acordo com Wolfgang Döpcke, o termo imperialismo é
amplo e relaciona-se ao domínio das potências europeias e
dos E. U. A e Japão sobre o hemisfério sul do planeta, através
de ações diretas – conquista territorial – e indiretas – relações
econômicas e políticas assimétricas. (DÖPCKE, 2010, p. 143144).
11
Para além de uma ideologia ou forma política, os conceitos
de nação e nacionalismo são compreendidos como fenômenos
culturais. O nacionalismo é um conceito que está ligado à ideia
de identidade nacional, se relacionando a sentimentos, valores
simbólicos e uma linguagem específica. A identidade nacional
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influência de tais interpretações dos fenícios foi
superada atualmente, sendo substituídas por “pós”
12
interpretações, a saber: pós-moderna , pós13
14
colonial
e
pós-estrutural . Contudo,
recentemente, alguns estudiosos têm abandonado
o paradigma do sacrifício infantil convencional em
favor de uma narrativa que enfatiza as
contribuições dos fenícios para a civilidade
ocidental. (GARNAND, 1993, p. 3).
Ainda de acordo com Brian Garnand, o
ano de 1987 foi um momento decisivo para a
aceitação desta revisão dos estudos acerca dos
fenícios. Citando as pesquisas do historiador
Martin Bernal, o autor destaca que neste período
verificou-se que os estudos da civilidade fenícia
haviam sido influenciados pelo racismo e pelo
15
antissemitismo , suprimindo as suas contribuições
é, portanto, um fenômeno cultural coletivo. (REMEDIOS, 2007,
p. 34).
12
O conceito de “pós-moderno” está relacionado a uma
conjuntura das culturas dos países desenvolvidos após as
transformações da ciência, das artes e da literatura a partir do
final do século XIX. (TEIXEIRA, 2005, p. 56-57).
13
O campo semântico do conceito de pós-colonial relaciona-se
a uma ideia de embate nas representações das culturas
nativas frente à cultura imposta pelo dominador estrangeiro.
Em sua variante política e ideológica, o termo pós-colonial é
usado para revelar um conjunto de correntes aticoloniais,
nacionalistas, antiimperialistas e anticapitalistas, ligados à
máxima da “libertação do terceiro mundo”. (AUGEL, 2007, p.
140-141).
14
O pós-estruturalismo é caracterizado por uma politização da
crítica e considera as dicotomias, corpo – espírito, objetividade
- subjetividade, como fenômenos históricos e um legado da
ideia de razão presente nos postulados modernistas. (PECI,
2006, p. 31).
15
Termo criado pelo publicista alemão Wilhelm Marr em 1879
para designar um novo tipo de antijudaísmo surgido na
Alemanha no final do século XIX. A expressão semita aponta
para uma visão secularizada do Judeu, não mais definido pela
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para a formação da civilidade ocidental. Além
disso, o romance de Gustave Flaubert,
intitulado Salammbô (1862) havia inspirado uma
repulsa geral e a condenação da sociedade
cartaginesa, influenciando as análises dos
historiadores no século XX. Contudo, o autor
acrescenta que a influência da novela de Flaubert
continua viva até os dias atuais, através de
exibições de operas de Salammbô e dos guias
turísticos tunisinos baseados em sua narrativa.
Não há um turista que, ao visitar as ruínas de
Cartago, não ouça de seu guia a história de
sacrifício de crianças, com riqueza de detalhes,
elaborados talvez a partir das páginas
de Salammbô de Gustave Flaubert. Da mesma
forma, não existe um manual histórico que, ao
falar de fenícios e cartagineses, não se refira ao
ritual de sacrifício que objetivava oferecer vítimas
humanas na necrópole comumente chamada de
Tophet. (GARNAND, 1993, p.4-5).
Em suas análises acerca das influências
contemporâneas sobre os estudos fenícios, Brian
Garnand considera três diferentes contextos
históricos, a saber: o período do lançamento da
obra de Gustave Flaubert, em 1862, no momento
16
da criação de uma identidade francesa , formada
religião, mas pelo pertencimento a uma determinada raça ou
nação. (AQUINO, 2004, p. 37).
16
O primeiro passo para o ordenamento ocidental do Mundo
Árabe ocorreu durante a expedição de Napoleão ao Egito
(1798-1801) e a inauguração quase simultânea de um
Orientalismo acadêmico com o estabelecimento de estudos
árabes na École des Langues Orientales. A França
testemunhou debates entre arabophobes e arabophiles que
dizia respeito aos papéis desempenhados pelas concorrentes
militares, pelos colonos e pelos árabes na Argélia, e como o
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em parte, a partir da vitória sobre os árabes, após
a invasão napoleônica do Egito para a conquista e
colonização da Argélia; e, depois, o filme mudo de
Giovanni
Pastrone
de
1914,
intitulado Cabiria, situado no contexto da formação
17
de uma identidade imperial italiana a partir do
momento das primeiras vitórias sobre os turcos e
os árabes da Tripolitânia e Cirenaica (Atual Líbia);
18
e, finalmente, a questão do “fenicianismo ” no
desenvolvimento de identidades no Líbano, em
1920. Para o autor, em todas estas três situações,
os antigos fenícios estavam envolvidos com
ideologias contemporâneas, e estas questões
revelam muito mais sobre cada um de seus
contextos históricos do que as pesquisas
realizadas nos dias atuais. (GARNAND, 1993, p.
7). Apesar destas conexões, o autor adverte que
embora seja possível sugerir as relações entre os

francês poderia cumprir melhor o seu papel paternal de
“civilizar” os nativos, cumprindo sua missão civilizadora.
(GARNAND, 1993, p. 24 et. Seq).
17

O filme Cabiria (baseado, em parte, na obra Salammbô )
valoriza os romanos “civilizados” em relação aos fenícios
“depravados”. Estas narrativas colonialistas caracterizavam-se
por uma exaltação do próprio passado, desqualificando os
povos que por eles eram subjugados e suplantados. Era um
filme sobre a Roma antiga, mas direcionado para a Itália
moderna. O cinema italiano emergente valorizou as correntes
ideológicas ligadas à origem de uma nação recém-unificada.
(GARNAND, 1993, p. 36, 40).
18
No lugar de mitos faraônicos de origem, os imigrantes do
Líbano traçaram suas próprias origens até a civilidade fenícia.
O novo “fenicianismo” descartava o paradigma do “Árabe
passivo",
promovendo
um
modelo
fenício/libanês
"dinâmico". Este
paradigma
revertido
descreveu
o
fenício/libanês compartilhando seu instinto comercial e
descreveu sua diáspora como uma colonização moderna.
(GARNAND, 1993, p. 56, 58).

~ 88 ~

contextos europeus do século XX e as
representações construídas sobre os fenícios, a
comprovação efetiva de tais evidências é um
espaço aberto à pesquisa. (GARNAND, 1993, p.
59).
Por outro lado, o
processo de
consolidação da memória de Cartago teve uma de
suas etapas mais recentes em Novembro de 2007
quando o Instituto do Mundo Árabe inaugurou uma
exposição no Museu do Louvre cujo título era “O
Mediterrâneo Fenício: de Tiro a Cartago”,
refletindo o crescente interesse por um período do
mundo antigo relativamente desconhecido. De
acordo com Clementine Gutron, o campo das
crenças e das práticas religiosas e funerárias dos
fenícios ainda traz consigo muitos mistérios a
serem solucionados, e se houve algum progresso
nos últimos anos, isso se deve à descoberta do
sítio arqueológico da necrópole cartaginesa no
início do século XX. As peças exibidas em 2007
foram produto das escavações arqueológicas
realizadas na região da Tunísia entre as décadas
de 1920 e 1970. De acordo com a autora, a
Arqueologia é um conhecimento político e as
pesquisas realizadas na necrópole cartaginesa
foram influenciadas pela ocupação francesa
daquela região de 1881 a 1956. Haveria, portanto
um legado colonial sobre as escolhas operadas
pela Arqueologia, que teve suas descobertas
utilizadas pelo turismo nacional tunisino no
processo de construção da memória daquele país.
(GUTRON, s. d, p. 3).
A cada nova escavação da necrópole
cartaginesa surgia a questão que instigava os
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arqueólogos e historiadores: os cartagineses de
fato haviam praticado sacrifícios de crianças? Para
Clementine
Gutron,
este
debate
ganhou
implicações relativas à identidade e a Tunísia
iniciou um processo de construção dos seus
antepassados “aventureiros” na busca pela
construção de uma história nacional única que
remontava há muitos séculos e, neste processo, o
conhecimento sobre o passado e o contexto
contemporâneo se misturam. Por outro lado, a
autora alerta que o desenvolvimento das
escavações arqueológicas pôs em perspectiva a
representação dos cartagineses, uma vez que os
textos dos historiadores clássicos e a obra de
Gustave Flaubert moldaram a imagem de Cartago
e do mundo púnico em geral. A obra de Flaubert,
ao descrever o sacrifício de crianças, tem
influenciado a construção da memória da Tunísia
até os dias atuais. (GUTRON, s. d. p. 5).
As crianças subiram lentamente, e
com a fumaça em forma de
imponentes
redemoinhos,
elas
pareciam,
a
certa
distância,
desaparecer em uma nuvem. Não se
mexeram. Seus pulsos e tornozelos
foram amarrados, e a roupagem
escura as impedia de ver qualquer
coisa e de serem reconhecidas. Toda
vez
que
uma
criança
era
apresentada, os sacerdotes de
Moloch estendiam as mãos sobre ela
para imputar-lhe os crimes do povo,
vociferando: “Elas não são homens,
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mas bois”! e multidão repetia: "Os
bois, os bois"! Um devoto exclamou:
"Senhor coma"! e os sacerdotes de
Prosérpina,
respondendo
às
necessidades de Cartago através do
terror, murmuraram a fórmula de
Elêusis: "Derrama, traga a chuva”! As
vítimas, colocadas na base da
abertura [da estátua de Moloch],
desapareceram como uma gota de
água sobre uma placa quente e uma
fumaça branca subiu no meio da
19
grande fumaça de cor escarlate.
As últimas escavações sistemáticas na
necrópole cartaginesa ocorreram como parte da
campanha internacional organizada pela United
Nation Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) na década de 1970 para
preservar o patrimônio cultural daquela região. De
acordo com Clementine Gutron, na década de
1960 a Tunísia, recém - independente do domínio
francês, optou pelo turismo como um instrumento
de desenvolvimento social, quando iniciou então
uma política de investigação do potencial
econômico do patrimônio arqueológico. Procurada,
a UNESCO organizou uma série de missões em
todo o país, tornando prioritárias as investigações
na região do golfo de Túnis, onde se localiza o
sítio arqueológico cartaginês. A magnitude do
empreendimento e a elaboração de um relatório
sobre os estudos nesta área foram possíveis
19

Gustave Flaubert – Salammbô – Cap. XIII
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apenas a partir de uma cooperação internacional,
uma vez que a Arqueologia nacional tunisina não
dispunha de recursos suficientes. (GUTRON, s. d.,
p. 6).
Os principais objetivos destas pesquisas
arqueológicas eram identificar e classificar os
objetos encontrados. Ainda de acordo com
Clementine Gutron, foram realizadas doze
missões,
que
envolveram
nacionalidades
diferentes, organizadas em dezoito equipes de
trabalho de pesquisa arqueológica sobre os
vestígios identificados, a fim de conhecer a história
de Cartago. Mais de 600 especialistas, entre
arqueólogos, historiadores e arquitetos se
dedicaram, por mais de uma década, a
salvaguardar este sitio, finalmente considerado
Patrimônio natural e cultural da humanidade pela
UNESCO em 26 de outubro de 1979. (GUTRON,
s. d., p. 7).
Como vimos, a construção da memória
dos fenícios e de Cartago foi influenciada pelo
contexto político no qual as pesquisas se
desenvolveram. Este contexto, marcado pelo
eurocentrismo e pelo etnocentrismo, construiu
uma imagem de Cartago como uma cidade-estado
de modelo civilizacional quase diametralmente
oposto ao padrão europeu.
Por fim, o desafio que se lança aos
pesquisadores que se debruçam sobre fenícios, e
em especial sobre Cartago, é o de re-construir um
novo Regime de Historicidade para esta civilidade,
objetivando analisa-la sob seus próprios valores
culturais. A tarefa da História é, ao nosso
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entender, dar voz àqueles que já não podem falar
por si mesmos.
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CERIMÔNIAS FÚNEBRES NA ATENAS
CLÁSSICA: CONCEPÇÕES ACERCA
DA MORTE E DO DESTINO DA ALMA
Lennyse Teixeira Bandeira

20

A atual busca pela compreensão do
sentido da vida surgiu nos primórdios das
primeiras civilidades, quando apenas o fato de
existir significava ainda apenas um fenômeno
inexplicável. Os gregos entenderam que o tal
fenômeno tinha uma temporalidade limitada, ou
seja, se encerrava. A partir dessa perspectiva,
surgem os primeiros indícios de características
religiosas naquela civilidade, quando acreditavam
que após o encerramento da vida física existia
uma espécie de pós-vida espiritual e que
permanecia habitada na terra. Para Fustel de
Coulanges a alma não passava sua segunda
existência em um mundo diferente daquele em
que vivemos. A alma junto dos homens continuava
vivendo, porém, sobre a terra. (COULANGES,
2000: 12).
A partir deste contexto, surgiu a
necessidade de preparar um ritual para o corpo do
indivíduo que se encerrava em matéria,
acreditando-se na sua existência após a morte.
Ritual esse denominado como cerimônias
20
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mortuárias. O dever de sepultar se fez necessário
a partir da crença de que a alma permaneceria em
sua nova morada na terra. De acordo com Paula
Falcão Argôlo, o sepultamento era considerado
uma parte indispensável para o desfecho dos
funerais, pois significava que os vivos havia
cumprindo com a sua parte na realização da
passagem do morto para o mundo subterrâneo.
(ARGÔLO, 2006: 51).
De acordo com Fustel de Coulanges,
acreditou-se por muito tempo que durante a
segunda existência, a alma continuava unida ao
corpo. A alma não se separava ao corpo desde o
nascimento, mas encerrava-se com ele na
sepultura. Diante disso, os ritos fúnebres servem
para mostrar que quando colocavam um corpo na
sepultura, acreditavam enterrar algo vivo. O autor
menciona que Virgílio ao descrever as cerimónias
fúnebres, termina a narração dos funerais de
Polidoro dizendo que se encerrava a alma do
tumulo. Os gregos consideravam de supra
importância durante os rituais, deixar nas
sepulturas objetos como vasos, utensílios
domésticos, armas, alimentos e bebidas para
suprir os mortos na sua vida póstuma, assim
acreditavam. No final da cerimônia fúnebre,
chamavam três vezes a alma do morto pelo o seu
nome, desejando a ele vida feliz sobre a terra.
Diziam três vezes “Passe bem” e em seguida “Que
a terra lhe seja leve”. Confirmando a certeza de
que a alma continuava a viver sobre a terra,
conservando a sensação de bem-estar ou de
sofrimento. (COULANGES, 200: 13-14).
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Os significados de ritos de passagem são
diferentes para cada tipo de civilidade, até em um
mesmo
povo
pode
haver
concepções
contraditórias ou diferentes sobre o mundo póstumulo. Arnold Van Gennep ao distinguir uma
categoria especial de ritos de passagem, afirma
que se decompõem, quando submetidos à analise,
em Ritos de Separação, Ritos de margem e ritos
de agregação. Sendo as três categorias
desenvolvidas em diferentes populações e em
diversos conjuntos cerimoniais.
Para melhor distingui-las, citaremos
âmbitos na quais elas atuam: os ritos de
separação geralmente são desenvolvidos nas
cerimonias fúnebres, os ritos de margem
constituem uma função importante, por exemplo,
na gravidez, no noivado, no novo casamento, na
passagem da segunda para a terceira classe de
idade, e os ritos de agregação se desenvolvem em
casamentos. O autor reforça a ideia de que os
ritos de passagem admitem em teoria, ritos
preliminares a que se refere à ritos de separação e
liminares que se refere à ritos de agregação.
(GENNEP, 2013: 29-30).
No entanto, os ritos de passagem são
realizados para dividir papeis sociais diante de
uma sociedade. Arnold Van Gennep afirma que
entre esse ritual de passagem existe um
isolamento em relação à sociedade ocasionada
pela perda de um ente querido denominado como
luto. Os vivos e os mortos constituem uma
sociedade que se baseia entre o mundo dos vivos,
de um lado, e o mundo dos mortos, do outro. A
estipulação do luto depende do grau de
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parentesco ou estreitamento com o morto, fazendo
com que seja suspensa a vida social para aqueles
que foram atingidos pela perda de um ente
querido. (GENNEP, 2013: 128-129).
Arnold Van Gennep ao tratar de ritos de
passagem, identificou três fases que compõe em
sequência a passagem desses ritos, sendo elas:
ritos de separação, de margem e de agregação
nas cerimonias funerárias. Sendo no primeiro
estágio a separação como um isolamento da
sociedade pela morte, que consiste no momento
de passagem de um mundo para o outro. Isso
implica diversos procedimentos de transporte do
cadáver para fora, a queima dos objetos do morto,
das riquezas, das mulheres, dos escravos, animais
e utensílios em gerais, onde é considerada uma
etapa de purificação.
Além disso, existem outros procedimentos
materiais de separação, a saber, cemitério,
montes de pedras etc., onde são utilizados no
fechamento do caixão ou tumulo. Quanto ao rito
de margem, consiste em um equilíbrio entre dois
mundos, onde o individuo não pertence ao mundo
sagrado, tampouco ao mundo profano, ele
pertence aos dois. E finalmente após ser
consumada a passagem, ocorre o rito de
agregação que consiste em festas e refeições nos
banquetes funerários, que podem consistir
também em outra ocasião, como na suspensão do
luto. (GENNEP, 2013: 139-141).
Ao observamos as necrópoles atenienses
percebemos as áreas reservadas, bem projetadas
e ornadas com monumentos feitos de mármore
delimitados ao sepultamento, notamos como eram
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importantes os rituais de passagem da vida para a
morte na sociedade ateniense no período clássico.
Os rituais de passagens eram atividades feitas de
forma contínua. As famílias tinham o costume de
renovar os rituais e homenagear os mortos com
frequência. Eram eventos familiares que tinham
certas definições, ou seja, o papel de cuidar para
que o funeral fosse realizado de forma
devidamente regularizada cabia aos grupos
domésticos que sofreram a perda de determinado
ente querido. Apesar de distinto, há resquícios dos
rituais mortuários do período clássico nas praticas
funerárias contemporâneas, tais como a
identificação
das
causas
da
morte,
o
restabelecimento da ordem na sociedade e o
cuidado para com a passagem da vida para o
outro mundo. (ARGÔLO, 2006: 48).

Imagem 1: Cerâmico (em grego: Κεραμεικος;
transl.: Kerameikos).
Fonte: www.athens-greece.us – Acesso em
12/04/2015 às 15h56min.
~ 99 ~

A próthesis é uma cerimonia realizada
após o falecimento, consistia em um conjunto de
preparativos que chegavam a durar o dia inteiro,
onde o corpo recebia cuidados adequados e era
velado na casa de suas respectivas famílias. A
família ficava responsável por limpar, ungir, vestir
e adornar o defunto. Após a preparação do corpo,
o ritual transcorria ao som de cantos fúnebres com
o espaço adequado para as ultimas lamentações e
homenagens. A etapa seguinte, provavelmente ao
terceiro dia após o falecimento, antes do
amanhecer, era denominada como ekphorá, uma
procissão fúnebre que seguia até o local do
sepultamento. A prática de inumação e a
cremação eram praticadas em Atenas no período
clássico. A escolha do ritual ficava a critério do
individuo em seu leito de morte ou da sua família.
(ARGÔLO, 2006: 50)
Os ritos de passagem no qual se referem
à viagem para o outro mundo ou a entrada, são
distintos dependendo da distancia e da topografia
deste mundo. A ideia mais difundida dos mundos
de além-túmulo é que este mundo é similar ao
nosso, porém mais agradável. A sociedade nele é
organizada como na terra, de maneira que cada
individuo retoma a mesma categoria antes
executada em vida neste mundo. Sobre as
crianças ainda não agregadas à sociedade viva,
elas não podem ser categorizadas no outro
mundo. No que se diz respeito às crianças mortas
antes do batismo católico que vão permanecer
eternamente em seu período de margem,
denominado limbo. Da mesma maneira, o cadáver
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de um recém-nascido que ainda não recebeu
nome é enterrado sem as cerimonias fúnebres,
muitas vezes jogado fora ou queimado, porque a
população considera que ainda não tinha alma.
(GENNEP, 2013:133)
Outro registro que trata sobre ritos
fúnebres em Atenas é direcionado à bela morte,
um termo utilizado para representar a morte dos
soldados-guerreiros atenienses na Guerra do
21
Peloponeso, encontrada na oração de Péricles
citada por Tucídides, na época áurea de Atenas
no período clássico. Morrer belamente consista no
ato heroico e glorioso daqueles jovens que eram
enviadas ao campo de batalha e davam a Atenas
suas vidas para o bem-comum, e conquistando
assim a plenitude de um louvor imperecível. Para
os cidadãos, bela e gloriosa era a morte do
guerreiro que cai na flor da idade no campo de
batalha. Merecido e honroso eram os rituais
funerários dos primeiros guerreiros mortos em
guerra. A cerimônia consistia nas seguintes
definições: os restos dos ossos dos defuntos eram
22
colocados
num
catafalco
no
período
aproximadamente de três dias, onde os cidadãos

21

Péricles: foi um estadista, orador e estratego da Grécia
Antiga, um dos principais líderes democráticos de Atenas.
Nascido por volta de 495 a.C., era filho de Xantipo e de
Agariste.
Fonte: www.dicionarioportugues.org/pt/pericles
22

Estrada ou construção semelhante sobre o qual se coloca o
féretro (caixão) do defunto.
Fonte: www.dicionarioportugues.org/pt/catafalco
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atenienses levavam oferendas para os mortos.
(TUCÍDIDES, II, 43).
No primeiro dia do funeral os ataúdes de
cipreste são carregados em carretas, onde em
seguida, serão depositados os ossos; um ataúde
vazio, coberto por um pálio, também era levado
em procissão, pois representavam aos cadáveres
desparecidos, cujos ossos não foram encontrados
para o sepultamento. As cerimônias eram abertas
ao público, todos os cidadãos e os estrangeiros,
podiam participar do funeral. As mulheres das
famílias dos guerreiros compareciam e faziam
lamentações; os ataúdes eram postos no
mausoléu oficial, situado no subúrbio mais belo da
cidade, no cerâmico exterior ou fora das muralhas,
logo depois das duas portas, o dípylon. Lá eram o
local onde sempre sepultavam os mortos em
guerra, a exceção dos que tombaram em
maratona que, por méritos, foram enterrados no
próprio local da guerra. Em seguida, após o
enterro, um cidadão escolhido pela cidade,
consideram o mais inteligente e tido na mais alta
estima publica, pronuncia um elogio adequado em
honra dos defuntos. Depois disso o povo se retira.
E assim eram os funerais durante a guerra,
sempre que havia oportunidades, esses costumes
eram observados. (TUCÍDIDES, II, 34).
No caso das primeiras vítimas da batalha,
Péricles foi escolhido para fazer a oração. No
momento oportuno onde ele avançou para o local
do mausoléu e subiu à plataforma, bastante alta
para que a sua voz fosse ouvida tão longe quanto
possível pela multidão presente, e disse que
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muitos dos que me precederam naquele lugar,
fizeram elogios ao legislador que acrescentou um
discurso
à
cerimonia
usual
naquelas
circunstâncias
considerando
justo
celebrar
também com palavras os mortos na guerra em
seus funerais. (TUCÍDIDES, II, 35). Em suma, para
Jean Pierre Vernant, um indivíduo era o que os
outros viam dele. O autor refere-se aos guerreiros
mortos em campo de batalhas, que após este ato
honroso, tornavam-se legítimos, isto porque a sua
identidade era de acordo com aquilo que a
sociedade avaliava. E afirma que a glória
permanece para sempre ligada a seu nome,
enquanto as honras de que os outros gozam em
vida não servem de nada quando se está morto
(VERNANT, 2001: 401).

The Euphronios Krater (or Sarpedon krater) vermelho-figura
calyx feito em Atenas por volta de 515 aC, assinado por
Euxitheos como oleiro e como pintor. Fonte: CLASSICAL ART
RESEARCH CENTRE and THE BEAZLEY ARCHIVE University Of Oxford http://www.beazley.ox.ac.uk/ Acesso em
06/10/2015 as 15h00.
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A morte em sua totalidade não significava
ser esquecido pela sociedade, enfatizando o ato
de que morrer em campo de batalha, traria para o
cidadão, uma permanência entre os vivos, tal
como uma lembrança eterna. De acordo com as
concepções de Jean-Pierre Vernant sobre morrer
belamente, era também denominada como a
morte gloriosa. Elevava o guerreiro desaparecido
ao estado de glória por toda a duração dos tempos
23
vindouros e o fulgor dessa celebridade, kléos que
aderia doravante a seu nome e à sua pessoa, que
representava o termo último da honra, o seu ápice,
24
a areté realizada. E graças a bela morte, areté,
deixa de ter que se medir sem limites com outrem,
de ter que se pôr à prova pelo confronto. Ela se
realiza de vez e para sempre no feito que põe fim
à vida do herói. (VERNANT: 1979: 32)

23

Kléos: (em grego: κλέος) é uma palavra Grega
frequentemente traduzido como "notoriedade", ou "glória". Ela
está relacionada com a palavra "ouvir" e carrega o significado
implícito de "ouvir o que os outros dizem sobre você". Um herói
grego ganha kléos por realizar grandes obras, muitas vezes
através
de
sua
própria
morte.
Fonte:
www.pt.wikipedia.org/wiki.com
24
Areté (do grego ἀρετή aretê,ês, "adaptação perfeita,
excelência, virtude") expressa o conceito grego de excelência,
ligado à noção de cumprimento do propósito ou da função a
que o indivíduo se destina.
Fonte: www.pt.wikipedia.org/wiki.com
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA
DOS SACRIFÍCIOS NO IMPÉRIO
ROMANO, SÉCULO I a.C
Amanda Cristina Amorim Silva25

Império Romano, para além de um
Caratér Militar e Político.
Quando pensei em estudar o Império
Romano e decidi que este seria o objeto de estudo
da minha pesquisa busquei encontrar nas minhas
leituras, alguma temática pouco explorada na
historiografia atrelada a Roma. A religiosidade
romana, por exemplo, é ainda é marcada por
“controvérsias” e os historiadores modernos
compreendem de forma anacrônica através de
achados o que viria a ser uma análise de toda a
sociedade romana, entendendo que religião nesse
território se reduz exclusivamente ao campo
politico.
Nesse ponto julgo que são necessários
que os estudos de Roma e todo seu imenso
território passarem por um revisionismo, pois,
basta uma pesquisa um pouco mais persistente no
tema e um olhar que vá além de relativismos que é
possível entenderem que por mais que Roma
fosse um âmbito marcado pela politica e pela
guerra se nota a participação da religião com
bastante força na sociedade. Partindo desse ponto
25

Graduada em História pela Universidade Estadual do
Maranhão, membro do grupo de pesquisa em História Antiga e
Medieval, Mnemosyne, orientada pela Prof. Drª Ana Lívia
Bomfim Vieira.
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pretendo me propor a pensar como essa imagem
foi intencionalmente criada e como esta imagem
agradava aos imperadores na busca pela
legitimidade desse território como o maior de todos
os impérios.
Dessa forma busco me inserir em um
momento da historiografia atrelada a Roma onde
os historiadores buscam revisitar e, sobretudo
repensar questões que por muito estão
massificadas dentro do nosso campo de estudos.
Um exemplo está no trecho a seguir da
historiadora Claudia Beltrão da Rosa no livro
Repensando O Império Romano:
A religião romana geralmente é
apresentada nas analises modernas
como
uma
religião
altamente
ritualizada, com poucas concessões a
expressão religiosa. Muitos tendem a
associar este caráter com o sucesso
dos romanos nos aspectos práticos
da vida – a guerra, a arquitetura, o
planejamento das cidades, etc. – e
sugerem que organizaram sua vida
religiosa com o mesmo tipo de
eficiência estabelecendo barganhas
rudes com os deuses. Há razões,
porém para crermos que esta imagem
não corresponde exatamente ao que
foi a religião romana. (ROSA, 2006,
P.137)
Vale ressaltar que quando voltamos nosso
olhar para o grandioso Império Romano é comum
cometermos o equivoco de pensar nesse imenso
território como um só povo, feitos de costumes
comuns dentro das diversas províncias que o
formavam e é notório que fazer isso é anular
descobertas e conhecimento que podemos
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entender dentro desse momento da história, até
porque sabemos que é indubitável a troca que se
realizava com o contanto entre a Urbs e as
províncias no movimento de dominação por parte
do grande império, até porque o processo de
interação promovido não deixava de deixar
vestígios em ambas às partes, como percebemos
em achados arqueológicos que demonstram a
existência de elementos da Urbs junto aos das
províncias:
“O papel das populações nativas foi
relegado, assim, à recepção passiva
dos “frutos da civilização” ou à
anarquia bárbara, que impediu o
progresso socioeconômico por si
próprias.
Para
a
corrente
historiográfica colonial, a romanização
estava baseada em uma definição de
oposição
binária:
nativos/”bárbaros”/passivos
versus
romanos/”civilizados”/ativos
e
se
caracterizou por ser um processo de
transmissão pelo qual o “nãocivilizado” alcançava a “civilização”.
(BUSTAMANTE, 2006, P. 110)
E é importante destacar que Roma era
uma cidade dentro de um conjunto de várias
outras na península itálica esta estava a volta de
varias etnias que influenciaram e muito em sua
religião, pois Roma aderiu a vários preceitos de
religiões de sociedades que ela dominava. Mas,
deixemos essa discussão para outro momento e
de forma mais aprofundada, pois em primeiro
passo buscaremos entender primeiro a história da
religião na Urbs e sua real conjuntura. Buscando
entender que a religião teve sim participação
irrevogável dentro da formação do que
entendemos hoje por uma identidade romana, ou
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seja, desenhar um cenário que nos faça
compreender que a relação dos seres humanos
desse território estava sim ligada a mundo divino e
tinha total importância para estes:
“A religião romana que conhecemos é
baseada num corpo limitado de
material. Este material nos mostra a
escassez de intervenções divinas
diretas, de grandes mitos de
atividades divinas e mesmo de
“profetas””. (ROSA, 2006, P.137)
Dentro dessa perspectiva, analisando as
leituras voltei meu olhar para um tema que por
mais que aparecesse bastante nas produções me
chamou a atenção por estar sempre voltado para
como era feito e por que era feito sem entender de
que forma era visto na sociedade e esse tema é o
sacrifício. Sacrifício esse que se insere num
panorama religioso, mas acaba por criar um elo
entre o aspecto social e nos mostra um pouco
mais dos grupos que o praticavam, nesse sentindo
estudar esse hábito nos faz aprender como ele era
tido no contexto social em que pairamos o olhar,
nesse caso será o contexto social romano.
Partindo desse caminho, na pesquisa que
dá seus primeiros passos com esse artigo
buscarei dialogar entre a importância do ato do
sacrifício enquanto parte fundamental da
religiosidade romana, como canalizador da
violência e ainda como unidade social do território,
porém sempre percebendo o viés religioso e suas
conexões, pois no meu entendimento é quase
impossível falar do mundo antigo sem falar de
religião, pois esta é mola propulsora desse
período em diversos contextos.
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O Sacrifício no Império Romano
O tema sacrifício dentro do cenário das
pesquisas caminha sempre em solo bastante
movediço, pois sua feitura acabava sendo sempre
atreladas a singularidades e até mesmo
excentricidades das sociedades que o praticavam,
julgamento dos europeus sobre as sociedades
conquistadas e, sobretudo um tema pouco
explorado como a autora Barbara Ehrenreich
comenta em seu livro Ritos de Sangue:
“Até poucos anos, os especialistas
costumavam considerar o sacrifício
de seres humanos uma esquisitice
antropológica ou uma fantasia de
imaginações férteis. A repugnância
que as pessoas hoje sentem pela
prática do sacrifício impediu muitas
vezes
que
se
fizesse
uma
investigação objetiva. Por um lado os
europeus tiveram sem dúvida uma
tendência a atribuir o sacrifício
humano a povos dominados, para
assim desvalorizar a cultura deles.”
(EHRENREICH, 2000, P.67)
Mas em uma observação mais atenciosa
dos rituais sacrificiais notamos o quanto é
perceptível à formação de relações sociais ainda
que estas mantenham a hierarquia muito presente
nessa sociedade. Unidades sociais previamente
selecionadas tinham seus lugares e suas funções
no comprimento do dever que seria o ritual
sacrificial para com os deuses. Esses rituais no
império romano poderiam ser vistos em funerais,
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casamentos, coroações e outros. Os romanos
acreditavam na obrigação de se fazer sacrifícios e
os rituais poderiam ser feitos de forma pública que
era destinado ao império e seus interesses ou
privada que poderiam ser destinados aos seus
antepassados, deuses domésticos e interesses
pessoais:
“O programa dos rituais era complexo
e muito articulado, e podemos inferir
alguns dos princípios pelo quais eram
realizados. Dois pontos são claros:
primeiro, que o sacrifício era feito
estritamente segundo regras e
tradições,
que
necessariamente
tinham de ser respeitadas; segundo,
que a habilidade dos sacrificantes
permitia a comunicação entre homens
e deuses” (ROSA, 2006,P.141)
Com base nessa habilidade que o
sacrificante deve ter, se observa que o ritual
dependia da perfeição da realização desse
sacrifício e se fosse cometido algum erro, por
menor que seja toda a cerimônia deveria ser
repetida. Em sacrifícios feitos de forma pública, a
forma que se insere na problemática que essa
pesquisa se propõe a discutir, pois esse tipo
ritualístico dependia de setores sociais e sua
interação provocando assim a unidade social que
buscamos entender, por exemplo, o animal tinha
de ser livre de qualquer tipo de defeito.
Em alguns trechos retirados e traduzidos
do livro: Antiguidades Romanas de Dionísio de
Halicarnasso ele descreve aspectos do ritual
sacrificial e como esse deveria ser feito na
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sociedade, tal como o boi ou os bois deveriam ser
lavados e decorados com fitas e flores e em
seguida levados em procissão no altar onde
seriam aspergidos, ou seja, borrifados por mola
salsa que vem a ser uma farinha de trigo torrada
com sal, outro aspecto desse ritual que deveria ser
seguido era que a preparação dessa solução
deveria ser feita pelas sacerdotisas de Vesta, que
também são chamadas vestais e são servas da
deusa Vesta, esta que é filha de Saturno e Cibele,
a ligação de Vesta com os ritos se dá também pelo
fato desta ser a deusa dos laços familiares e em
Roma ela era simbolizada pelo fogo da lareira,
fogo usado nos rituais.
A partir da procissão em que o animal era
transportado, este era morto por victmarius que
além de vender também era responsável por
matar o animal, um haruspex que é um sacerdote
de uma classe menor que geralmente era
responsável
por
praticar
adivinhação
especialmente em entranhas de animais mortos
em sacrifício, inspecionava as entranhas,
especialmente o fígado que passava por uma
“análise”, caso este estivesse em perfeito estado o
sacrifício havia sido aceito pelo deus a quem foi
oferecido, se estivesse em mal estado era sinal de
que deveria ser repetido.
O ritual que era feito de forma
extremamente perfeccionista tinha um sacerdote
que realizava orações durante toda a sua
realização, as entranhas dos animais são
destinadas aos deuses no altar e o resto é
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reservado para ser servida aos participantes do
ritual, geralmente polvilhadas com farinha e sal,
essa dinâmica não ocorre quando o ritual é feito
para deuses da água, por exemplo, pois nesse
tipo de ritual se joga a oferenda na água. Nesse
ponto já percebemos algum tipo de interação por
mais que comedida entre algumas camadas da
sociedade que trabalhavam em prol da realização
do sacrifício.
Para Durkheim, por exemplo, no livro As
Formas Elementares da Vida Religiosa: Os rituais
coletivos incutem compulsões partilhadas e ele
ainda diz que: Cooperamos por pensarmos de
forma semelhante, pensamos semelhante graças
ao ritual, ou seja, para Durkheim o cerne da
questão estaria no fato de que no ritual são
partilhadas ideias, obrigações e comportamento
comuns criando assim um sentido de sincronia
ainda que só naquele momento, até porque em se
tratando do objeto de estudo desse artigo
sabemos o quanto a sociedade romana era
hierarquizada.
Partindo para análise de outro tipo de
sacrifício se observa o aspecto particular dos
rituais e em se tratando do privado, estes eram
feitos em casa em um objeto chamado Lararium,
esse objeto era um altar e era o local sagrado da
casa, sendo que nele eram feitas oferendas e
orações aos deuses.
Existiam várias formas de esses rituais
serem praticados, inclusive com sacrifícios
pessoais e podemos dizer que até mesmo
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bastante simbólicos, nesse caso os próprios
romanos buscavam se sacrificar em função de um
objetivo, tal como quando em algumas ocasiões
cônsules romanos ofereciam suas vidas a fim de
ganharem uma batalha, já que seus nomes
atravessariam o tempo como àqueles que
ganharam determinada batalha, dessa forma ele
não estaria apenas perdendo sua vida, mas
dedicando sua morte em sacrifício ao Império, mas
isso é o menos observado, o mais comum é em
tais situações é prometer construir um novo
templo, entre outros. Já o sacrifício de sangue
humano não se mostra tão comum, apesar de que
observamos achados arqueológicos recentes onde
foram encontrados ossos humanos usados em
rituais de sacrifício, assim como em Cartago que é
famosa pela quantidade de ossos de crianças
encontradas em suas ruinas e é amplamente
discutida e pesquisada pelo professor Fabricio de
Moura.
Em Roma a questão do sacrifício humano
é bem mais complicada de se encontrar e o que se
tem são trechos onde os famosos Livros Sibilinos
que consistiam em uma compilação de escritos de
oráculos que fora comprado de Sibila de Cumas,
que originou o nome dos livros por Tarquínio, O
Soberbo. Os livros eram três volumes, escritos em
grego e ficavam em uma arca posta em uma cripta
de pedra no templo de Júpiter Capitolino, em
Roma.
Há relatos de que esses livros eram muito
consultados pra se conduzir a vida e as atitudes
que o império tomara ao longo do tempo e em
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alguns escritos observa-se que eles teriam sido
consultados e de acordo com a interpretação dos
sacerdotes que faziam a leitura dos textos era
indicado que se fosse realizado um sacrifício
humano em prol de bonanças ou para evitar maus
presságios para aquele território.

Sacrifício, uma forma de se canalizar a
Violência da Sociedade.
Nesse ponto, cabe aqui comentarmos
outro ponto que esse artigo se propõe a começar
a discutir no que se refere ao ver o sacrifício como
canalizador da violência, nos apoiando no ponto
de vista do autor René Girard que elabora um
panorama bem estruturado para tentar decifrar
como a violência age nas sociedades e no caso do
nosso objeto de estudo e o tempo em que ele está
inserido como a violência nesse período se torna
sagrada através de diversos pontos simbólicos e
até mesmo da etimologia da palavra sacrifício que
quer dizer “fazer sagrado”, ou seja, Girard tenta
mostrar como o processo sacrificial é simbólico na
construção de uma violência benéfica e vamos
usar esse conceito para dar sentido a essa
discussão: “A violência seria um componente
natural das sociedades humanas a ser
incessantemente exorcizada pelo sacrifício de
vitimas expiatórias.”(GIRARD,1998).
Nesse trecho retirado da obra de Girard
discordamos do autor quando este naturaliza o
processo de construção do sacrifício em meio a
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esses grupos sociais que o praticavam, o autor
nos remete a um ponto onde o rito sacrificial se dá
de maneira natural, onde os romanos que são
nosso foco já iniciam sua vida convivendo com
essas práticas, sem um questionamento, o que
acreditamos ser passível de uma observação mais
profunda, pois acaba por se desenrolar em outro
objetivo dessa pesquisa, que busca entender
também com palavras de Girard como se dá o ato
de canalizar a violência dentro dos cidadãos que
participavam ou não desses rituais.
Girard comenta em seu livro A Violência e
o Sagrado que a função do sacrifício seria assim
apaziguar a violência, nessa perspectiva
buscamos entender como um mecanismo do
sacrifício que é um tipo de violência pode conter
ela mesma. Girard busca, por exemplo, explicar o
fenômeno de tornar a violência em sagrado
provocando assim uma espécie de mecanismo
para controlar a violência das sociedades que o
praticam a partir de estudos que Girard fez em
amplo material grego, europeu e etc. O sacrifício
para o autor está em uma situação de método de
focar a violência em uma pessoa, ou seja, uma
vitima dessa forma criando um subterfúgio ou até
mesmo podemos chamar de bode expiatório
utilizando esse individuo escolhido para canalizar
a violência.
Dessa forma cabe observar que Girard
mostra que a violência sendo usada com cunho
religioso e com a denominação de sagrado se
resulta na própria violência combatendo ela
mesmo, ou seja, para “acalmar” os sentimentos
inatos que os indivíduos da sociedade romana ou
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qualquer outra sociedade que pratique o sacrifício
se foca a violência em um animal ou humano que
será o bode expiatório e trará a harmonia àquela
sociedade:
“O religioso primitivo domestica a
violência, regulando-a, ordenando-a e
canalizando-a para utiliza-la contra
qualquer
forma
de
violência
propriamente intolerável, em um
ambiente geral de não-violência e
apaziguamento. Ele define uma
estranha combinação de violência e
não-violência.” (GIRARD, 1998, P.3334)
Nesse ponto a sociedade compreende e
usa de certa rotina de sacrifícios como
permanente instaurador da paz dentro da
comunidade. Nesse ponto podemos observar que
é preferível que a vitima do sacrifício não tenha
ligação com os sacrificantes, pois uma ligação por
menor que seja pode provocar “protestos” por
parte destes, para ilustrar isso podemos observar
relatos de passagens não muito comuns em
Roma, mas que podem ser observado em trechos
que relatam a vida de Augustos, fundador do
império romano, quando este ao consultar os
Livros Sibilinos é levado a concluir que era
necessário um sacrifício humano para evitar
perigos, nesses momentos há relatos de que os
romanos enterrariam humanos vivos, sendo esses
humanos
sempre
estrangeiros,
daí
o
distanciamento do sacrificante com o sacrificado.
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O sagrado nada mais é que um
mecanismo de limitação da violência dentro das
sociedades primitivas, pois o que é sacralizado
não pode ser considerado violência gratuita,
portanto a violência passa a ser um ato de
purificação, equilíbrio e harmonia. Se fabricando
assim um conceito de violência legitima e ilegítima,
chegando ao ponto do sacrifício não ser mais
considerado um ato de violência e sim um ato
sagrado e isso pode ser observado como
parâmetro de todas as sociedades.
Observamos então que além de criar um
objetivo e uma razão para os atos sacrificiais, se
constrói também o que aqui iremos chamar de
expurgo dentro das sociedades, onde a violência
inata dos seres humanos é canalizada para o
sagrado através dos ritos religiosos, dessa forma
não se generalizando pela sociedade e
provocando o caos tão evitado, ou seja, o dever
do sacrifício em se tratando de ritual é purificar a
violência, levando a diminuição das tensões dentro
de uma sociedade. Cabe aqui ilustrar essa
afirmação com o trecho do livro Ritos de Sangue:
“O sacrifício ritual é a forma mais evidente de
violência transformada em ato sagrado.”
(EHRENREICH, 2000, P.31). A violência que
antes ameaçava acabar com a convivência e o
bem estar de toda uma comunidade é voltada para
um bode expiatório que irá assumir a
responsabilidade de ser o mal e o bem, pois em
um instante ele está sobrecarregado com toda a
maldade da sociedade e em outro ele é sacrificado
e se torna a ferramenta de libertação de todos.
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Nesse sentido a violência do sacrifício e é sempre
será a restauradora da pacificidade, contribuindo
para o sagrado e sacralizado a violência.
Entendemos que os ritos religiosos, portanto são
muito mais que a interação com os deuses,
sobretudo a manutenção do bem estar social e
bem estar religioso. Portanto, nesse artigo busquei
compreender de forma bem inicial como de fato a
religião romana participava do dia-a-dia e do
cotidiano dos romanos e para tanto usei o rito
sacrificial que é um dos pilares da religião romana
antes do cristianismo ser considerado religião
oficial, busquei ainda iniciar uma discussão sobre
o viés canalizador que Girard discute e sua obra e
entender como esse mecanismo.
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ORIGENS E DESENVOLVIMENTO DO
CRISTIANISMO: UM DIÁLOGO COM A
HISTORIOGRAFIA
Jessyca de Araujo Rodrigues

26

Segundo Karl Kautsky, utilizando-se de
uma abordagem tradicional, o cristianismo foi
originado a partir de Jesus, e este, para muitos,
não era considerado uma personalidade divina,
ainda que seja um indivíduo excepcional.
(KAUTSKY,1974, p. 14). Jorge Blaschke afirma
que a existência de Jesus é um mistério, e sua
existência pode ter sido criada a partir de
elementos da escatologia egípcia, como por
27
exemplo, Hórus . Mesmo sem provas concretas
da existência de Jesus, pela falta de restos mortais
e principalmente por não ter deixado nada escrito,
Blaschke, assim como kautsky acredita que Jesus
existiu, mas apenas como um homem que foi um
grande revolucionário. (BLASCHKE, 2005, p. 25 e
26).
Paul Johnson revela que Jesus obteve
muitos adversários e que mesmo sendo capaz de
reunir uma grande quantidade de seguidores, não
era complicado também ter um grande contingente

26
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27
“Hórus nasceu em 25 de Dezembro e foi rodeado por doze
discípulos, que mais tarde se converteu nos doze símbolos do
zodíaco” (BLASCHKE, 2005, p.26).

~ 121 ~

de adversários. Até seus próprios fiéis não eram
de confiança. No período de sua condenação,
Jesus reuniu as autoridades romanas, os
Saduceus, os Judeus e até Herodes Antípes,
todos com interesses em comum. A maneira como
ele morreu, crucificado, se configurava no pior e
mais humilhante castigo destinado aos inimigos da
sociedade. (JOHNSON, 1995, n.p)
John Hirst também assegura que depois
da morte de Jesus os seus seguidores passaram a
acreditar que ele havia ressuscitado, e que era
filho de Deus, tendo sido sacrificado para livrar o
homem do castigo do inferno, por causa do
pecado original. (HIRST, 2012, n.p). A respeito
deste contexto, Karl Kautsky destaca que a
coletividade em que a comunidade cristã
partilhava, juntamente com a fé no salvador
crucificado, foi essencial para que o cristianismo
criasse raízes fora do judaísmo. (KAUTSKY, 1974,
p.280).
De acordo Paul Johnson, pouco tempo
após a morte de Jesus as comunidades
começaram a presenciar desavenças entre os
seus integrantes, um exemplo desses embates foi
I concílio de Jerusalém, por volta 49 d.C, que
reuniu de um lado aqueles que questionavam a
validade da circuncisão para os convertidos, e do
outro, os que defendiam a sua exigência para se
tornar cristão. (JOHNSON, 1995, n.p)
Para Valter Kuchenbecker, no princípio, as
congregações eram autônomas e não existia um
administrador que tivesse poder estendido a mais
de uma Igreja. Assim continuou até meados do
século II, quando as comunidades se uniram por
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uma convenção na qual passaram a ter um só
modelo de administrador, uma só fé e a aceitarem
uma só compilação de escritos. Esse contexto foi
28
importante, pois nessa época o Gnosticismo e o
29
Montaísmo eram grupos que estavam causando
instabilidade
e
divergências
quanto
aos
ensinamentos cristãos. (KUCKENBECKER, 2004,
p. 92 e 93).
Willian Batista informa que, no século V, a
Igreja passou a portar todo o poder mental,
religioso e também político pertencente ao Império
Romano. Esta instituição, em muitas ocasiões,
esteve no controle de diversas responsabilidades
que antes pertenciam ao imperador e tornaram
importante para amenizar as turbulências que o
Império vivenciava devido às invasões bárbaras.
(BATISTA, 2011, p.53).
Segundo Alex Amorim Sousa, no século V,
podemos constatar uma política de busca por
seguidores, tanto por parte da Igreja de Roma
quanto de Constantinopla, sendo o alvo principal
os bárbaros. A Igreja estava procurando, de

28

Para Maria Lúcia, o Gnosticismo se configurava em um
movimento anterior ao Cristianismo. Os gnósticoors
acreditavam que existia um mundo material e outro imaterial, e
que a alma pertencia ao mundo imaterial, mas teria caído e se
aprisionado na matéria. Assim os gnósticos se empenhavam
em libertar a matéria e descobrir a passagem de volta ao
mundo imaterial. Estes ainda sustentavam que não precisavam
de ninguém e nenhuma instituição para conectar-se com Deus.
(SAMPAIO, 1997, p. 13)
29
Para Paulo Cezar o Montaísmo foi um movimento criado por
Montano no século II. Os indivíduos pertencentes a este
movimento se autodenominavam de profetas, que recebiam
revelações sobre o fim dos tempos, e por isso pregavam sobre
o arrependimento e a preparação para o grande dia. (COSTA,
2002, p. 43)

~ 123 ~

alguma forma, continuar sobrevivendo. (SOUSA,
2008, p.53).
Aderi de Souza afirma que neste momento
a igreja foi abalada por um conflito entre dois
bispos: Nestório e Cirilo. Este embate teve início
quando o Imperador Teodósio II, que se
identificava com a escola de Antioquia, escolheu
Nestório no ano de 428 para ocupar o cargo de
bispo de Constantinopla. Juntos não toleraram os
cristãos que apoiavam a escola de Alexandria.
Após Nestório tornar pública a sua oposição ao
termo Theotokos, usado em referência à mãe de
Deus, na homilia pascal de 429 em
Constantinopla,
houve
a
indignação
dos
alexandrinos que promoveram discursos contra o
bispo, acusando-o de pertencer à mesma escola
30
do herege Samosata . (MATOS, 2008, p.73 e 74).
Segundo J.F Bethune-Baker, Nestório
nasceu em uma região de Antioquia, em fins do
século IV, e pertenceu a um mosteiro de
31
Euprepius . Néstório se destacava em suas
pregações na Igreja de Antioquia, pois tinha uma
ótima retórica e chamava a atenção por seus
argumentos, o que lhe conferiu a publicação de
alguns de seus textos na grande maioria escritos
naquela cidade. Estes textos o auxiliaram a ser
escolhido bispo de Constantinopla pela grande

30

Paulo de Samosata foi condenado como herege por afirmar
que Maria deu a luz não a Deus, mas a um homem. Também
sustentava que Deus vivia em Jesus assim como nos profetas,
mas Jesus seria mais santo. (DUQUOC, 1992, p.255-256)
31
Segundo Richard Turner, o mosteiro de Euprepius se
localizava no subúrbio da Cidade de Antioquia. (TURNER,
1778,p.173)
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semelhança
com
os
escritos
de
João
32
Crisóstomo . (BETHUNE-BAKER, 1908, p.2)
De acordo com Alderi Souza, o imperador
Teodósio II se identifica com a escola de
33
Antioquia e escolheu Nestório para ocupar o
cargo de bispo de Constantinopla e, juntos, não
toleraram os cristãos que apoiavam a escola de
34
Alexandria . Após Nestório tornar pública a sua
35
oposição ao termo Theotokos , relacionado à
Maria na homilia pascal de 429 em
Constantinopla,
sofreu
a
oposição
dos
alexandrinos que promoveram discursos contra o
bispo, acusando de pertencer à mesma escola do
36
herege Samosata . (MATOS, 2008, p.73). Para
32

“João Crisóstomo nasceu em Antioquia (349-407). Foi um
anunciador da palavra que abraçou a vida monástica, e no ano
de 397 o Imperador Teodósio I o nomeou a bispo de
Constantinopla. Por causa de sua posição em relação a alguns
assuntos, acabou sofrendo perseguições política- religiosa, e
no ano de 403 foi considerado herege, logo em seguida
destituído e exilado”. (MATOS, 2008, P.69)
33
“Luciano de Samosata fundou a escola de Antioquia nos
princípios do século IV. Os teólogos antioquenos rejeitavam o
método alegórico, próprio dos alexandrinos, que em sua
opinião desvirtuava o reto sentido dos textos bíblicos, com o
risco de os converter em pura mitologia. A escola de Antioquia
cultivava a interpretação literal da Escritura e inspirava-se no
realismo da filosofia aristotélica.”. (ESCOLA, ..., 2015)
34
“A escola de Alexandria é o centro mais antigo das ciências
sagradas na história do cristianismo. O meio em que se
desenvolveu lhe imprimiu traços característicos: interesse pela
investigação metafísica do conteúdo da fé, preferência pela
filosofia de Platão e a investigação alegórica das Sagradas
Escrituras”. (ESCOLA, ..., 2015)
35
“O termo Theotokos dirigido a Maria, foi legitimizado a partir
do primeiro Concílio de Nicéia. No entanto esta expressão
desde do início causou discordância entre diferentes instruções
ideológicas, porém foi imposta durante muito tempo sem
objeções”. (PADOVESE, 1999, p.112)
36
“Paulo de Samosata foi condenado como herege por afirmar
que Maria deu a luz não a Deus, mas a um homem. Também
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Luigi Padovese, Nestório Temia que as duas
37
naturezas de cristo (humana e divina) fossem
misturadas, por isso preferiu chamar Maria de
38
Chirstotokos . Assim, as duas naturezas seriam
protegidas. Mas sua cristologia não era em sua
totalidade esclarecedora. (PADOVESE, 1999,
p.56).
Danilo Mondoni assegura que o Imperador
Teodósio II no mês de Novembro de 430, chamou
alguns metropolitas orientais e representantes da
igreja ocidental para um concílio a se realizar em
Éfeso. Em 431, Cirilo, representante do Papa
Celestino I, inicia a abertura do concílio mesmo
sem a presença dos legados enviados pelo papa,
39
de João de Antioquia amigo de Nestório, e do
próprio Nestório. Neste, os bispos concordaram
com Cirilo quanto ao fato de Nestório ser um
herege e com isso, e o depuseram. (MONDONI,
2006, p.141 e 142)
J.F.Bethune-Baker,B.D. acrescenta que
depois da deposição de Nestório, ele foi enviado
para o exílio, no Alto Egito, onde escreveu um

sustentava que Deus vivia em Jesus assim como nos profetas,
mas Jesus seria mais santo”. (DUQUOC, 1992, p.255e256)
37
“A palavra Natureza pode ser tida como sinônimo de
substância, significando “essência”. E se natureza e substância
forem tidas como a mesma coisa, então pode-se que cristo
teria duas naturezas”. (RYRIE, 2004, p.286)
38
Para Adilson Oliveira, a palavra Christotokos significa “mãe
do messias”. Nestório ao utilizá-lo não tinha a intenção de
negar a divindade de Jesus, achava que seria mais
conveniente do que a palavra theotokos, que para o mesmo,
seria um termo confuso que implicava que Deus teria seu início
a partir de Maria. (OLIVEIRA, 2009, p.5 e 6)
39
“João, Patriarca de Antioquia (428-41) na época do Concílio
de Éfeso. Ele era um amigo companheiro-aluno de Nestório”.
(JOÂO..., 2015)
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livro, intitulado Bazar de Heráclides,. Pouco se
conhece sobre os escritos de Nestório a não ser
alguns de seus sermões reescritos por Cirilo e
emitidos para o Papa Celestino I. (BETHUNEBAKER, 1908, n.p)
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ESTUDO SOBRE AS MULHERES
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RELIGIÃO, IDENTIDADE E GÊNERO:
UMA ANÁLISE DO CULTO À BONA
DEA NA ROMA REPUBLICANA
Diomara Rocha Ribeiro

40

Considerações Iniciais
Na perspectiva de Natalie Davis, os
historiadores devem se interessar tanto pela
história dos homens quanto das mulheres, e que
não devemos trabalhar unicamente sobre o sexo
oprimido, do mesmo jeito que um historiador das
classes não pode fixar seu olhar unicamente sobre
os camponeses. Dessa maneira o objetivo é
entender a importância dos sexos dos grupos de
gênero no passado histórico. E em consequência
descobrir a amplitude dos papéis sexuais e do
simbolismo sexual nas várias sociedades e
épocas, achar qual o seu sentido e como
funcionavam para manter a ordem social e para
mudá-la (DAVIS Apud SCOTT, 1990: 05).

Gênero, Identidade e Religião
A questão de gênero implica, sobre o
principio de que o papel do homem e da mulher na
sociedade são construções sociais, ou seja, que
40
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os comportamentos adequados para homens e
mulheres não dependem de fatores biológicos,
mas das normas sociais vigentes na sociedade
que são impostas para os corpos sexuados.
Dessa forma, a palavra “gênero” é utilizada para
designar as relações sociais entre os sexos, no
sentido das categorias masculino/feminino. O
termo surgiu com as feministas norte-americanas
na década de 1980, com o intuito de legitimar os
estudos sobre as mulheres como um campo de
pesquisa, pois de acordo com elas, o termo
“gênero” teria uma carga mais objetiva e neutra do
que “mulheres”, dissociando assim os estudos do
movimento feminista (SCOTT, 1990; CONDILO,
2009).
Joan Scott observa ainda, que com a
proliferação dos estudos sobre o sexo e
sexualidade, o gênero se tornou uma categoria útil
de analise, pois possibilita a distinção da prática
sexual dos papeis designados. Em suas palavras
ela afirma que: “o uso do “gênero” coloca a ênfase
sobre todo um sistema de relações que pode
incluir o sexo, mas que não é diretamente
determinado pelo sexo nem determina diretamente
a sexualidade”. Sendo assim, para a autora, o
gênero, consiste em uma relação fundamental
entre proposições, a saber: gênero é um elemento
constitutivo de relações sociais baseado nas
diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero
é uma forma primária de significar as relações de
poder.
Outra analise que devemos nos debruçar,
são as teses de Judith Butler, com ela vemos o
gênero como “performativo”, ou seja, constitui uma
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identidade proposta por um processo politico e
educacional, entendendo-o como uma construção
social, e não como uma concretização de uma
distinção “biológica”, e assumindo que “verdades”
sobre as diferenças entre homens e mulheres vão
sendo enraizadas no discurso e nas práticas
sociais e culturais. As sociedades designam
atribuições sexuais e distinguem o que é
masculino e o que é feminino, e tais
características, seus discursos e práticas,
veiculam conteúdos e normatizações de geração
em geração, passando a ser considerados
“naturais” e “atemporais” (BUTLER Apud
BELTRÃO, 2013: 120).
E as diferenças que existem entre os
seres humanos tornam-se polarizadas a partir de
um processo social e educativo, pois homens e
mulheres não são categorias a priori de si mesmo,
são características que lhes são atribuídas nos
termos masculinos e femininos (BOEHRINGER;
CUCHET, 2011: 11). Pois como afirma o sociólogo
Nobert Elias à existência das pessoas como ser
individual é indissociável de sua existência como
ser social, pois a continuidade do desenvolvimento
é a condição para a identidade do individuo
(ELIAS, 1994: 152 – 153).
Para Nobert Elias, o processo de
desenvolvimento
da
identidade
e
sua
representação simbólica tem como objeto a
experiência
individual
sendo
igualmente
entrelaçados e inseparáveis. A continuidade,
portanto, desse processo é uma das precondições
para a identidade de uma pessoa no decorrer de
um processo que estende por anos. No caso do
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ser humano, a continuidade da sequencia
processual como elemento da identidade-eu está
entrelaçada, com outro elemento, o da
continuidade da memória, pois, quanto a maior a
margem de diferenciação nas experiências
gravadas na memória dos indivíduos no curso do
desenvolvimento social, maior a probabilidade de
individualização (ELIAS, 1994: 153 – 154).
De acordo com a pesquisadora Claudia
Beltrão um dos mecanismos mais importantes
para a construção das diferenças de gênero e de
identidade é a religião. As religiões dizem respeito
não apenas a sentimentos ou percepções
individuais, mas aos grupos sociais, sendo um dos
principais fatores que instituem, consolidam e
mantêm a coesão e o ordenamento social,
representando-os como uma ordem sagrada, que
as caracteriza por uma constante luta entre a
manutenção de determinada ordem e sua
potencial violação, na qual o “sagrado” é visto
como uma entidade ou fenômeno sobre-humano
que se “manifesta” no mundo sacralizado a própria
ordem social (BELTRÃO, 2013: 121). William
Paden argumenta que a distinção entre a ordem e
a “antiordem” é relacionadas devidas as
necessidades
humanas
comuns
de
autopreservação, defesa do território, honra,
tradição, autoridade, lei, laços e papeis sociais, e
outras formas de status (PADEN Apud BELTRÃO,
2013: 121).
Ursula King chama a atenção para a
importância da religião como fator central na
construção e na dinâmica da relação entre os
gêneros. Para a autora, as religiões proveem mitos
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e símbolos de origem e de criação,
frequentemente oferecem narrativas de redenção
e de salvação. Religiões, em sua concepção,
criaram e legitimaram os gêneros, reforçaram-nos.
Religião e gênero não são apenas análogos, eles
existem paralelamente uma ao outro no mesmo
nível.
Tampouco
são
duas
realidades
independentes que são simplesmente reunidas
numa comparação simples, pois os padrões
dinâmicos do gênero estão profundamente
arraigados nas diversas religiões, fundidos nas
experiências religiosas. Desse modo, o gênero é
inicialmente difícil de identificar e separar de
outros aspectos da religião (KING Apud MEDDE,
2004: 71).
Portanto, a diferenciação sexual tem
marcada por meios complexos na sociedade
romana e os estudos dos rituais e práticas
religiosas em geral podem ser um caminho
possível para sua analise. John Sheid ao falar
sobre o desempenho dos rituais romanos observa
que, os gestos e comportamentos construíam
representações e enunciados sobre o sistema das
coisas e de seres, enunciados que à maneira de
atos performativos, podiam se tornar uma
realidade
na
consciência
daqueles
que
celebravam tais ritos e daqueles que os assistiam
(SCHEID Apud BELTRÃO, 2013: 122).
Para Claudia Beltrão Rosa as crenças e
práticas religiosas têm um papel decisivo na
formação das identidades, sejam elas individuais
ou coletivas e, no caso específico da sociedade
romana antiga, os ordenamentos jurídicos,
familiar, político e social têm sua base no
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complexo sistema religioso romano. A religião dá
sentido e cria um mundo ordenado para os seres
humanos,
ensinando-lhes
seus
lugares,
delineando suas imagens e seus corpos, formando
sua compreensão de mundo, de poder, de
autoridade, veiculando normas e valores, e
incutindo em mulheres e homens seus papeis
sociais. Para a autora, não é excessivo, reiterar a
centralidade dos festivais na religião romana, já
que os festivais latinos e romanos ordenavam as
atividades das comunidades ao longo do ano, e
forneciam uma estrutura sólida para as práticas
religiosas e sociais. (BELTRÃO, 2013: 121)

Festival da Bona Dea
Ao entender que o gênero é uma
construção social e que as sociedades designam
atribuições sexuais e distinguem o que é
masculino e o que é feminino e que essas
diferenciações do gênero se baseiam na religião e
que essas têm um papel decisivo na formação das
identidades. Analisaremos agora, de forma mais
especifica o culto a divindade bona dea,
decodificaremos seus mitos, rituais e símbolos.
Quando falamos que a divindade Bona
Dea é um culto pouco conhecido, estamos nos
colocando na posição dos homens, excluídos do
rito. Pois como afirma Claudia Beltrão Rosa, os
documentos que chegaram até nós veiculam
majoritariamente
um
discurso
normativo,
independentemente do sexo de quem escreveu, e
a dificuldade é ideológica: a maior parte da
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documentação textual e imagética pode ser
definida como “fontes autorizadas” pelo poder
dominante (BELTÃO, 2013: 118). Dessa forma, é
preciso pensar que quando falamos de um culto,
estamos explorando da interpretação masculina
sobre o festival da Bona Dea, sobre a religião
romana e, por conseguinte a sua visão sobre
como os homens vem à participação da matrona
com o sagrado.

Bona Dea: Mito e Ritual
Qualquer ritual feminino romano era
envolto em mistérios, muitas das explicações era
para poder denomina-lo de “rito de purificações”. O
culto a divindade Bona Dea não foi diferente, até o
nome real da divindade era um segredo bem
guardado
entre
as
mulheres.
Alguns
pesquisadores dizem que ela nunca teve um nome
real, que era um espirito de “indefinição”, uma
41
divindade individualizada e idealizada.
Já Macrobius em Sartunalia a identifica
como Ops, Fauna, Juno e Proserpina, Na visão do
autor:
Alguns acreditam que a deusa Juno
tem o poder e, portanto foi adicionado
um cetro na mão esquerda. Outros
acreditam que é por Proserpina e que
ele sacrificou um porco, porque é o
animal que de sacrifício a Ceres em
honra as colheitas ofertadas aos
mortais. Também alguns dizem que é
41

BOYD, Tracy. Bona dea’s secret rites. Disponível em:
http://www.sacredthreads.net/www.sacredthreads.net/bona_de
a.html Acesso em: 02/02/2015 as 14h38min.
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a filha do fauno, que tendo resistido
aos seus desejos impuros de seu pai,
embriagando-a com vinho e depois a
açoitou com varas de mirto. Fauno,
porem, não desistiu e transformou-se
em serpente, e sob esta forma,
conseguiu seduzir a filha.
42
(MACROBIUS, Sartunalia I: 12, 21)
Varrão, porem, limitou-se a dizer que a
Boa Deusa era filha de Fauno, tão casta que
nunca sairia do Gyneceu: nunca foi vista por
nenhum homem, nem seu nome foi por eles
conhecido. Entretanto a Bona Dea nem a todos
mereceu o mesmo conceito de ser casta. Havia
também quem dissesse que antes de sua
apoteose, tomava muito vinho e que um dia, seu
marido, tendo presenciado em um momento de
embriaguez, pois nessa versão ela era casada
com Fauno, espancou-a com varas de mirto
(OVÍDIO, CASTILHO, Livro V: 211).
Já Plutarco em “Vida de Cesar” identifica
Bona Dea:
Os romanos têm uma deusa a quem
eles chamam de Bona, o mesmo que
os gregos chamam Gynaecea. Os
frígios, que reivindicam um título
peculiar a ela, dizer que ela era a
mãe
de
Midas. Os
romanos
professam ela foi uma das Dríades, e
casada com o Fauno. Os gregos
afirmam que ela é a mãe de Baco,
42

Disponível em:
http://penelope.uchicago.edu/E/Roman/Texts/Macrobius/Saturn
alia/home.html Acesso em 07/02/2015 às 21h45min.
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cujo nome não deve ser pronunciado,
e, por essa razão, as mulheres que
celebram seu festival, cobrir as
barracas com videira-ramos, e, de
acordo com a fábula, uma serpente
consagrada
é
colocada
pela
deusa. (PLUTARCO, Vida de César:
43
Cap.9)
Com essa narrativa, Plutarco conta que os
romanos adoravam uma deusa que a chamam de
boa deusa e a compara com Gynaeceia dos
gregos e com uma deusa dos frígios que a
cultuam particularmente e a chama de mãe do rei
Midas. Segundo o autor, os romanos a
consideraram uma Ninfa dos bosques, casada
com Fauno. O relato ainda comtempla que uma
serpente sagrada aparecia junto da estatua da
divindade e que alguns enfeites da celebração são
feitos com folhas de videira.
Diante das narrativas apresentadas por
Macrobius, Varrão, Ovídio e Plutarco, percebemos
as variações do mito. A incerteza sobre a origem e
o nome de Bona Dea não procede unicamente da
miscigenação mitológica romana, pode ter também
uma razão política. Segundo Macrobius, era
costume entre os romanos, que quando sitiavam
uma cidade inimiga, invocavam os deuses
tutelares dessa cidade, prometendo templos mais
luxuosos,
mais
devotos
e
jogos
mais

43

Disponível em:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext
%3A1999.01.0244 Acesso 07/02/2015 às 23h.
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44

esplêndidos.
Dessa forma, a ocultação do
verdadeiro da divindade tutelar de Roma, pois era
a Bona Dea era nume tutelar de Roma e talvez por
esse motivo, se proibisse saber o seu nome,
45
utilizando assim um pseudônimo.
(OVÍDIO,
CASTILHO, Livro V: 212)
Outra peculiaridade sobre os rituais da
deusa era que, existiam duas celebrações, em
épocas diferentes, uma acontecia no primeiro dia
Maio, este era situado em seu templo no monte
Aventino, este era expressamente vedado aos
homens, existia uma espécie de herbário em que
ervas eram mantidas como propriedades
curativas, ou as presenças das cobras em seu
46
templo, como símbolo do uso medicinal. Pois
como era uma deusa ligada à fertilidade, a
castidade e a cura e o seu nome está associado
ao que os homens romanos consideravam valores
bons, nobres e corretos, a deusa que ensina às
mulheres o que elas são e o que devem ser,

44

Claudia Beltrão Rosa comenta que esse ritual de convidar
(euocare) a divindade, o celebrante tinha que realizava a
acclamatio, oferecia sacrifícios e fazia promessas solenes à
divindade que se queria atrair. Portanto, era um antigo ritual,
realizado no acampamento militar romano, que prometia
domicílio e/ou culto, em Roma, a divindades de povos inimigos.
Era, portanto, era um dos ritos relacionados à guerra em Roma.
(BELTRÃO, 2006: 53).
45
Macrobius diz que os romanos ignoravam o nome tutelar da
cidade. Suponham que era Jupiter, outros que essa divindade
se chamava Angerona. Mas a opinião mais geral se inclinava a
deusa Ops consivia. Ops, como já vimos, era uns dos nomes
da Bona Dea.
46
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protege-as e traz a cura dos males (físicos e
espirituais) “femininos” (FERREIRA, 2012: 567).

Figura: Estatua encontrada em um santuário a Bona
Dea no Sul da Itália pelo arqueólogo John Griffiths
Pedley.

O próximo ritual acontecia entre os dias
três e quatro de dezembro na casa do Pontifex
Maximus sem a presença dele, organizado, nesse
caso, por sua mulher ou por sua mãe.Somente as
matronas romanas, suas escravas e as
sacerdotisas vestais (que ajudavam na realização
dos ritos) poderiam participar dessa celebração.
As características do ritual são narradas
por Plutarco:
Não é lícito ao homem para ser por,
nem tanto como na casa, enquanto
os ritos são celebrados, mas as
mulheres por si só realizar as funções
sagradas, que se diz ser a mesma
coisa com
os utilizados nas
solenidades de Orfeu. Quando o
festival vem, o marido, que é tanto
cônsul ou pretor, e com ele toda a
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criatura masculina, sai da casa. A
esposa, em seguida, levá-la sob seus
cuidados, coloca em ordem, e as
principais cerimônias são realizadas
durante a noite, as mulheres que
jogam juntos entre si à medida que
vigiar, e músicas variadas são
tocadas. . (PLUTARCO, Vida de
47
César: Cap.9)
De acordo com a narrativa, as
representações de homens e animais eram
removidas da casa nesse dia, e as estátuas de
homens, não podendo ser removidas, eram
cobertas. A festividade, a meio caminho entre o
privado e o público, como a posição da mulher na
sociedade romana, não estava no Calendário
Pontifical. De privado, tinha o fato de não se
realizar no templo da Deusa, de não contar com a
presença dos pontífices e de não ser paga pelo
Estado (não era «publico sumptu). De público,
tinha a participação das vestais, o aval a
dedicação ao Povo Romano (Pro Populo Romano)
e a realização na casa de um cônsul ou do
pontifex maximus. (FERREIRA, 2012: 567).
Outras singularidades do ritual são sobre
as proibições de ramos de mirto e da
pronunciação da palavra vinho. A exclusão
rigorosa de mirto do santuário, ele era
expressamente proibido nos ritos tanto nas
celebrações na proximidade do templo, quanto às
realizadas em dezembro. Uma proibição peculiar,
47

Disponível em:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext
%3A1999.01.0244 Acesso 07/02/2015 às 23h.

~ 145 ~

tendo em vista a importância no culto à divindade
Vênus, a deusa do amor, a quem os ramos de
murta foram a mais sagrada de todas as plantas.
Era tão adorada que foi muitas vezes foi utilizado
como um "afrodisíaco", uma palavra que é a
própria derivada do nome de homólogo grego de
48
Vênus, Afrodite.
Plutarco em Moralia relata por que o mirto
não era levado pelas matronas romanas nos
festivais de Bona Dea.
Quando as mulheres enfeitam o
templo da deusa apropriado para as
mulheres, que elas chamam de Bona,
por que elas não trazem a murta para
casa, apesar de serem zelosas em
usar todos os brotos e flores?
Solução. Esta não é a razão (como os
fabulosos contam a história), de que a
esposa de um Fauno, uma adivinha,
que
tendo
bebido
vinho
secretamente, quando descoberta, foi
chicoteada com varas de murta, e daí
o fato de não trazerem nenhuma
murta, mas de oferecerem a ela uma
oblação de vinho, que elas chamam
de leite. Ou, como elas renunciam a
muitas coisas, e de modo especial
preservam a sua casta de todas as
coisas que afastam da adoração
quando realizam essa prática divina;
pois elas não só expulsam seus
maridos de porta a fora, mas suprime
48
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da casa todo o tipo masculino,
quando exercem esta obediência
canônica de sua Deusa. Elas,
portanto, rejeitam a murta como uma
abominação, consagrada a Vênus; e
a Vênus neste dia elas chamam de
Murcia que antigamente era chamada
de Myrtia, como parece (PLUTARCO,
Moralia - Questão Romana; Cap.
49
20) .
Pelas formas violentas que o vinho foi
figurado nas lendas de Bona Dea, fazia que no
ritual, fosse proibida a palavra vinho. Nas libações
do sacrifício, o vinho se chamava leite, e os vasos
que o continham era batizado de “porte de mel”. A
presença do mel na cerimonia estaria ligada a
ideia fornecida pelo de Aristeo contada por Virgílio,
em que as abelhas representam a garantia de
castidade, dessa forma a menção ao mel no culto
a Bona Dea é para proteger da infidelidade da
50
mulher.
Diante das explicações das variantes do
mito e de como se dava o ritual com base nas
analises documentais, investigaremos agora, o
“escândalo de Bona Dea” um acontecimento que
aconteceu no final da Republica, e que trouxe a
publico alguns acontecimentos dos mistérios
relacionados à Bona Dea.

49
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Bona Dea e Públio Clódio
Plutarco relata o “escândalo de bona dea”,
Publio Clódio Pulcro invadiu o festival em 62 a.C.
De acordo com o autor, Clódio, era de família
nobre e patrícia, estava apaixonado por Pompéia,
esposa de César, e ela não era indiferente a ele.
Porém a mãe de César, Aurélia, dificultava
qualquer tentativa de encontro por vigiar a esposa
do filho. Plutarco considera Aurélia, por esse
motivo, uma mulher do bem e honrada. Naquele
ano a festividade de Bona Dea acontecia na casa
de César já que ele era o Pontifex Maximus. Nas
palavras de Plutarco:
Quando chega o momento da festa, o
cônsul ou o pretor na casa de quem
ela se celebra sai de casa com todos
os homens que ali habitam. Sua
mulher permanece, dona da casa, e a
enfeita com a decência conveniente.
As principais cerimônias se fazem à
noite, e essas noitadas são animadas
por folguedos e músicas. Naquele
ano, Pompéia celebrava a festa [na
casa de seu esposo César, pretor].
Clódio, que não tinha ainda barba,
persuadiu-se de que, por essa razão,
não seria reconhecido e apresentouse disfarçado em traje de tocadora
de lira: de fato, foi tomado por uma
moça. Encontrou as portas abertas e
foi introduzido sem obstáculo por uma
das escravas de Pompéia que estava
sabendo da ligação da mulher de
César, e que o deixou para ir avisar
esta última. Como ela tardava a
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voltar, Clódio julgou perigoso esperála onde fora deixado. Pôs-se a andar
por todos os lados da imensa casa,
evitando com cuidado as luzes,
quando uma das acompanhantes de
Aurélia cruzou com ele. Esta, que
pensava falar com uma pessoa de
seu sexo, fingiu seduzi-lo por
provocações e quis brincar com ele:
ante sua recusa, ela o arrastou para o
meio da sala e perguntou-lhe quem
era e de onde vinha. Clódio disse que
esperava Abra [era o nome da
escrava de Pompéia]. Mas sua voz o
traiu. A acompanhante logo se
dirige para o lado das luzes e das
outras mulheres, gritando que
acabava
de
surpreender
um
homem na casa. O pavor se apodera
de todas as mulheres: Aurélia faz
cessar as cerimônias e cobre os
objetos sagrados. Ordena que as
portas sejam fechadas e procura o
intruso por todos os cantos, com
archotes. Encontram Clódio no quarto
da jovem que o introduzira: ele foi
reconhecido
e
escorraçado
ignominiosamente pelas mulheres.
Elas saíram da casa na mesma noite
e foram contar seus maridos o que
acabava de se passar. (PLUTARCO,
51
Vida de César: Cap.9)
Em toda Roma não se falava de outro
evento, que não fosse sobre esse sacrilégio.
51
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César, principal interessado, não queria acreditar
no adultério de sua esposa e em ter sua reputação
manchada, preferindo abafar o caso. Mas Cícero
que considerava Publio Clódio, uma parte da
aristocracia que vivia na ociosidade e na luxúria, e
por não gostar de César, estava disposto a usar
isso para enfraquecê-lo politicamente (SCHMIDT,
2006: 62).
Ele escreve a Ático, logo que o caso é
descoberto:
“Você sabe, certamente, a história de
Publio. Clódio, filho de Ápio: foi
surpreendido disfarçado de mulher na
casa de César, quando se celebrava
em Roma um sacrifício para o povo.
Só sobreviveu graças a uma escrava
que o fez evadir-se. É uma
abominação. Não duvido de que você
esteja profundamente aflito com isso.”
(PLUTARCO, Vida de César: Cap.9)
César ainda tentando encobrir o caso,
finge em primeiro momento não acreditar nas
acusações contra sua esposa, porem, o Senado
indiciou Clódio, não somente da parte daqueles
aos quais havia insultado, mas também da cidade
e dos deuses, e até mesmo um dos tribunos do
povo, citou-o à justiça e o acusou de delito de
lesa-majestade divina. César divorciou-se de
Pompéia, mas durante o julgamento de Clódio
afirmou nada saber sobre o fato. Esta resposta foi
julgada estranha e o acusador perguntou-lhe,
como e porque então tinha repudiado sua mulher,
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e ele respondeu: "Porque eu não quero que minha
mulher seja nem mesmo objeto de suspeita".
(SCHMIDT, 2006: 62)
Com a profanação do ritual da Bona Dea,
surgiram vários autores, comentado sobre o caso,
um deles, foi o que mais se repercutiu foram as
Sátiras de Juvenal, que iremos analisar a seguir.

Bona Dea e as Sátiras de Juvenal
As personagens femininas aparecem no
livro de Juvenal em sua maioria na sexta sátira, a
qual possui quase 700 versos, sendo dedicada à
descrição do comportamento feminino. Escrita em
forma de persuatio, ou seja, como espécie de
pregação a respeito de um tema para seu
interlocutor, Postumus, a sexta sátira é dedicada a
responder se um homem deve ou não se casar, e
não a uma mera descrição das mulheres romanas
(PANTALEÃO, 2011: 102 - 103).
A partir do verso 314 que Juvenal começa
a descrição ao culto a Bona Dea, a saber:
Nota bonae secreta deae, cum tíbia
lumbos incitat et cornu pariter uinoque
feruntur attonitae crinemque rotant
ululantque Priapi maenades. (Sat. VI,
52
314-317)

52

Da Deusa boa, notas são as festas, /Quando da tuba o som,
do vinho a força/Seus prazeres se excitam; como
loucas,/Cabelos desgrenhados, a Príapo,/Invocando, quais
Mênadas ululam,/Que grita, que furor, que desaforo/De vinho
que torrentes as inundam!
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Um dos primeiros elementos que o autor
destaca neste trecho é o fato deste ser um culto
secreto (secretae deae) que contava com flautas
(tibias) e vinhos (uinamque) para animar as
mulheres presentes, e que esta combinação faria
com que como mênades as mulheres ali presentes
53
se descabelassem e uivassem para Priapo . A
referência às mênades, mulheres que eram
reconhecidas como seguidoras de Dioníso que
personificavam forças da natureza em momentos
de êxtase ritual dançavam nuas, chegando mesmo
a matar e comer animais crus, ou seja, de certa
forma a personificação da incivilidade, do
barbarismo,
do
retrocesso
aos
animais.
Continuando sua narrativa, o narrador afirma que
as mulheres ali presentes praticariam jogos e lutas
entre si, destacando-se aqui o caráter sexual
destas disputas, as quais teriam a capacidade de
deixar Príapo excitado. Após este aquecimento as
personagens estariam então prontas para a
chegada dos homens. Neste trecho, Juvenal
afirma que durante o culto, as participantes
passavam a urrar de dentro da caverna onde se
encontravam, chamando os homens que ali fora
estivessem para participar de suas orgias,
independente
de
seu
estatuto
social
(PANTALEÃO, 2011: 102 - 103).
Tunc prurigo morae imapatiens, Tum
femina simplex, Ac pariter toto
53

De acordo com Pierre Grimal, Príapo era originário de
Lâmpsaco, na Ásia Menor, esse deus também era um gênio da
fecundidade, como atesta sua imagem, que é caracterizada por
um falo enorme. Os camponeses italianos o escolheram para
proteger seus campos e vinhas. (GRIMAL, 1991: 46)
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repetitus clamor ab antro ‘iam faz est,
admite uiros’. Dormitat adulter, Illa
iubetsumpto
iuuenem
properare
cucullo; Si nihil est, seruis incurritur;
abstuleris spem Seruorum, uenit et
conductus aquarius; hic si Quaeritur
et desunt homines, mora nulla per
ipsam Quo minus inposito clunam
54
summittat asello (Sat. VI: 327- 334)
Observa-se como o autor constrói um
cenário de degradação que envolve os ritos
femininos. Ao apontar que estes ritos permitiam a
prática de atos contrários à moral da elite romana
Juvenal hierarquiza os parceiros sexuais
escolhidos pelas matronas, sendo que quanto
maior o tempo do rito, quanto mais estas mulheres
se enredam naquela prática, maior a exposição
das mesmas a membros de grupos sociais tidos
como inferiores pela elite. Assim a descrição é
iniciada afirmando que elas chamariam o amante
(adulter), que quando este se cansasse seria a
vez dos jovens (iuuenem), seguidos dos escravos
(seruorum) e do rapaz encarregado de entregar
água (conductus aquarius) (PANTALEÃO, 2011:
105).
Algo também intrigante é que mesmo o
culto para Bona Dea seja realizado por mulheres
da elite romana, o autor refere-se às participantes
por meio do pronome femina, que mesmo
54

Então o crime ao auge chega; gritos/ ouvem-se das
cavernas, convidadndo/ entrar quantos infames estão fora.
Acaso dorme o adúltero? O mancebo/ vestido de mulher entrar
se ordena./ Ali o escravo vil tem agasalho,/ali um aguadeiro
tem alvergue,/ Do pudor os limiter é se quebram,/ oxalá nossas
festas se fizessem/ livres destes delitos detestandos!
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podendo ser traduzido como mulher não possui
traço distintivo, por exemplo, a definição de
matrona. Ao afirmar que mesmo os escravos ali
poderiam dormir com as matronas, em conjunto
com a semelhança com as mênades, Juvenal
dilacera a imagem da esposa casta e guardiã das
tradições, a qual é sobreposta pela imagem de
uma aniquiladora da tradição romana. Para
finalizar este episódio, Juvenal alega que agora
em qualquer lugar se encontrava um Clódio e que
de um culto destes todos sairiam cientes de sua
virilidade, pois ali qualquer exemplar de membro
masculino seria velado (PANTALEÃO, 2011: 106).
De acordo com a pesquisadora Lorena
Pantaleão ao expor a religiosidade feminina como
um espaço onde as regras eram subvertidas tão
facilmente, Juvenal respondia a uma demanda
social, em um momento onde, ao participarem
mais efetivamente de ritos religiosos, as mulheres
romanas passavam a ter uma maior relevância
naquela
sociedade.
Este
fator
causaria
desconforto em grupos determinados a manter a
ordem estabelecida, como era o caso da audiência
de Juvenal, formada em grande parte por
membros da elite (PANTALEÃO, 2011: 106).

Considerações Finais
Ao finalizar este artigo podemos chegar a
seguinte premissa, os romanos gostavam de
atribuir às mulheres um lugar e um papel
privilegiados na formação da cidade, e todo o sexo
feminino via reconhecida teoricamente a sua
função na sociedade, desde que se restringisse à
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sua função naturalizada, que é a fecundidade e a
maternidade. Por esse motivo e tendo em vista
que os rituais em Roma não apenas
representavam e definiam a identidade romana,
mas também as constituíam (BEARD & NORTH,
1990).
De acordo, com as analises documentais,
e com o apostes teóricos e metodológicos
utilizados, concernentes à metodologia de analise
do conteúdo e o gênero como categoria de analise
histórica, definimos então que havia o respeito
pelo culto à divindade Bona Dea por justamente
celebrar a fertilidade feminina. A associação da
deusa com o que é bom, nobre, correto e ensinava
as mulheres o que elas eram e o que elas
deveriam ser, já que os ritos e os festivais
ajudavam no estabelecimento da compreensão
romana de gênero e o estudo da construção de
identidades.
Acredito que o desenvolvimento de estudos
que se dediquem à análise da relação entre as
mulheres e a religião romana, seja por meio de
relatos textuais ou cultura material, tende a ampliar
as interpretações acerca do império romano, não
apenas no que diz respeito à religiosidade, mas,
igualmente, acerca da organização social e sobre
questões
de
gênero
e
sexualidade,
caracterizando-se como um campo pouco
explorado, mas promissor no questionamento de
interpretações normativas do passado romano.
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A REPRESENTAÇÃO DAS
PROSTITUTAS NA IDADE MÉDIA - SÉC
XIII E IX
Fernanda Milhomem de Sousa

55

Introdução
A Baixa Idade Média, entre os séculos XIII e
IV, é repleta de relatos, segundo os autores
Tomas de Aquino, Jean Joiville e Jacques Vitry em
obras, citam a prostituição medieval. Um destes
relatos é Summa Theologiae de Santo Tomas de
Aquino, que retrata a visão da Igreja em relação à
prostituição, ao prazer sexual, e aos “pecados
carnais”. A Igreja identificava aqueles que
praticavam tais atos como pecadores do próprio
corpo, considerado Templo do Espirito Santo. A
prostituição era vista por tanto como um pecado
contra o corpo e contra Cristo. Jeffrey Richards
(1993, p. 13) relata na obra “Sexo Desvio e
Danação” que a sociedade medieval era violenta,
histérica e muitas vezes tinham como pano de
fundo a crise demográfica ou a mudança social,
com frequência associadas a surtos de fome e
doença. Em uma sociedade controlada pelos
padrões da ética cristã, a Igreja dedicava-se em
reprimir os desejos sexuais ao mesmo tempo em
que tolerava a prostituição, pois havia um pecado

55

Graduanda da Universidade Estadual do Maranhão- UEMA,
Campos Imperatriz/MA.
Pesquisadora do Grupo de Estudo Multidisciplinar de História
Antiga e Medieval - GEMHAM/UEMA

~ 161 ~

maior: a sodomia, explicitado por São Tomás de
Aquino apud Jeffrey Richard (1993, p.42).

Prostituição: Um Pecado Carnal
Na Summa Theologiae, Tomás de Aquino
aborda o pecado da luxúria como de maior
gravidade, pois esta ligado ao prazer carnal.
Todos os pecados contra o corpo, principalmente
os de caráter sexuais, como a luxúria,
enfraqueciam o espirito, pois o corpo era
considerado Templo do Espirito. De acordo com a
Summa Thelogiae (II-II,1):
“Parece que a prostituição é o mais
grave dos pecados. Aparentemente é
o pecado mais grave uma vez que
procede de dar maior prazer sexual”.
As Summae da Idade Medieval tinham
como objetivo denunciar as pratica sexuais que
fugiam da normalidade propagada pela Igreja tais,
como o sexo fora do casamento, relações
homossexuais e da prostituição. Segundo
RICHARD (1993, p. 43) “As advertências quanto
ao desvio da norma da na norma da sexualidade
marital e na sexualidade em geral se tornam mais
urgentes no século XII, porque os ensinamentos
católicos estavam sob ameaça vinda de duas
direções diferentes. O amor cortes, o qual exaltava
o amor de um homem jovem e não casado por
uma mulher casada, (...) e o uso de contracepção”.
Os pregadores, confessores e padres
populares afirmavam que aquele que pecava
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contra o próprio corpo desobedecia ao próprio
Deus e por isso os pecados envolvendo a
sexualidade eram considerados pecados mortais.
De acordo com a Summa Thelogiae (II-II,2):
Parece que a prostituição é a mais
grave dos pecados. Aparentemente é
o pecado mais grave uma vez que
procede de dar maior prazer sexual,
Além disso, o pecado é mais grave
quando for cometido contra a pessoa,
mas ainda mais grave aquele que
ataca o pai do que aquele que atinge
um estranho. Agora de acordo com 1
Coríntios 06:18 “ Aquele que se
prostitui peca contra o próprio corpo.
(Summa Theologiae II-II,1)
Tomas de Aquino acreditava que uma vez
pecando contra o corpo, pecava-se contra o
Cristo, pois ao se relacionar com uma prostituta o
individuo se tornava uma só pessoa com uma
meretriz. As Cartas de Paulo para a Igreja de
Coríntios, foram texto base para a explicação de
Santo Toma de Aquino para os estudantes de
teologia da Igreja, em relação à identificação da
prostituição como grave pecado contra o corpo e
contra Cristo de acordo com a passagem bíblica:
“Será que vocês não sabem que o
corpo de vocês faz parte do Corpo de
Cristo? Será que vou pegar uma parte
do Corpo de Cristo e fazer com que
ela seja parte do corpo de uma
prostituta? È claro que não” (1
Coritions 6:15) .
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A Prostituta: Perdição e Luxúria
A prostituição é um dos comportamentos
sexuais mais condenados pela Igreja, ao mesmo
tempo faziam parte da vida urbana Medieval, eram
consideradas símbolos de luxuria e perdição, ela
esta a disposição para a fornicação se consagra
ao pecado sexual, essa é a sua razão de existir e
o seu meio de sobrevivência. De acordo com
Jacques de Vitry em Historia Ocidentalis:
“As prostitutas estavam em toda a
parte nas ruas e bairros da cidade,
tentando arrastar clérigos passantes á
força para dentro de seus bordeis. Se
os clérigos se recusassem a entrar,
elas imediatamente lhe gritavam
pelas costas” Sodomita” Num mesmo
único edifício, poderia haver uma
escola no andar de cima e um bordel
no de baixo. Enquanto os mestres
ensinavam a seus pupilos na parte de
cima. Numa parte as prostitutas
dedicavam-se
a
seu
comércio
nefando na parte de baixo. Numa
parte, as prostitutas batiam boca
umas com as outras e com seus
cafetões, na outra parte os eruditos
discutiam sobre assuntos eruditos”.
(Jacques de Vitry, 1962, p. 91)
Nas cidades de maior perdição e luxuria
as prostitutas era facilmente encontrada, pois elas
estavam nas esquinas, atraindo os homens assim
como os religiosos e chamando aquele que
recusavam suas propostas de sodomita. Richard
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(1993, p. 121) em seu trabalho descreve: “As
prostitutas procuravam fregueses nas tavernas
praças, casas de banhos ate mesmo nas igrejas.
Mas havia também zonas conhecidas como a da
‘luz vermelha”. Até os dias de hoje, muitas cidades
medievais antigas possuem uma Rua da Rosa” .
Na baixa idade media os teólogos
eclesiásticos
toleravam
as
prostitutas,
consideradas como mal necessário, pois
satisfaziam as vontades masculinas enquanto as
mulheres
de
família
eram
protegidas.
(PILOSU,1995, p. 76) “A razão aceita, era
fundamentalmente, a necessidade de canalizar as
energias masculinas para estas mulheres a fim de
evitar que aquelas se dirigissem antes para
mulheres honestas, virgens, viúvas ou casadas.
Esta posição é claramente assumida nos fablliaux,
nos quais se demostra como a prostituição
assegura a tranquilidade muito frequentemente os
bordeis para importunar as mulheres casadas”

Reregenração das Mulheres Perdidas
A prostituição era um fenômeno urbano,
fruto do desenvolvimento das cidades. Na medida
em que as cidades se desenvolviam no período
medieval, as mulheres se entregavam ao pecado
da luxuria. No período medieval muitas cidades
possuíam bordeis e a maioria dos seus clientes
eram jovens, pois a sociedade tolerava as práticas
masculinas. Richard (1993, p. 122), descreve o
estilo de vida dos clientes e das prostituas:
“Provavelmente o maior grupo de clientes servidos
pelas prostitutas da Europa medieval, era o dos
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homens jovens e não casados. Não importava o
que a igreja pudesse dizer sobre o sexo”. Com
isso as prostitutas foram adquirindo seu espaço na
sociedade medieval.
Consideradas um mal necessário, a
sociedade religiosa começou a empenhar-se na
sua regeneração, utilizando símbolos como o de
Maria Madalena para atrair à conversão a essas
“mulheres perdidas”. Jeffrey Richard (1993, p.
124) aborda sobre a figura de Maria Madalena em
relação as prostitutas regeneradas no texto a
seguir: “Em 1227,o papa Gregorio IX aprovou a
Ordem de Santa Maria Madalena, estabelecida
para administrar administrar casas para prostitutas
regeneradas”.
A Igreja utilizava imagens de santas
redimidas como estratégia para buscar a conversa
o e a regeneração das mulheres entregues ao
“pecado da luxúria”. Uma dessas estratégias foi a
fundação da Maison des Filles Dieu, um convento
para abrigar moças perdidas e mantê-las em
abstinência sexual ate o casamento. De acordo
com Historie de Saint Louis de Jean Joinville:
“Pouco depois mandou fazer uma
outra casa fora de Paris, na estrada
para Saint Denis, que foi chamada de
a Maison aux Filles-Dieu.Fez entrar
nesta hospedaria uma grande número
de mulheres que por causa da sua
grande pobreza, tinham incorrido no
pecado da luxuria e deu-lhes
quatrocentas liras de rendimento para
se manterem” . (JOINVILLE, 1874, p.
7)
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De acordo com a obra de conversão e
renegação das prostitutas na era Medieval era
uma estratégia utilizada para livrar às cidades e as
estradas dessas mulheres tentadoras que
procuravam homens nas esquinas e tavernas e
que se insinuavam para os que passavam.
(PILOSU,1995, p. 96) Mas a obra de recuperação
das prostitutas tinha duas vertentes: uma delas é
concreta e realista, através da inserção dessas
mulheres na comunidade legal através de um
trabalho honesto ou do casamento; a outra se
dava, através do isolamento das mulheres
mediante a reclusão em comunidades especiais
como as Maisons des Filles Dieu, ou as Ordens
2
das Penitentes . Sob este ponto de vista, a
realização de retirada das práticas de prostituição
nas cidades, não foi associada a medidas
repressivas e punitivas: porem a prostituição
continuou a ser praticada nas cidades, sendo
tolerada como anteriormente.
As variadas estratégias utilizadas para a
regeneração das prostitutas como culto a Maria
Madalena e a criação de conventos não aboliu a
sua pratica, pois havia uma tolerância da
sociedade medieval, uma vez que com a
existência dessas mulheres “perdidas” e as
mulheres “respeitáveis” não sofriam nenhuma
ameaça, havendo tranquilidade e segurança para
as pessoas consideradas honestas.
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Conclusão
A igreja Católica no período medieval teve
um papel moralizador, utilizava a ética crista para
tratar dos mais variados assuntos, principalmente
para tratar sobre a sexualidade. A igreja Cristã
desde seus primórdios tinha uma visão negativa
sobre o sexo. As prostitutas medievais era
consideradas mulheres que se entregaram para a
luxuria apesar de ser toleradas por alguns
teólogos medievais, era uma minoria no período
medieval codenadas e separadas das outras
mulheres consideradas honestas. A mulher
prostituta utiliza seu corpo para o pecado, o corpo
na visão medieval era a morada do espirito
deveriam ser consagrados a Deus, por isso eram
tão repudiadas principalmente de viver em
convívio com a sociedade, pois suas praticas era
abomináveis. A prostituta era a própria
representação da figura feminina entregue a
lasciva e a sedução como retrata variados textos
bíblicos, Contudo Maria Madalena era o símbolo
da regeneração dessas mulheres perdidas e foi
utilizada pela Igreja como forma de acabar com a
tentação na Era Medieval. Condicionadas a serem
vistas como pecadoras prostitutas são símbolo de
luxuria, perdição e sedução.
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O EXERCÍCIO DA GLADIATURA NA
ROMA ANTIGA: UMA ANÁLISE SOBRE
A “CONDIÇÃO FEMININA” NA
LITERATURA SATÍRICA DE JUVENAL,
SÉCULO I d. C
Alexandro Almeida Lima Araujo
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Considerações Iniciais
A mulher da elite ao manter um caso com
um amante, por exemplo, um gladiador, a literatura
latina a entendia como uma infame. Portanto, esta
literatura teve um papel fundamental ao influenciar
os historiadores do século XIX e início do XX com
termos pejorativos sobre o feminino e olhares
aristocráticos que levavam em conta as virtudes
de uma matrona que se dedicava ao marido, ao lar
e a educação dos filhos. Logo, a literatura latina da
época imperial fomenta testemunhos – no que
concerne ao casamento – pautado na ideia de
honra
conjugal,
que
modela
o
papel
comportamental da esposa.
Devemos destacar que não eram somente
gladiadores que lutavam nas arenas. As
56

Graduado em História Licenciatura pela Universidade
Estadual do Maranhão – UEMA. Integrante do Grupo de
Pesquisa Mnemosyne – Laboratório de História Antiga e
Medieval do Maranhão.
E-mail alexandroaraujo12@yahoo.com.br
57

Departamento de História e Geografia da Universidade
Estadual do Maranhão – UEMA. E-mail analiviabv@gmail.com

~ 170 ~

gladiadoras também fizeram parte dos ludi. As
mulheres que utilizavam as vestimentas de
gladiadora, evidenciadas em narrativas, eram
“mulheres legítimas” e “bem nascidas”, isto é, as
matronas. Logo, as fontes literárias denominarão
essas ações de matronas como vícios da Roma
imperial.
A documentação textual (fonte escrita) é
um corpus, normalmente (latino) literário, advindo
da camada elitista romana. Há uma censura moral
propagada por essa mesma camada. Esta censura
moral refletiu nas linhas interpretativas defendidas
por pesquisadores na modernidade, que se
debruçaram sobre tais fontes, resultando em
trabalhos que estão imbuídos de termos
pejorativos que condenam o círculo (grupo) que
faz parte das camadas mais baixas do império.

As Sátiras e o caso de Hípia: as
relações
estabelecidas
entre
“categorias” sociais diferentes.
Juvenal aborda em suas Sátiras o
relacionamento estabelecido entre uma mulher da
elite aristocrática de Roma e um gladiador, em seu
entendimento, um ser infame:

Hípia desposa um
Senador; mas ela,
(v. 106).

Hípia está comprometida
(casa-se) a um senador,
que faz parte de um
status social e jurídico
elevado, ou seja, do seio
elitista de Roma.
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Um
gladiador
seguindo, (v. 107).

A casa, Esposo,
Irmã,
pondo
em
olvido; (v. 111)
Ímproba deixa a
Pátria, e os filhos
caros Chorando! (vv.
112 e 113).

De menina sendo,
Na
abundância
criada, e brandos
leitos (vv. 114 e
115).

Do mar despreza o
susto;
nada
a
espanta, (v. 117).
Já
perdeu
a
vergonha, (v. 118)

para o crime, estão
de ânimo pronto! (v.
126)

Hipia deixa o membro
senatorial e segue um
gladiador, um membro de
status social “inferior” ao
do senador.
Hípia, portanto, era uma
mulher casada, visto que
possuía filhos, entretanto,
abandona o seu lar, os
filhos, a irmã, família e
deixa seu esposo. Deixa
o lugar onde vivia para
seguir o gladiador. Hípia
já não possui honra.
Hípia viveu desde sua
infância na opulência de
seu patriarcado. Viveu-se
desde menina em uma
abundância
riqueza.
Também tinha uma boa
gens, isto é, de “boa
origem”
e/ou
“bem
nascida”.
Ao viajar com o gladiador,
Hípia não teme o mar, já
não possui vergonha,
pois já se pôs em fuga
com um gladiador e o
acompanha nas mais
difíceis viagens pelo mar.
Juvenal aponta para tal
fato como sendo um
crime
cometido
pela
mulher chamada Hípia,
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uma matrona.
(JUVENAL. Sátiras.
IV. vv. 106-126)
Devemos esclarecer, de antemão, que as
historiografias dos séculos XIX e XX estão
permeadas de valores que consagram a
sociedade elitista. As fontes utilizadas por estes
autores, digamos que, “tradicionalistas”, são fontes
eruditas, isto é, textos literários de membros que
faziam parte do seio da elite romana. É o caso das
Sátiras, de Juvenal, que utiliza um estilo de
literatura erudito e a retórica para menosprezar a
“classe marginalizada” da sociedade de Roma. No
caso de Hípia, por exemplo, o mesmo usa esta
matrona para designar que ela fugira com um
gladiador de baixo estrato social e tal atitude não
era aceita pela repressão pública e privada, pois
ela trocou um membro senatorial por um indivíduo
cuja posição social era “inferior” a do senador.
Essa troca põe em evidencia uma ridicularização
do senador em meio à sociedade que estava
inserido. Juvenal também enfatiza os valores
masculinos sobrepujando a “classe feminina”.
A infamia atingia os gladiadores e, por
conseguinte, a matrona, por ser honrada, não
deveria estabelecer relações com um ser que não
possuía honra. De acordo com Rouselle (1990), “o
critério era fundamentalmente sexual: todos os
meios cuja liberdade de costumes era
simultaneamente notória e condenada. Os infames
compreendiam todos os que pertenciam aos meios
do teatro, do circo e da prostituição”. (ROUSELLE,
1990, p. 380).
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A pesquisadora Géraldine Puccini-Delbey
(2010) segue as mesmas interpretações de Aline
Rouselle (1990), ao considerar a gladiatura
romana como um meio infame, que em hipótese
alguma deveria ser frequentado por quem era
“honrado”, isto é, àquele que advinha de uma
nobre posição social, em especial, pelas mulheres
da elite, como, por exemplo, as matronas:
Uma particularidade da sociedade
romana é a de reconhecer à
prostituição um lugar no seu seio, até
de a encorajar, embora marcando de
infâmia os que vivem dela. A infamia
é, a bem dizer, a ausência de
reputação, de honra pública (fama), e
todos os que são por ela atingidos –
prostitutas, actores, gladiadores –
perdem o seu estatuto de cidadãos
do mesmo que perdem a procteção
da lei concedida ao corpo do cidadão,
podendo ser atacados, mutilados ou
violados com toda a impunidade.
(PUCCINI-DELBEY, 2010, p. 89).
A historiadora Lourdes Conde Feitosa
(2012), sob as idéias da pesquisadora Renata
Garraffoni (2005), afirma que a “conotação
pejorativa atribuída às camadas populares e sua
relação com a infamia podem ser interpretadas
como um tipo de censura moral a determinadas
ações e modos de vida dos populares pelos
membros das elites romanas”. (FEITOSA, 2012, p.
211-212).
A literatura latina, portanto, tem o papel de
moldar as ações daqueles – principalmente os que
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possuíam fama, normalmente quem pertencia à
aristocracia romana –, que tentam de alguma
forma transgredir, além da moral, uma linha social
vertical. Nesta literatura, a satírica, por exemplo,
contém personagens que foram mergulhados
numa situação aviltante e de vícios. Com efeito, “a
literatura sempre exerceu um papel importante na
construção de imagens da exclusão, da
criminalidade, da transgressão social ou da
violência, produzindo sentidos e significados”.
(GARRAFFONI, 2009, p. 92).
Neste sentido, não podemos perder de
vista que autores latinos escrevem com um teor
que se confunde também com o meio social a que
pertencem. Isto é, a camada mais pobre de Roma
teria sua imagem construída mediante os olhares
de quem advém de um meio social opulento, com
um status político e jurídico mais atuante naquela
sociedade do Principado Augustano. Por
conseguinte, as relações entre membros da elite,
as matronas, por exemplo, e ditos “excluídos da
nobiliarquia” eram malquistos. Malquistos por uma
moral socialmente construída por aqueles que
dominavam a escrita e que seu corpus documental
chegou até nós.
Em outras palavras, frequentar certos tipos
de lugares que só os setores subalternos deveriam
coabitar ou exercer atividades “infames” era tido
como desonroso. Uma desonra pública erigida e
difundida por uma ótica do núcleo aristocrático da
capital do Império. Dessa maneira, acreditamos
que os versos dos escritores, sejam eles satíricos
ou não, compreendem um estágio que
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circunscreve o aspecto político, havendo assim um
controle sobre as ações dos “atores sociais”.
Estes atores sociais a que nos referimos
podem ser as mulheres casadas, em que Juvenal
busca ideias moralistas da Roma republicana para
caracterizar as “novas atitudes” das mulheres da
Roma imperial como adversas a “pureza e a
decência”. Isto é, Juvenal constrói a imagem
feminina
como
“um
painel
de
retratos
despudoradas, cheias de vícios, insuportáveis, de
entregarem-se à devassidão e aos crimes,
depravadas,
adúlteras”.
Sendo,
portanto,
“mulheres completamente diferentes daquelas dos
primeiros tempos, preocupadas, segundo ele, com
a prole e com o pudor”. (CARDOSO, 2003, p.
269).
Numa-Denis Fustel de Coulanges (2005),
historiador francês, argumenta que a “religião vigia
com cuidado a pureza da família. A seus olhos, a
falta mais grave de todas é o adultério”. (FUSTEL
DE COULANGES, 2005, p. 72). O referido autor
defende tal argumento porque o culto aos mortos
era necessário e determinados membros de um
círculo familiar eram enterrados num mesmo
âmbito. Logo, para que houvesse o culto aos que
faleceram, se torna indispensável o cumprimento
dos ritos sagrados.
Tais ritos sagrados deveriam ser
executados exclusivamente pelos membros
familiares do morto, mais precisamente a
“obrigação” do culto aos antepassados se
transfere de pai para filho. Não era permitido,
segundo a visão de Fustel de Coulanges, um
estranho praticar as oferendas, a cerimônia
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fúnebre e os sacrifícios diante do túmulo do
defunto. Portanto, segundo tal concepção, um filho
fruto de um adultério seria um estranho à família,
pois mutilava a ordem sagrada do lar e, dessa
maneira, impedia-se a manutenção de cultuar o
manes do defunto e notabiliza-se o risco da
divindade fúnebre lançar sua cólera sobre os que
vivem na domus. Com efeito:
O adultério perturba a natureza do
nascimento.
Encontramos
como
norma religiosa o fato de o túmulo
apenas dever guardar os membros da
família e, como é considerado
estranho todo filho nascido do
adultério, parece evidente não poder
esse filho ser enterrado no túmulo
porque, com este ato, todos os
princípios da religião eram violados: o
culto ficava profanado, o lar tornavase impuro, cada oferenda ao túmulo
convertia-se em desrespeito. E mais:
pelo adultério a cadeia na série dos
descendentes é quebrada; a família
fica extinta e jamais haverá felicidade
divina
entre
os
antepassados.
(FUSTEL DE COULANGES, 2005, p.
72).
Neste sentido, os autores latinos
fundamentaram a legitimação de uma ordem
religiosa, e também social, em que a mulher
deveria se manter fiel ao marido. De acordo com
olhares historiográficos, como o exemplo acima de
Fustel de Coulanges, “para a mulher romana, era
uma marca de honra, proclamar-se univira, mulher
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de um único homem... é uma glória, para a
esposa, contentar-se a vida inteira com um único
homem”. (THUILLIER, 2013, p. 75).
Jean-Noël Robert (1995) afirma que o
próprio uso da palavra matrona era designado
para atribuir à mulher casada o status de “dama
romana”, que se dedicava ao marido e se
destacava pela boa educação de seus filhos. Além
do que, estava implícito de que a mulher romana
casada deveria proporcionar a descendência à
família. “Essa imagem tradicional nos vem
diretamente da Antiguidade, e os homens da
época republicana ou imperial não hesitavam em
fazer referência tais modelos de virtude”.
(ROBERT, 1995, p. 187).
Sem tardança, poderíamos entender que
as matronas, segundo esta ótica literária latina
satírica, não poderiam fugir com gladiadores
porque ao pôr-se em fuga com esses
58
combatentes, estariam cometendo adultério , um
crime. Às vezes, nem chegavam ao ponto de fugir,
tendo-os somente como amante, mas da mesma
forma, implicaria em infidelidade conjugal. Estas
mulheres se encontravam sob o jugo de uma
sociedade de cunho familiar sagrado e patriarcal,
porém, como vimos há alguns episódios de
“matronas que abandonam suas famílias em
busca de prazer e aventuras ao lado de
gladiadores famosos”. (GARRAFFONI, 2005, p.
178).
58

O conceito de adulterium só diz respeito à mulher de
condição livre, casada. PUCCINI-DELBEY, Géraldine. A Vida
Sexual na Roma Antiga. Lisboa: Edições Texto e Grafia,
2010. p. 66.
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Devemos, portanto, salientar que os
escritos literários da urbs são testemunhos de
autores romanos, considerados, muitas vezes,
como “autênticos”. Isto é, como “verdades”
retratadas de forma “fiel”. Porém, não nos
esqueçamos que, “qualquer mulher que não se
limitasse ao seu papel tradicional, que não
permanecesse em casa, naquela que era a parte
mais importante da sua vida, a orientar as suas
servas ou mesmo fiar a lã, seria já, por tudo isso
objeto de escândalo”. (GRIMAL, 2005, p. 144). Ou
seja, o que podemos depreender da interpretação
de Grimal é que a “mulher romana” deveria se
manter única e exclusivamente para o lar, visto
que este era seu papel tradicional na visão dos
eruditos, isto é, daqueles que escreveram os
escritos literários à época, no caso século I d. C..
Neste sentido, seria “a mulher que recebe
um dom do homem, e seu sangue pode ser
maculado se as relações carnais são ilegítimas. A
mulher então perde a honra e não pode mais
assumir suas responsabilidades de esposa”.
(ROBERT, 1995, p. 212). Neste sentido, se torna
importante salientar que os autores latinos
“louvavam” as virtudes das mulheres que
cumpriam seus papéis tradicionais como esposa e
mãe. (McCULLOUGH, 2007, p. 153).
Portanto, qualquer atitude contrária a esta
ordem social (pré)estabelecida, seria tida como
vergonhosa. Está ligada a uma ideia de controle
sobre o público feminino. Logo, o “setor
tradicional”, representado por indivíduos como
Juvenal, censurava, mediante textos literários,
muitas vezes satíricos, jocosos e sarcásticos,
~ 179 ~

comportamentos que ultrapassassem os limites da
“dama romana”, que se dedicava ao esposo, a
casa e ao círculo familiar. Para este setor da elite
da capital do Império, as atitudes de mulheres fora
do âmbito em que deveriam se restringir seria um
perigo para a sociedade e à ordem.
Dessa maneira, vemos que a tradição
literária do Principado romano fora fundamental
para perpassar a ideia de submissão da mulher,
em especial, das matronas. Por isso, então, as
Sátiras, de Juvenal, estarem expressas em teor
cujos valores menosprezam as variadas atitudes
dessas “mulheres legítimas”, deslegitimando as
ações que realizavam fora do espaço físico da
moradia. São juízos de valor que conotam a
matrona com uma marca da “desonra”, pois
ultrapassara os limites físicos e ideológicos que
lhe era imposto. Sendo, desta forma, qualquer ato
acometido fora do limiar, em que os autores dos
textos aristocráticos da literatura latina as
reduziam, era visto com ignomínia.
Desta forma, devemos ter o cuidado ao
nos remeter ao cenário feminino, pois autores
“tradicionais” evidenciaram a matrona como uma
mulher da elite subserviente ao marido, restrita
apenas ao lar. No entanto, a historiadora Lourdes
Conde
Feitosa
(2005)
faz
ponderações
importantes acerca dessas visões ultrapassadas.
A pesquisadora notabiliza uma participação mais
ativa de mulheres no seio elitista romano, inclusive
com participação ativa na própria política.
(FEITOSA, 2005, p. 32).
Ressaltamos que Juvenal era um poeta
satírico e, por conseguinte, se detém, do que o
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mesmo chama, de vícios da Roma imperial e
também da mulher romana. Dessa forma, “o poeta
procura provocar o riso à custa das personagens.
É, pois, perigoso tomar as sátiras de Juvenal por
retratos fieis”. (PUCCINI-DELBEY, 2010, p. 249).
Além do que, “no fim da República, os divórcios
tornaram-se extremamente frequentes. Já não
eram apenas os homens os únicos a repudiar as
mulheres, eram as próprias mulheres que
deixavam o domicílio conjugal e regressavam à
casa de infância”. (GRIMAL, 2005, p. 75).
Deste modo, “no final da República,
prevalece um tipo de conúbio, em que a mulher
casada continua juridicamente a pertencer à sua
família de origem. É o casamento sine manu, ‘sem
o poder’ (subtende-se, do marido sobre sua
mulher, em que existia a autoridade do primeiro)”.
(ROULAND, 1997, p. 270-271).
Juvenal vivera por volta do ano 55 d. C.
até 128 de nossa era. Portanto, inferimos que
esse caso não se remete à República, mas sim ao
Império. “Para os séculos I e II d. C., há um
consenso historiográfico em considerá-los como
um momento de emancipação social e sexual das
mulheres
romanas,
principalmente
das
aristocráticas”. (FEITOSA, 2005, p. 107). No
império, portanto, “as mulheres eram agora muito
ativas socialmente, economicamente e também
politicamente para adequar-se aos modelos de
comportamento
de
tempos
passados”.
(CANTARELLA apud FEITOSA, 2005, p. 108).
Logo, o principado de Augusto seria o encetativo,
pois, segundo a historiadora Ana Teresa Marques
Gonçalves (2003, p. 327), “a implantação do
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Principado trouxe consigo uma presença feminina
mais acentuada nos assuntos públicos”.
A pesquisadora Geráldine Puccini-Delbey
evidencia que “a sátira denuncia o desejo feminino
como uma grave transgressão... transgressão
social: uma mulher de alta linhagem querendo
dormir com um gladiador, um escravo”. (PUCCINIDELBEY, 2010, p. 241). Podemos entender que
Juvenal tenta vincular a ação da mulher como uma
transgressão, pois defende os valores morais que
se perpetuaram durante a época republicana, isto
é, nas origens patriarcais, e critica esses “novos
comportamentos”, entendidos em sua concepção,
como fraudulentos a ordem.
Portanto, a ideia de transgressão social
está atrelada a um pensamento literário elitista
difundido através das Sátiras, com a qual Juvenal
tenta “conservar as virtudes”, “eliminar os vícios” e
“salvaguardar” a ordem social de um império.
Filomena Barata segue este mesmo viés de
análise ao refutar as ideias de historiadores que
seguem a linha satírica de Juvenal, sem, no
entanto, fazer as devidas críticas ao conteúdo
aristocrático das Sátiras. De acordo com a
arqueóloga e historiadora, os autores latinos,
como, por exemplo, Juvenal, vêem as mulheres
com posturas “defeituosas”, visto que possuíam
nenhuma pudicícia ao entregarem-se a atividades
que só deveriam pertencer aos homens, como é o
caso da prática dos jogos na arena. (BARATA,
2011, s/p).
Nesse sentido, Claudia Beltrão faz a
seguinte asserção:
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Os mitos femininos romanos são, na
essência, narrativas que podemos
considerar
político-religiosas,
veiculando
e
instituindo
recorrentemente, nas mentes das
gerações que os ouviam, o ideal
romano da castidade feminina,
identificada com a “honra” e a própria
“identidade” masculina; em suma, a
castidade feminina funcionava como
fundamento da honra e da identidade
masculinas.
Os
exemplos
de
mulheres que agiam de modo
independente ao androcentrismo
reinante, ou agiam “impropriamente”
(para usar um termo comum entre os
escritores romanos), eram modelos
de vícios fundamentais, vistos como
falhas do grupo familiar, ou mesmo da
sociedade como um todo, que não
conseguia exercer o devido controle
sobre “suas” mulheres. (BELTRÃO,
2012, p. 66).
Logo, qualquer ação contrária a de ser fiel
ao esposo era entendida pelos intelectuais à
época como ato que “corrompia” as virtudes do
meio social em que viviam. Juvenal, um dos
escritores/poetas da vrbs, faz alusão a todo o
momento ao “bom comportamento”, em que a
“matrona romana, de outros tempos, exemplo das
qualidades exigidas a uma mulher cujo destino era
o casamento legítimo, a educação dos filhos, dar
filhos, encarregar-se da casa, e ser recatada e
submissa”. (BARATA, 2011, s/p).
Portanto, a ideia de transgressão social
cometida pela mulher de status elevado, Hípia, se
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torna discutível, já que esta narrativa de Hípia e o
gladiador são evidenciados por Juvenal mediante
literatura satírica. A ideia é passar para as
gerações seguintes uma permanência efetiva de
um controle que se deveria ter sobre as matronas
romanas. Talvez o mesmo não aceitasse a
emancipação feminina que estava diante de si.

Moldando o Comportamento Feminino:
o Exercício do Gládio e a Desonra da
“mulher bem nascida”.
Mais uma vez utilizando-nos das Sátiras,
de Décimo Júnio Juvenal, notabilizamos mulheres
que utilizavam o elmo da gladiatura, ou seja,
tornavam-se gladiadoras. Juvenal inclui este ato
como vergonhoso. Para o referido poeta, seria
uma ação desonrada. O mesmo já considerava a
atividade da gladiatura e o gladiador em si como
“não-respeitáveis” e “não-honrados”. Portanto,
para a condição social feminina essa seria uma
ação impensada a prática da gladiadura e,
consequentemente, o uso das grevas e elmos.
Mas apesar de todas essas censuras, algumas
senhoras ilustres, da “alta sociedade romana”, não
pouparam esforços para serem gladiadores
mulheres.
De Gladiadores, quem
ignora, que elas (v.
316)
Trajam as roupas, e
com óleos ungem, (v.

Juvenal, de forma
satírica, contesta e
ironiza as mulheres,
de maneira geral, que
assumem
o papel
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317)
Contra um pau quem
não vê quais golpes
vibram; (v. 318)

E
escavando-o
à
pancada, o desafiam,
(v. 319)
Da
arte
desempenhando
as
regras todas! (v. 320).
De convidada a ser, de
Flora aos ludos, (v.
321)
Digna era esta Matrona,
se no peito (v. 322)
Não lhe ardesse o furor
da vera arena; (v. 323)
Há-de vergonha ter
mulher com elmo, (v.
324)
Deixando o sexo seu,
odiando o alheio? (v.
325)
Muita há virtude em
homens, isto vendo! (v.
326)

como gladiadoras, em
que trajam as roupas e
equipamentos de um
gladiador. Vibram com
os golpes que podem
dar com o gládio,
nesse caso, Juvenal
pode se referir ao
gládio de madeira,
utilizado
para
treinamentos
dos
gladiadores.
As
mulheres
na
gladiatura
romana
exerciam todas as
regras que estavam
imbuídas às lutas.
Juvenal afirma que
uma
matrona
desempenhou o papel
de ser uma gladiadora
e este afirma que a
matrona era digna
antes de se tornar uma
gladiadora,
porém,
depois que utiliza os
armamentos
que
exigem o combate, a
matrona deixa de ser
digna perante a moral
da sociedade. Ironiza
a
população
que
assiste a uma matrona
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Eis, aquelas a quem
vestidos leves (v. 332)
Pelo verão abalmam;
eis aquelas (v. 333)
Cuja delicadeza, a fina
seda (v. 334).
Tosta! Olha com que
brados não atiram (v.
335).
Os golpes que dos
Mestres
aprenderam!
(v. 336).
Qual do Elmo ao peso
acurvem; como firmes
(v. 337)
Estão
nas
pernas,
como as têm ligadas!
(v. 338).

empunhando
um
gládio, em que não há
virtudes neste ato e
sim
uma
situação
vergonhosa. É uma
vergonha
para
a
matrona.
Juvenal
fala
de
mulheres que tinham
uma “boa vida”, com
conforto e opulência,
mas que renunciam a
tudo isso e viram
gladiadoras. Inclusive,
ao que se presume,
estas mulheres faziam
parte de uma escola
de gladiadores, em
que aprendiam uma
determinada categoria
e treinavam com os
mestres (aqueles que
se aposentaram das
lutas nas arenas, mas
que continuaram na
gladiatura,
agora,
ensinando
os
combatentes
mais
jovens). Ao invés de
utilizarem vestido de
fina seda, algo que só
a mulher que advinha
de
uma
condição
social alta e da elite
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aristocrática poderia,
estas mulheres se
curvam diante do elmo
e das vestimentas que
exigiam a gladiatura.
(JUVENAL. Sátiras. IV.
vv. 316-338)
Juvenal manifesta um olhar em que a
matrona não deveria frequentar um ludos, era
digna antes da sua “insensata” escolha de
adentrar a arena. Por conseguinte, “a matrona era
vista como um símbolo de moral feminina”.
(AGNOLON, 2014, p. 32). Entretanto, após esse
“insulto” ao seu próprio sexo, a matrona, para
Juvenal, já não era mais digna, pois estaria
coberta de vícios.
A educação tradicional proibia as mulheres
em questão de tocar numa arma – a espada
(gládio) utilizada por gladiadores –, já que a estrita
moralidade romana estabeleceu que as mulheres
não devessem fazer atividades que seriam
“adequadas” para homens, pois era entendido
como uma “tensão à ordem”. Com efeito, Juvenal
critica aquelas mulheres que treinavam como
gladiadores, já que, em sua concepção, qualquer
“mulher respeitável” deveria se dedicar a tarefas
domésticas e familiares e, portanto, não deveria
compartilhar de “posturas masculinas”. (MANAS,
2011, p. 2732).
Concernente ao mundo feminino e sua
intensa ligação com o gládio, ressaltamos que a
gladiatura romana não era representada somente
por homens. É essencial enfatizarmos que não
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desciam somente gladiadores às arenas,
gladiadoras também faziam parte dos ludi,
concretizando a presença feminina nestes
espaços. Em Satiricon, de Petronio, é revelado
que “(...) uma mulher gladiadora, que correrá no
carro”. (PETRONIO In: VEYNE, 2008, p. 158).
Renata Garraffoni (2005) explicita que “o termo
‘gladiador’, mesmo quando usado no plural, acaba
por aprisionar as atitudes e as relações sociais
destes combatentes formando uma imagem única
que não considera suas particularidades como,
por exemplo, a origem étnica ou sexo, pois
mulheres também lutavam nas arenas romanas”.
(GARRAFFONI, 2005, p. 181).
Qualquer ato infringido pela mulher
romana, ressaltando que, infringido pelo olhar de
quem está na elite aristocrática romana, no olhar
de
quem
escreve
tais
sátiras,
como
promiscuidade, liberação sexual e rompimento de
limites sociais são vistos como falta de moral. A
ótica está baseada no setor advindo de um
pequeno grupo dominante que compõe a elite da
Urbs. É o jugo de um olhar do dominante. Dessa
maneira, a mulher exerce a gladiatura como uma
forma de astúcias e táticas de resistência para se
(re)apropriar do espaço e driblar uma certa
realidade imposta. A historiadora Luciane Munhoz
de Omena (1998) afirma, por exemplo, que no
século II d. C. algumas mulheres buscavam
estratégias de afirmação feminina. (OMENA, 1998,
p. 35). Segundo a autora, “essas mulheres na
grande maioria tinham erudição o suficiente para
se situar socialmente com tanta pertinência quanto
seus companheiros”. (OMENA, 1998, p. 36).
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Com efeito, baseando-nos na visão da
referida pesquisadora, estas mulheres que não se
restringiam ao lar, ou seja, que arranjavam
amantes, negligenciavam seus “deveres” de
esposa e de mãe, ou de dona de casa, seriam
uma contra resposta à moralização imposta pelos
velhos costumes dos primeiros tempos de Roma.
Uma tradição moral que era a todo o momento
recuperado pelos escritores do principado.
(OMENA, 1998, p. 36). Essa moralização está,
sem dúvidas, atrelada a uma imposição social, de
pôr obstáculo a atuação de liberdade de uma
prática feminina.
Portanto, a liberação feminina, tida para
estes pesquisadores como uma violação, fora a
causa da desmoralização de costumes fixados
desde o período republicano. No entanto,
apoiando-nos na visão de Michel de Certeau
(2012), táticas e estratégias, de ultrapassar uma
certa circunstância social imposta, partilhamos da
visão de Alfonso Manas (2011, p. 2737), quando
este afirma que, a mulher romana – apesar de
receber duras críticas de intelectuais à época,
Juvenal, por exemplo –, ao escolher praticar a
gladiatura, queria conquistar novas áreas de
atuação dentro da sociedade romana, que até
então era vetado para o feminino, já que deveria
se manter restritas ao lar. Esta atitude foi forte
durante o império, principalmente, na segunda
metade do século I d. C. para o início do II d. C.,
período em que vivera Décimo Júnio Juvenal.
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Considerações Finais
Juvenal, por ter sido um poeta satirista
latino e ter apresentado uma literatura jocosa,
fazia referência em suas Sátiras de como deveria
ser o “modelo comportamental” da mulher romana
que pertencia ao nobiliário. Moldava as atitudes
femininas segundo critérios pautados em uma
moralização estabelecida nos tempos da
República romana, de que o modelo ideal de
mulher era a que estava legalmente casada, que
cuidava do lar, do marido, dos filhos e de sua
educação, e dava ordens aos escravos em tarefas
quotidianas. Logo, qualquer ato fora deste limite
social era entendido como uma violação.
Entretanto, estas Sátiras eram uma
tentativa de “restabelecer” uma moral advinda dos
tempos “arcaicos”, em que a mulher se restringia
apenas a domus. Esta imposição social foi se
esfacelando de maneira gradual no período
imperial, pois deixemos claro que uma sociedade
não é imutável. Ou seja, as mulheres
ultrapassaram e conquistaram espaços sociais até
então tidos como exclusivos do meio masculino.
Por isso Juvenal caracterizava estas mulheres
como “desonradas” e “infames”, pois se recusaram
a aceitar uma imposição social de um público
masculino elitizado da vrbs.
Assim, a prática do gládio exercido por um
público feminino de status consideravelmente
elitista e o relacionamento entrelaçado com algum
gladiador são, em nossa concepção, respostas a
estes obstáculos e, por conseguinte, uma
conquista de novas formas de atuação, obtendo,
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assim, uma participação mais efetiva no seio do
Império.
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A BRUXA: O SIMBOLISMO DA
DEMONIZAÇÃO FEMININA NA BAIXA
IDADE MÉDIA.
Aurineide de Aguiar Silva

59

Introdução
Na Baixa Idade Média, especificamente no
século XIV, houve várias perseguições contra as
mulheres,
consideradas
mais
ligadas
à
sexualidade do que os homens. Devido a sua
vulnerabilidade e carência o seu desejo tornou-se
o centro de sua punição.
Foram demonizadas por obterem saberem
de curas populares, que lhe eram transmitidos de
geração a geração. Passando a ser vista como
uma predestinadora do mal, como bruxas que
tinha a sua imagem ligada a oferendas
demoníacas e praticas mágica.

A Mulher como símbolo do Mal
A mulher era identificada como uma
agente de Satã, tanto por homens da Igreja,
quanto por leigos. Por ser o segundo sexo
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despertava atração, repulsa admiração e
hostilidade em relação à atitude masculina.
De acordo Jean Delumeau (2009) a
veneração pelo sexo feminino, foi marcada pelo
medo, em virtude de narrativas místicas; como a
de Medeia uma feiticeira de Eurípedes que viveu
na Antiguidade, a qual assassinou os dois filhos
por vingança. Apartir desse contexto todas as
mulheres que eram desprezadas pelos homens
tinham sua imagem, associadas às práticas de
magia, como os sacrifícios infantis em oferenda ao
demônio.
Esse poder crescente atribuído ao
Demônio era acompanhado do
reconhecimento cada vez maior de
casos de bruxarias, configurado um
ataque crescente á mulher como sua
consoante. (Malleus Maleficarum:
Livro 1, Q 1)
Segundo Jean Delumeau (2009) grande
parte das imagens medievais na Baixa Idade
60
61
Média como o conto de
Mali, ou a
Eva
sedutora, que retratam a mulher como uma
serpente que exprime o medo. Havia ainda o
receio da castração, pois a sua região genital era
vista de forma dentata e cheia de serpentes,
60

Segundo Delumeau , o conto de Mali é assimilado a uma
enorme cabaça que, ao rola devora todas as coisas á sua
passagem, relacionado ao temo masculino do canibalismo
sexual de sua parceira.
61
DE acordo com Delumeau, Eva foi o começo é a mãe do
pecado, a arma do diabo, a fonte de toda perdição. Ela utiliza
artifícios mentirosos para arrasta-lo ao abismo da
sensualidade.
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ocasionando privamento definitivo ou momentâneo
da potência masculina. Está preocupação com a
virilidade pode ser verificada no Malleus
Maleficarum.
[...] Homens impotentes e enfeitiçados
que, dado os obstáculos causados
pela
bruxaria, ficaram
incapacitados de copular [...]. (Livro 1,
Q 1)
Segundo Kramer e Sprenger (1484) a
mulher era vista como uma tentadora do homem,
que perturbava a sua relação com a
espiritualidade um processo generalizado em toda
Europa Medieval, em que era sistemático o
processo de repressão do feminino.
A mulher é a primeira e a maior
pecadora, a origem de todas as
ações nocivas ao homem, á natureza
e aos animais. (Malleus Maleficarum:
Livro 1, Q 1)

O Desejo Feminino
De acordo Segundo Kramer e Sprenger
(1484) a mulher era mais ligada aos desejos da
carne que o homem, estando essencialmente
ligada á sexualidade, tornando-se por excelência
as agentes do demônio. Pois segundos os
mesmos autores, a sua carência, vulnerabilidade e
o seu desejo tornou-se o centro de sua punição.
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A razão natural para isto é que ela é
mais carnal que o homem, como fica
claro pelas inúmeras abominações
carnais que pratica. Deve-se nota que
houve um defeito na fabricação da
primeira mulher, pois ela foi formada
por uma costela de peito de homem.
Que é torta. Devido a isso ela é um
animal
imperfeito
que
engana
sempre. Malleus Maleficarum – Livro
1 (questão 6)
De acordo Jean Delumeau (2009) o sexo
tornou-se a consequência da queda do homem e a
cura deste mal e o casamento. A Igreja ditava
prescrições; como posição sexual indevida, o dia
propicio para o coito e passividade absoluta
feminina. Tais regras deveriam ser seguidas a
risca, posto que transgredi-las, ocasionaria ao
infrator a punição divina. Segundo Rossiaud
(2006) a Igreja apropriou-se numa palavra de
vários conceitos e integrou-se em uma
argumentação
construída,
fundando
uma
verdadeira antropologia, na qual Crisostomo,
Ambrosio, Jerônimo e Agostinho definem o lugar
do sexo na obra divina e o papel das relações
sexuais na vida cristã.
Hilário Franco Junior (2001) exalta que
para controlar o desejo dos recém-casados, eles
tinham que manter-se em abstinência nos dois ou
três primeiros após a cerimônia, podendo o
casamento ser consumado somente depois, para
que não intendesse nenhuma força maligna, já
que a impotência masculina e a frigidez feminina
eram vistas como resultado de malefício, no qual
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seria necessário que os sacerdotes fizessem
exorcismos e benção para ocorrer anulação do
mal implantado. Seguindo ainda a visão do
mesmo autor, que relata que fugir aos apelos da
carne por meio de bruxaria era escapar de um
pecado para cair noutro.
De acordo Segundo Kramer e Sprenger
(1484) a doutrina cristã estabelecia a supremacia
masculina sobre a feminina, mostrando-a como
um individuo fraco, que deveria ser subjugado por
ser naturalmente perverso.
Segundo Thomas (1991) A religião
propiciara uma medida de proteção contra os
ataques do Diabo e a maleficência da bruxaria,
declarando remédios e o exorcismo, como meios
eficazes para preservar- se das injurias das
bruxas. Pois segundo o mesmo autor a magia
maléfica era praticada, em geral por indivíduos e
não por grupos, uma vez que o sabás das bruxas
com certeza não existia.
Para Thomas (1991) á crença popular no
poder da magia maléfica foi sobreposta à noção
religiosa de que a essência da bruxaria era
adesão do Diabo, passando as bruxas a serem
vistas como hereges e inimigas juradas de Deus.

A Demonização da Mulher
De acordo Kramer e Sprenger (1484) as
mulheres eram
as curadoras populares, as
parteiras e obtinham saberes próprios quer lhes
eram
transmitidos
de
geração
em
geração.Segundo os autores de Malleus
Maleficarum ficando esses saberes intensificados
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entre, as camponesas pobres que não tinham
recursos para cuidarem de sua saúde a não ser
com outras camponesas tão pobres quanto elas.
Na visão de Delumeau (2009) mesmo as
receitas de curas e adivinhação que eram
seguidas de salmos, ou invocações a Deus que
gerasse
resultados
extraordinários,
sem
aprovação da Igreja, era caracterizado de pecado
mortal e identificado como bruxaria. Para Mircea
Eliade o sobrenatural este indissoluvelmente unido
ao natural, e que a natureza sempre exprime algo
que a transcende.
Eram as parteiras que viajavam de
casa em casa, de aldeia em aldeia e
eram as médicas populares para
todas
as
doenças.
Malleus
Maleficarum (Livro 1, questão 1)
Segundo Jean Delumeau (2009) No
século XIV, o medo da mulher aumentou que
estava associado ao surgimento de doenças,
guerras e ao pânico instaurado. Eram múltiplos os
perigos que ameaçavam a Igreja, os quais eram
ocasionados de natureza interna e externa como,
por exemplo, Satã estava por trás de cada um
deles.
Marcel Mauss (2003) especifica que é
precisamente no momento da puberdade, durante
as regras, nos períodos da gestação e dos partos,
depois da menopausa, que os benefícios de
feitiçaria das mulheres atingem sua maior
intensidade.
De acordo Kramer e Sprenger (1484) a
mulher era o ser predestinado do mal, que pagava
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pelo pecado de Eva. Era a arma do diabo, que se
servindo de encantamentos e malefícios impediam
a procriação, provocando a esterilidade com ervas
e composição mágica.
O Demônio e as bruxas são a sombra
patológicas oriunda das distorções da
mensagem de Cristo, na medida em
que
suas
características
mal
elaboradas e dissociadas foram
sendo reprimidas, distorcidas e
cercadas por defesas. Malleus
Maleficarum (Livro 1 ,questão 1)
Segundo Marcel Mauss (2003), por serem
consideradas tagarelas e histéricas, foram
levantadas várias acusações contra as mulheres,
todas voltadas para o malefício do homem. A sua
diabolização mobilizou pregadores, teólogos e
inquisidores contra a ofensiva demoníaca, que era
explorada e alimentada pela inquisição.
[...] O maior desejo de nossos
corações é semear a santa fé
Católica nos corações de nosso povo
e erradicar a peste da heresia,
usando vários métodos adequados
[...]. Malleus Maleficarum – (Livro 3
,questão 29 )
De acordo com Marcel Mauss (2003) a
demonização da mulher ocorreu em virtude da
particularidade de sua posição social, reputada
qualitivamente diferente dos homens por serem
dotadas de poderes específicos que as
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qualificavam como mênstruos, com as ações
misteriosas do sexo e da gestação.
Segundo Keith Thomas (1991) A bruxa era
vista como um objeto de ódio, sendo submetida a
atos de violência, e a sua condenação nos
tribunais costumava ter pleno apoio da
comunidade da qual acusação se originava.
Seguindo os pensamentos de Thomas a bruxaria
é uma qualidade inata, um traço pessoal
involuntário, que deriva de uma peculiaridade
fisiológica, podendo ser descoberta na autópsia,
exercendo a bruxa seus poderes maléficos por
meio de ocultos, e não precisamente por ritos,
palavras, feitiços ou porções, uma vez que seus
atos são puramente psíquicos.
No entanto para Thomas a feitiçaria por
outro lado é o emprego deliberado da magia
maléfica, que envolve o uso de uma bruxaria ou
de um auxilio técnico, podendo ser domesticado
por qualquer pessoa que conheça a fórmula
correta.

Considerações Finais
Com a perda da identidade feminina e o
autoritarismo masculino,
Igreja
adotou o
casamento como cura do mal ocasionado pelo
sexo que replicava, entretanto a mesma passou a
ditar regras a ser seguidas, como posição sexual
indevida, o dia que deveria ser realizado o coito e
a total passividade feminina. Devendo receber
punição divina quem não segui-se a risca o que
lhe era imposto.
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A doutrina cristã estabelecia uma
supremacia masculina sobre a feminina, que era
denominada tagarela e histérica, sendo levantadas
várias acusações sobre ela, estando voltadas
todas em função do malefício do sexo oposto.
A mulher era vista como a agente do mal,
e a sua diabolização era alimentada e explorada
pelos inquisidores, através de uma mobilização de
pregadores, teólogos e inquisidores contra a
ofensiva demoníaca.
Ódio contra as bruxas no século XIV levou
a punições e violências que tinha o apoio da
comunidade, atingida pelo poder mágico imposto
pela feiticeira, que poderia ser ministrado por
qualquer pessoa que conhece os procedimentos
corretos.
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OS MONGES E A VISÃO DE TÚNDALO
COMO MEIO EDUCATIVO DA
SALVAÇÃO CRISTÃ
Adriana Maria de Souza Zierer

62

Introdução
No período medieval havia grande
preocupação com o destino das almas no Alémtúmulo. Neste sentido os clérigos buscavam
ensinar um comportamento adequado aos fieis,
tanto através dos exemplos bíblicos, como de
outras narrativas.
Os monges tiveram grande importância na
elaboração de relatos tratando das relações entre
o mundo dos vivos e o dos mortos. Voltando a sua
vida para as orações e ao louvor a Deus, eram
considerados os mais próximos dos anjos na
sociedade medieval (DUBY, 1982), por dedicarem
a sua ação diária para a contemplação e louvor à
divindade, atividade que também é uma
característica dos eleitos no Paraíso, segundo as
narrativas da época.
Desde o século IX, a regra de S. Bento,
criada no século VI, se tornou a principal utilizada
nos mosteiros no Ocidente, sendo o seu principal
62
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preceito “orat e laborat”. Os monges deveriam
dividir o ano em leituras da Bíblia, orações e
ofícios religiosos, além de prestarem severa
obediência ao abade. Embora o casamento tenha
se tornado obrigatório ao clero somente no século
XI, a partir da Reforma Gregoriana, os monges
(palavra que é oriunda de monakos, solitário)
sempre foram celibatários, buscando por princípio
a frugalidade e o afastamento dos bens materiais
e de aspectos carnais.
Procuraram criar os seus mosteiros em
locais afastados, razão pela qual foram muitas
vezes
responsáveis
pela
conversão
dos
camponeses no Ocidente Medieval. Inspirada no
ideal de S. Bento surgiu inicialmente a Ordem de
Cluny (século X), que foi responsável, entre outros
aspectos, pela criação do Dia de Todos os Santos
e depois de Finados. A partir deles se acreditou
que as orações dos vivos poderiam influenciar a
salvação dos mortos, contribuindo com criação da
ideia de Purgatório, onde o tempo de purgação era
influenciado pelas missas que os vivos mandavam
rezar em memória dos mortos. Outra ordem
importante foi a de Cister, fundada no final do
século XI. Esses últimos aceitavam os irmãos
conversos (leigos) que se dedicavam ao trabalho
manual.
Os monges foram responsáveis pela
difusão de historietas curtas, os exempla com a
função de converter populações através de uma
lição moral. Schmitt (1999) aponta aparições dos
mortos que lembravam aos vivos de ações que
deveriam fazer e de doações feitas aos mosteiros
que deveriam ser garantidas pelos vivos.
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Uma das formas de se buscar que o
monge se afastasse da vida mundana era que
seguisse o silêncio e procurasse falar o mínimo
possível para que desenvolvesse a espiritualidade,
comunicando-se interiormente com Deus. Por isso
foi criado todo um código de sinais nos mosteiros,
buscando manter o silêncio e um dos pecados
considerados graves a partir do século XIV é o
pecado das “más línguas”, retratado em escritos
como o Livro das Confissões, do teólogo
castelhano Martim Perez (MACEDO, 2003,
p.
150).
Os cistercienses em Portugal tiveram
grande importância na tradução e elaboração de
uma grande quantidade de obras literárias no
Mosteiro de Alcobaça, com 500 códices
produzidos entre os séculos XIII e XV (SARAIVA,
1988, p. 107). Além de produzir códices latinos,
que deveriam ser lidos pelos monges, também
traduziram várias obras do latim ao português.
Essas obras tiveram circulação através da
oralidade, como é o caso da Visão de Túndalo que
foi transmitida aos leigos.
Este trabalho analisa uma viagem
imaginária
composta
em
sua
origem
provavelmente em latim no período medieval. As
viagens imaginárias pertencem a uma longa
tradição de percursos ao outro mundo que
envolvem as viagens orientais, como a Epopeia de
Gilgamesh, os percursos greco-romanos (de
Ulisses, Enéias, Orfeu entre outros ao mundo dos
mortos), os Apocalipses Apócrifos JudaicoCristãos (de Esdras, Pedro, Paulo, entre outros) e
as narrativas de viagens marítimas irlandesas, os
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imrama, como por exemplo A Viagem de Bran, na
qual um herói ia ao um mundo abundante e onde
o tempo não existia.
No período medieval essas viagens
adotaram um caráter cristão e foram redigidas por
religiosos, atingindo o seu apogeu no século XII,
entendido como o período de ouro das viagens
imaginárias ao Além, de acordo com Delumeau
(2005). Estes relatos eram considerados verídicos
nessa época de produção e mais tarde
influenciaram a Divina Comédia, de Dante, esta já
considerada uma obra literária.
A Visão de Túndalo foi composta
provavelmente em latim por um monge no século
XII. Temos poucas informações sobre ele e tudo o
que sabemos é que se chamava Marcus, era de
origem irlandesa e que o relato foi composto em
Regensburg para a abadessa do mosteiro de São
Paulo, G. (Gisela). Ele era proveniente do mosteiro
de mosteiro de S. Jacques e fazia parte do
movimento dos Schottenkloster (instalação de
mosteiros galeses e irlandeses na atual
Alemanha). Para esses monges era uma grande
provação sair de sua terra natal e se dirigir a
outras
localidades
com
o
objetivo
da
evangelização.
O manuscrito foi produzido num momento
de preocupação com o livre arbítrio, isto é, a partir
do século XII, cada um é responsável pela sua
salvação e no século XIII, com o Concílio de
Latrão, em 1215, cada cristão deveria fazer a
confissão anual. Também se insere no momento
da chamada Reforma Gregoriana, com o
fortalecimento da Igreja Católica, não aceitando
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mais o controle dos leigos sobre a instituição, além
de instituir como obrigatório o celibato aos clérigos
e de proibir a simonia (venda de cargos religiosos).
A narrativa conta que um cavaleiro
pecador sente-se mal e fica quase como morto,
momento no qual um anjo lhe aparece e o leva
para realizar uma peregrinação pelos espaços do
Além-Túmulo. O corpo não é enterrado devido a
um calor ainda no seu peito. Ao acordar no
terceiro dia, após a sua viagem espiritual, o nobre
volta transformado, se arrepende das antigas
faltas e torna-se um bom cristão. Passa a
frequentar missas e doa os seus bens à Igreja
para auxílio dos pobres.
Podemos notar uma clara analogia entre o
renascimento de Túndalo como cristão ideal e o de
Cristo que ressuscita após o terceiro dia da
Crucificação. A passagem de Túndalo de pecador
a bom cristão, bem como as vívidas descrições
das torturas nos locais infernais, contribuíram com
o processo de evangelização e conversão dos
medievos. Por isso essa narrativa pode ser
entendida como uma espécie de manual de
comportamento cristão para obtenção da
salvação.
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A Visão de Túndalo e a sua Circulação:
A Produção e Recepção do Relato
Com relação aos documentos produzidos
pelos humanos ao longo do tempo, precisamos
saber qual a sua intenção, bem como a sua
circulação na época em que foram produzidos.
Sabemos que a Visão de Túndalo teve enorme
sucesso, tendo sido traduzida para diversos
idiomas entre os séculos XII ao XVI (francês,
inglês, espanhol, alemão, catalão, português,
entre outras) (ver quadro 1).
Sua grande difusão é explicitada pelo
grande número de manuscritos conservados ainda
hoje. Os latinos chegam a mais de cento e
cinquenta conservados e há vários também nos
idiomas vernáculos conforme pode ser visto a
seguir:
Quadro 1:
MANUSCRITOS E PRIMEIROS IMPRESSOS DA
VISÃO DE TÚNDALO – SÉCULOS XII-XVI
VISIO TNUGDALI
Traduções TOTAL Ms.
Incunábulos
LATIM
154
05
ALEMÃO

10

32

22

FRANÇÊS

10

14

-

HOLANDÊS

04

07

05

INGLÊS

01

05

-

ITALIANO

04

07

01

PORTUGUÊS

02

02

-

ESPANHOL

02

06

01
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SERVO-CROATA

02

02

-

IRLANDÊS
(GAÉLICO)
ISLANDÊS

01

01

-

01

06

-

PROVENÇAL

01

01

-

SUECO
BIELORUSSO

02
01

02
01

-

A grande circulação da obra ao longo do
tempo, nos séculos XII ao XVI, bem como a
quantidade de manuscritos conservados mostra
que a narrativa era muito conhecida no medievo.
Interessante também observar que a Visio
Tnugdali esteve entre as primeiras obras que
foram impressas após a descoberta de Gutenberg.
Neste sentido, a maior quantidade das primeiras
versões no formato impresso, os incunábulos,
foram feitas na Alemanha. Neste local foram
produzidos livros em latim e alemão, cerca de
vinte edições da obra, as quais eram ilustradas
com xilogravuras, com o intuito de auxiliar o leitor
a compreender melhor a história.
Segundo Palmer, entre os anos de 1483 e
1521 circularam no território alemão pelo menos
entre três mil e quatro mil cópias da edição
impressa e ilustrada da narrativa (PALMER, 1992,
p. 158). Até mesmo Martinho Lutero chegou a
conhecer o documento, tendo-o citado num de
seus sermões (PALMER, 1982, p. 209-210).
Conforme podemos observar no quadro 1
também houve incunábulos na Holanda e também
na atual Espanha. Tudo isso prova um grande
vigor do relato, com a sua produção e divulgação
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durante todo o período medieval e início da época
moderna.
Em Portugal A Visão de Túndalo ou
História do Cavaleiro Túngulo (Estoria dhuun
caualeyro a que chamauan Tungulu) foi composta
em manuscrito no final do século XIV e início do
século XV, momento de muitas transformações no
reino luso. Além do contexto de medo da morte e
Peste Negra a época é também marcada pelo
início da Expansão Marítima, quando os
portugueses conheceram novas terras e povos.
A obra foi traduzida do latim ao português
no mosteiro cisterciense de Alcobaça, em dois
códices diferentes, por dois monges distintos.
Segundo a filóloga Mafalda Maria de Oliveira, do
Centro de Linguística da Universidade Nova de
Lisboa, não é possível definir qual o texto latino
que deu origem às versões portuguesas, que são
63
diferentes uma da outra .
A primeira é referente ao códice 244, que
atualmente está na Biblioteca Nacional de Lisboa.
Foi traduzida por frei Zacarias de Payopelle e das
duas versões é a mais detalhada. A outra é o
códice 266, realizado pelo Frei Hilário de Lourinha
e está na Torre do Tombo. Não sabemos
informações sobre os dois monges ou se eles se
conheciam. Dos dois manuscritos, o 244,
composto por frei Zacharias de Payopelle, é o
mais detalhado. O início do texto, escrito em
vermelho, começa no final da folha, após as
Meditações de S. Bernardo. Ressalta bem o

63

Sobre isso, ver Visão de Túndalo em Scrinium – Traduções
Medievais Portuguesas.
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aspecto pedagógico da viagem imaginária e
explicita os três lugares do Além, divididos como
Muro de Ouro, Prata e Pedras Preciosas. O códice
266 é mais resumido e não menciona o termo
“Purgatório”. Também não explica especificamente
os três espaços do Paraíso, que são mais
confusos que na versão anterior.
É bom dizer que ambas as traduções são
resumos da narrativa e no que tange aos clérigos,
não são criticados no texto, que circulou em
Portugal principalmente no mosteiro de Alcobaça,
também chegando aos leigos através das
pregações. Outras versões do texto, bem como a
versão original, composta por Marcus no século
XII mencionam uma punição explicitamente
voltada para os clérigos que realizaram pecados
ligados à sexualidade.
Esta pena era padecer no ventre da besta
pássaro, dentro dela engravidar e depois parir
seres monstruosos, por todas as partes do corpo,
tanto homens como mulheres, sem distinção de
sexo. Esses seres depois os mordiam até os
nervos e ossos. Embora a punição seja citada nas
versões portuguesas, nelas não é dito que esse
castigo é destinado principalmente aos religiosos
que cometeram a fornicação, ao contrário de
outras versões e no texto de Marcus do século XII.
No códice português 244, essa informação é
omitida, sendo explicada como sendo a pena
daqueles que deveriam ser “melhores do que os
outros, têm ciência de o ser, mas não são. Mas
têm as línguas muito agudas para falar muito mal
(dos outros)” (VT, 1895, p. 108). Aqui, portanto, o
pecado da luxúria é substituído pelo das “más
~ 216 ~

línguas”, também muito criticado nos mosteiros, já
que os monges deveriam manter o silêncio
(ZIERER, 2015, p. 13). Mas não deixa de ser uma
suavização dos textos da Visio que circularam no
reino luso evitar relacionar os clérigos com o
pecado da sexualidade.
Um aspecto muito claro na narrativa é a
presença constate do elemento auditivo, sendo a
obra repleta dos chamados “índices de oralidade”
(ZUMTHOR, 1993), através de várias expressões
relacionadas a sons, tanto no Inferno quanto no
Paraíso, através de verbos como contar, ouvir,
dizer, entre outros. Durante todo o percurso ocorre
um diálogo entre Túndalo e o anjo, no qual o
primeiro quer saber por que motivo os condenados
sofrem determinada pena e por qual o pecado que
cometeram.
Outro elemento é a abundância de
impressões sensoriais, relacionadas à visão,
audição, olfato, paladar e tato, como forma a
aproximar o relato do ouvinte. As descrições
aguçam as sensações como forma de presentificar
a narrativa do cotidiano dos medievos, de forma
que mudassem comportamentos condenáveis e
adotassem atitudes consideradas corretas pelos
monges.

A Preocupação com o Destino das
Almas
Este estudo se preocupa com o imaginário
medieval, definido por Schmitt como a relação dos
homens entre si, com Deus e com o invisível. O
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medievo se via como um homo viator, sendo o
mundo terreno visto como um local de passagem
para a salvação na outra vida. A preocupação com
o destino das almas no pensamento judaicocristão é antiga, tendo sido compostos relatos
sobre o Além desde o século I. No Livro de Esdras
(s. II), por exemplo, Esdras vê uma cidade num
vale cheia de coisas; os maus serão castigados de
sete maneiras diferentes e os justos repousam de
sete maneiras (DELUMEAU, 1994, p. 35-36).
Inicialmente no Cristianismo havia dois
espaços, o Inferno e o Paraíso. Os bons mortos
descansariam à espera do derradeiro julgamento
(Juízo Final) num local intermediário, denominado
como o Seio de Abraão. Mais tarde, entre meados
do século XII e o século XIII foi elaborado pela
Igreja o conceito de um local de passagem, o
Purgatório, onde seriam purgados alguns
pecados, tidos como leves (veniais), depois disso
todos os crentes que tivessem se arrependido dos
pecados antes da morte, teriam a esperança de
salvação na Parusia, a segunda vinda de Cristo.
Segundo Baschet, dos séculos XII ao XV, o
sistema do Além se tornou mais complexo, com
cinco lugares, a saber, Paraíso, Inferno,
Purgatório, Limbo das Crianças e o Limbo dos
Patriarcas (BASCHET, 2006, p. 394-408).
As versões do relato Visão de Túndalo
produzidas no século XII falam somente do
Inferno, dividido em Superior e Inferior, e do
Paraíso. Já as do século XV mencionam o termo
“Purgatório”. No caso das traduções portuguesas
este termo é explícito no códice 244 e implícito no
266.
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Sobre os espaços do Além, podemos dizer
que o Paraíso Celeste, possui vários elementos do
Paraíso Terrestre (Éden), tais como a fonte da
água da vida, vegetação abundante, frutos, mas
possui como uma diferença fundamental o fato de
ser representado como uma cidade com muros, tal
como é descrito no Apocalipse de S. João. Por
este motivo, o espaço do Paraíso é retratado na
Visão de Túndalo como dividido em três muros, o
de Prata, Ouro e Pedras Preciosas, segundo o
merecimento dos eleitos.
Já o Inferno é o local de danação para
onde vão aqueles que não se arrependeram de
suas faltas antes da morte e que cometeram
pecados mortais. Estes últimos serão punidos
eternamente no fogo, elemento de purificação. Lá
é a morada de Lúcifer e de outros demônios que
torturam os pecadores. Muitas vezes é
representado por um monstro que devora as
pessoas, o Leviatã, conforme citado na Bíblia.

A Conversão do Cavaleiro Pecador
Um dos elementos mais importantes da
Visio é o seu profundo aspecto pedagógico, que
fica bem claro no trecho a seguir:
Começase a Estoria dhuun Caualeyro
a que chamauan Tungulu ao qual
foron mostradas uisibilmente [...]
todas as penas do inferno e do
purgatorio. E outrosi todos os beens e
glorias que ha no sancto parayso. [...]
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Esto lhe foi demonstrado por tal
que se ouuesse de correger e
emmendar dos seos peccados e de
suas maldades.” (VT, 1895, p. 101).

Através da experiência do cavaleiro, que
seria ouvida por outras pessoas, muitos cristãos
que não estavam seguindo os preceitos indicados
pelos clérigos, mudariam como ele, de
comportamento e se tornariam bons cristãos.
Um aspecto interessante é observar as
palavras que aparecem logo nas primeiras páginas
do manuscrito: penas, inferno, demônio,
tormentos, trevas, fogo, anjo, luz, Deus, almas,
temor, açoites. Deste modo, fica bastante clara a
oposição entre o bem e o mal, através de
vocábulos associados a Deus (anjo, luz) e outros
associados ao Diabo (penas, inferno, fogo,
açoites), com o objetivo de doutrinação da
sociedade (ZIERER, 2009, p. 298).
Após sair involuntariamente de seu corpo,
Túndalo é cercado por demônios, que
que
enchiam ruas e praças. Eles desejam levar a sua
alma e apontam-lhe seus pecados:
Hora dize porque nõ es agora
sobrevosa como soyas. Ou porque
nõ fazes discórdias. Ou porque nõ
fornigas. Ou porque õ levãtas
pellejas como soyas. Hu som os teus
devaeos. E a tua vãã gloria hu he. O
teu comer e o eu bever que tu avias
de que davas muy pouco aos
pobres. Hu som as tuas locuras que
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tu fazias. Todo já he passado e tu
penarás por ello.” (VT, 1982/83, p. 39)
Esses pecados estão associados aos sete
pecados capitais, como a soberba, através da vã
glória, as discórdias e pelejas (associado à ira e à
inveja), o comer e beber (pecado da gula), o fato
de dar poucas esmolas aos pobres (avareza) e a
fornicação (luxúria) (ZIERER, 2010, p. 17).
Os demônios, ao apontar os pecados à
alma são os iniciadores de um processo de
reeducação que Túndalo empreende ao longo de
sua viagem imaginária. Logo a seguir, o anjo,
banhado de luz e que se caracteriza o anjo de
guarda do cavaleiro (segundo o relato o anjo
estava com ele desde o dia que nasceu), aparece
e afasta os demônios, que se revoltam, afirmando
que a alma lhes pertencia. Mas não possuem
poder frente ao ente celeste, que leva o cavaleiro
consigo. A jornada é iniciada, inicialmente em
direção ao interior da terra, para baixo, onde estão
localizados o Purgatório e o Inferno.
Apesar de haver a delimitação dos
espaços do Além no códice 244, divididos em
Purgatório, Inferno e Paraíso, percebemos a
dificuldade de localização desse terceiro espaço,
pois há almas sofrendo castigos no Purgatório e
Inferno, sem que pareça haver grandes diferenças
entre os dois locais, ambos parecendo-se com o
Inferno propriamente dito (ZIERER; MESSIAS,
2011, p. 80).
De qualquer forma ao passar pelos
ambientes do Antigo Inferno Superior, o Purgatório
das nossas versões, o anjo afirma que aqueles
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que estavam ali “esperam salvação” (VT, 1895, p.
109; VT, 1982/83, p. 44), o que mostra que depois
de mitigarem as suas faltas, iriam ao Paraíso.
Uma das inovações da Visão de Túndalo
em relação a outros relatos é o fato de que pela
primeira vez, numa viagem imaginária, o viajante
sofrer as torturas do Além, o que contribui para o
seu processo educativo. Neste sentido, ele padece
as torturas dos ladrões, orgulhosos, avaros e
luxuriosos.
Um dos castigos que mais nos chamam
mais atenção é a pena dos ladrões, na qual o
cavaleiro é obrigado a passar por uma ponte com
pregos, carregando uma vaca que havia furtado
de seu vizinho. No meio do caminho encontra
outro caminhante vindo em sentido oposto,
carregando um feixe de trigo. Nenhum dos dois
pode continuar a travessia e tinham medo dos
monstros que estavam debaixo da ponte prontos
para devorá-los.
Existe um único manuscrito totalmente
decorado com iluminuras, proveniente da França,
sobre a narrativa do cavaleiro. A narrativa se
chama Las Visions du Chevalier Tondal (As Visões
do Cavaleiro Túndalo). Uma das cenas mostra a
alma, a vaca e sua aflição na ponte:
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Figura 1. Tormento dos Ladrões. Tondal leva uma Vaca por
uma Ponte com Pregos.
(1475). In. Les Visions du Chevalier Tondal. Los Angeles: The
Paul Getty Museum, Ms. 30, Fol. 20.

O manuscrito francês do século XV, no
qual se encontra a figura 1, foi redigido por
64
encomenda de uma duquesa, Margaret de York ,
a qual pretendia que o seu marido, o duque
Carlos, o Temerário passasse a ter uma vida mais
virtuosa. Este último, em conflito com o rei da
França, seu suserano, faleceu em 1477, no Cerco
de Nancy.

64

Margaret de York foi uma ativa bibliófila que se preocupou
com a educação dos órfãos e com a produção de livros,
possuindo uma grande biblioteca no tempo em que foi duquesa
e também encomendou muitos livros nesse período. Era uma
grande devota e fez doações a instituições religiosas. Irmã dos
reis da Inglaterra Eduardo IV (1461-1483) e Ricardo III (148385), casou-se com Carlos, o Temerário em 1468, como parte
de uma aliança anglo-borgonhesa contra o rei da França, Luís
XI, no contexto da Guerra dos Cem Anos. Ela não conseguiu
dar ao marido um herdeiro e por esse motivo era negligenciada
por ele, que a via poucas vezes por ano (ZIERER, 2015, p. 1112).
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As imagens visuais, como a do manuscrito
da duquesa, eram formas de os fieis atingirem a
Deus, fazendo com que atingissem o invisível.
Elas tinham vários propósitos e funções
devocionais, rituais, políticas, entre outras
(SCHMITT, 2006, p. 600-601). As imagens
medievais segundo Baschet, longe de serem a
“Bíblia dos iletrados” tinham as funções de
ensinar, recordar e comover (BASCHET, 1996, p.
2). É importante segundo o autor buscar
compreender as várias funções da imagem, daí a
proposição da terminologia imagem-objeto pelo
autor.
De acordo com Schmitt a imagem tinha
grande importância na sociedade medieval. O
conceito de imagem (do latim imago) está ligado
aos objetos figurados (pinturas, esculturas,
miniaturas, entre outros), às imagens da
linguagem (metáforas e alegorias das obras
literárias e da pregação) e às imagens mentais
(relacionadas aos sonhos e visões) (SCHMITT,
2006, p. 593).
A imagem no medievo pode estar
associada ao texto, mas não é nunca um texto a
ser lido e tem uma dinâmica própria. Ela não é a
mera reprodução do escrito e representa algo que
vai além do que é visto. Muitas vezes é colocada
em locais onde, pela sua altura, posição e
localização pouco acessível, não poderia ser vista,
sendo mesmo assim confeccionada, o que mostra
que possuía várias finalidades (SCHMITT, 2006, p.
600).
Na figura 1 vemos a imagem de Túndalo,
próximo do anjo. Este parece lhe explicar a
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penalidade e na frente do ser angélico está a
vaca. Do outro lado vem vindo o homem com o
feixe de trigo, na direção de Túndalo. No
manuscrito produzido por Marcus no século XII,
bem como nessa versão francesa da narrativa, o
tormento chega a ser, além de grotesco, cômico. A
alma e a vaca caem no chão várias vezes. O
cavaleiro tropeça, o animal empaca, Túndalo a
puxa, e, por fim, anda com muita dificuldade sob
os pregos até se deparar com o outro pecador,
vindo em sentido contrário, no meio da ponte.
Nesse momento, ambos, desesperados, pedem ao
outro a passagem e acusam-se mutuamente pelos
antigos pecados.
Embaixo da ponte, conforme podemos
observar na imagem, estavam monstros que
esperavam os pecadores caírem para comê-los. É
interessante observar na imagem que o artista que
confeccionou a cena, Simon Marmion, prefere
mais dar a impressão dos monstros do que
65
realmente mostrá-los ao espectador da cena . Por
isso as feras não são muito bem definidas,
deixando que o leitor pudesse imaginá-las em sua
mente.
O copista do texto francês, David Aubert,
explica que havia um “fleuve puissant et horrible”
(rio poderoso e horrível), com ondas, e dentro dele
havia “tres merveilleuses bestes” (muito horríveis
bestas) que não paravam de urrar (VT, 2008, p.
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Simon Marmion já na sua época foi reconhecido por um
contemporâneo Jean Lemaire, em 1506, como o “príncipe dos
iluminadores” pela suavidade que trata os temas, o uso das
cores e pela sua técnica. (ZIERER, 2015, p. 11).
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184). Em cima dele havia uma “pont moult long et
estroit” (ponte muito longa e estreita) com o
comprimento de “trois mille pas” (três mil passos),
mas com somente “une paulme en largeur (um
palmo de largura) (VT, 2008, p. 184). Essas bestas
“aussi grandes comme une tour” (tão grandes
como uma torre), tinham o fogo que saía de suas
gargantas e de suas narinas, de forma que o rio
fervia (VT, 2008, p. 185). Ao ver esses monstros, a
alma começa a chorar de pavor (ZIERER, 2015,
p. 20)
O anjo lhe avisa que teria que enfrentar a
prova com o objeto que havia uma vez roubado: a
vaca, conforme é possível ver na imagem.
Tondal/Túndalo argumenta o fato de haver
devolvido o animal. Mas o ente celeste lhe explica
que todas as más ações são castigadas no Além,
que o pecador havia devolvido porque não tinha
podido reter em sua possessão o animal furtado e
que o castigo seria menos doloroso pelo fato de
sua menor gravidade (a devolução do roubo).
Com grande dor e pavor, Tondal começa a
travessia na ponte (VT, 2008, p. 186). No meio
dela, conforme já mencionado, encontra outro
condenado que portava um feixe de trigo. Ambos
se acusam de seus pecados, pedindo ao outro a
passagem e “leur piés fort saignoient” (os seus pés
sangravam fortemente) (VT, 2008, p. 186). Depois
percebem terem chegado salvos do outro lado da
travessia.
No códice português 244, o anjo o salva
deste tormento e embora Túndalo reclame da dor
nos pés, o ente celeste afirma que devem
prosseguir a jornada, uma vez que antes seus pés
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eram ligeiros para fazer coisas ligadas a vaidades
do mundo (VT, 1895, p. 106; ZIERER; MESSIAS,
2011, p. 77-78).
No seu processo educativo, Túndalo é
convencido a mudar de comportamento tanto
pelos argumentos do anjo quanto pelas punições
sofridas nos lugares infernais. Inicialmente, a alma
questiona a misericórdia divina. O anjo lhe explica
que todas as recompensas e castigos ocorrem
devido às ações realizadas na terra. Pode-se notar
a importância do livre arbítrio na salvação, pois
cada indivíduo, segundo o pensamento cristão
obteria graças ou tormentos de acordo com a sua
conduta na terra.
Além disso, destaco o impulso ao
individualismo a partir do século XII e
especialmente do século XIII, quando, a partir do
Concílio de Latrão, todo o cristão deveria se
confessar pelo menos uma vez por ano. Daí o
exemplo de Túndalo que de mau cristão vai se
convencendo, ao longo de sua viagem imaginária,
dos argumentos do anjo. Contribui também para
essa consciência o sofrimento enfrentado pelo
cavaleiro devido às faltas cometidas.
Depois de um primeiro estágio nos
espaços de purgação, Túndalo e o anjo descem
mais ao fundo da terra onde encontram a figura de
Lúcifer, que esmagava a almas entre os seus
dedos e as jogava para diversas partes do Inferno.
Este local é caracterizado pelo escuro, por
montanhas, gemidos e dor dos condenados. Ali o
cavaleiro encontra vários de seus parentes e
amigos, segundo o códice 244 da versão
portuguesa.
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Um dos aspectos a ser salientado é a
influência desse manuscrito na construção de
imagens visuais no final da Idade Média. Neste
sentido, as descrições do Inferno e Paraíso
contidas na Visio encontram eco na obra de vários
artistas como, por exemplo, Bosch, que apresenta
várias torturas inspiradas naquele relato, e um de
seus seguidores tem um quadro anônimo que é
intitulado Tondal’s vision (c. 1450-1516, Museu
Lázaro Gualdiano, Madrid) (CECCHI, 2013, p.
128-133). Diversas outras imagens sobre o
Inferno, Paraíso e Juízo Final realizadas no final
da Idade Média confirmam a geografia simbólica
da Visio e parece terem de alguma forma sido
influenciadas por ela.
A visão do Inferno foi retratada pelos
irmãos Limbourg no século XV que o retrataram no
Livro de Horas do Duque de Berry, o que mostra a
importância da Visão de Túndalo, conforme pode
ser observado na iluminura a seguir:

Figura 2. Inferno. Les Tres Riches Heures du Duc de Berry
(Livro de Horas do Duque de Berry), 1415. Musée Condé (ms.
65/1284, fol. 108r), Chantilly.
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A iluminura dos irmãos Limbourg parece
concordar com vários elementos apresentados na
Visio. A figura de Lúcifer no relato Visão de
Túndalo estava ligada não só como aquele que
aplicava os castigos às almas, mas ele também
sofria os castigos uma vez que jazia sob a grelha
de ferro. Na imagem podemos observar uma
riqueza de elementos na medida em que o fogo é
constantemente reavivado pelos demônios.
A visio afirma que o Príncipe das Trevas é
“negro como carvão” (VT 1895, p. 110), o que
também se confirma na pintura. A sua escuridão
está associada ao combate entre luz versus
trevas, as trevas significando a danação desse ser
quando se revoltou contra Deus. Lúcifer é
retratado pelos irmãos Limbourg de forma
animalesca e, por ser o soberano do Inferno, porta
66
uma coroa em sua cabeça .
Os demônios que
o atormentam
igualmente possuem aspecto animal, como
descrito por autores como Russel, Nogueira e
Baschet em relação a essas criaturas. Apresentam
na figura 1 asas de morcego, rabo e outros
aspectos bestiais. Outro elemento característico
da iconografia do Inferno é a sua escuridão,
caracterizada por tons escuros e avermelhados,
66

De acordo com Baschet, na Baixa Idade Média o poder do
Diabo é redimensionado e ele começa a ser visto como
soberano do Reino do Mal, o Inferno, localizado no abismo do
mundo, no seu interior, em baixo, local escuro e muito quente
onde as almas que não se arrependeram antes da morte
arderão por toda a eternidade. O ser maléfico também passa a
portar os atributos da função régia na iconografia, como coroa
(como vemos na figura 2) e cetro, além de muitas vezes ser
retratado de maneira frontal e sentado num trono (BASCHET,
2006, p. 386).

~ 229 ~

por montanhas e pelo fogo (ZIERER; OLIVEIRA,
2010, p. 56).
Outro aspecto que se destaca na imagem
é o fato de os eclesiásticos (o que se vê através
da tonsura em suas cabeças) estarem sofrendo no
Inferno, sendo arrastados por diabos, o que não
vemos descrito no Inferno nas versões
portuguesas do manuscrito.
Logo a seguir, Túndalo e o anjo deixam o
Inferno e se dirigem para cima, em direção à luz e
aos recantos celestes. Passam inicialmente por
um lugar onde as pessoas ainda sofrem algumas
torturas (pré-Paraíso) e depois chegam ao Paraíso
propriamente dito, divido nos Muros de Ouro,
Prata e Pedras Preciosas. Essa divisão segue a
hierarquia do profeta Ezequiel, seguida por
Gregório Magno que dividiu os cristãos em
virgens, continentes e casados (VAUCHEZ, 1985,
p. 48)
Os
elementos
do
Paraíso
estão
relacionados com o jardim edênico marcado pela
fonte da vida eterna, a árvore da vida,
instrumentos musicais. A paisagem é florida,
predomina a alegria, o colorido, fragrâncias
agradáveis e os louvores ao Criador.
Os muros do Paraíso são bem delimitados
no códice 244 da versão portuguesa, em que
Túndalo ao entrar é apresentado com todas as
características e a origem das pessoas que
tiverem o privilégio de ocupá-los. Porém no códice
266 os espaços aparecem de forma confusa,
dificultando a identificação de cada muro. No Muro
de Prata se encontram aqueles bons casados que
não cometeram o adultério e foram bons cristãos.
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O segundo lugar do Paraíso é o Muro de
Ouro, que tem a presença de uma árvore,
representando a Igreja Católica e seu papel como
instituição no Paraíso, local dos monges. Aqui
temos outra vez presença de bela sonoridade,
mas superior a do muro anterior. A alma escuta
cantos “formosos e saborosos” e instrumentos de
órgãos, violas, alaúdes, entre outros (VT, 1895, p.
116). A harmonia é tamanha que os habitantes
cantam sem mover as bocas e os instrumentos
soam sem serem tocados (VT, 1895, p. 117).
O último muro é o Muro de Pedras
Preciosas, dedicado a santos como S. Patrício, um
santo irlandês, nacionalidade também do
elaborador da Visio, o monge Marcus. Ali há
também a presença de virgens e das nove ordens
de anjos. Neste local a alegria é ainda maior que
nos muros anteriores, bem como a beleza do local.
Num determinado momento o cavaleiro não tem
palavras para descrever tal espaço e o relato
apresenta para aquele lugar um trecho da
Bíblia:“viram coisas que o olho não viu, nem
orelha ouviu, nem coração de homem cuidou
nem pensou. [...](VT, 1895, p. 119). A citação é
retirada da Bíblia (I Co 2, 9). Túndalo ainda “ouuio
palauras muy marauilhosas. e muy sanctas. per tal
guisa que non conuen a nenhuun homen de as
dizer [...]”. (VT, 1895, p. 118), mostrando que os
prazeres do Paraíso são tão maravilhosos que são
impossíveis de ser expressos com palavras
(ZIERER, 2010, p. 20).
Depois de sua experiência neste local
Túndalo retorna ao corpo, passa a ser bom cristão
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e conta o seu relato aos demais, como já foi
referido antes.

Conclusão
Os elementos que chamaram mais a
nossa atenção são o uso dos órgãos dos sentidos
para presentificar os elementos da Visio a quem
estava ouvindo, com ênfase principalmente nos
órgãos dos sentidos. O fato de o relato ser muitas
vezes ouvido acentua as características de
oralidade da fonte, e percebemos principalmente a
ênfase especialmente na visão e audição, apesar
de os outros órgãos dos sentidos também serem
contemplados.
Sobre a experiência do cavaleiro é
possível afirmar que passou por cinco fases: 1- um
pecador é escolhido para conhecer as dores do
Inferno e glórias do Paraíso através de uma
viagem terrestre, acompanhado por um guia
divino, o anjo; 2- ele enfrenta dificuldades e
sofrimentos num primeiro momento; 3-depois
experimenta as alegrias divinas; 4- num último
momento, retorna ao mundo terreno regenerado.
5- Através desta trajetória, ele se arrepende dos
seus pecados e conta o que viu no Além-túmulo
aos outros, possibilitando assim não somente a
sua salvação, mas a de vários outros cristãos,
através do seu exemplo (ZIERER, 2010, p. 20-21).
Desta maneira podemos observar que a
Visão de Túndalo, composta no século XII,
traduzida e difundida em Portugal no século XV
pelos religiosos de Alcobaça continuou a ter um
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papel importante na evangelização dos cristãos. A
ação dos clérigos ao escrever o relato auxiliava os
oratores a conhecer este relato que depois era
transmitido oralmente aos fieis com o objetivo que
todos pudessem alcançar a bem aventurança
divina.
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A RELIGIOSIDADE MEDIEVAL COMO
INSTRUMENTO EDUCACIONAL NA
VISÃO DE TÚNDALO
Bianca Trindade Messias

67

Introdução
Na Idade Média Central e Baixa Idade
Média, o mundo é apresentado pelos clérigos
muitas vezes de forma dualista Deus versus diabo,
salvação
versus
danação.
Essas
forças
antagônicas se confrontam em torno do homem,
que se encontrava na dualidade entre seguir a fé
cristã ou viver no pecado mundano. Para libertar o
homem dessa agonia temos a Igreja Medieval, ela
é a verdade, o caminho e a luz, é a própria
sociedade que engloba as demais ordens e
mantém uma relação de estabilidade ao exercer o
seu poder espiritual.
A Igreja Medieval é a principal instituição
da sociedade, o corpo eclesiástico e hierarquizado
em clero regular, composto pelos monges que
vivem nos mosteiros e em plena contemplação a
Deus e o clero secular, esses estão em contato
com os leigos. Ambos são responsáveis pelo
ordenamento social, cujo o objetivo consiste em
67
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ensinar os valores cristãos para que a população
se comportassem conforme os mandamentos para
alcançarem o caminho da salvação eterna.
Detentores do poder espiritual, os clérigos
constituem a espinha dorsal de sustentação da
sociedade, porém atuam em conjunto com os
laboratores e bellatores, ambas são essenciais
para a movimentação e estruturação do
Feudalismo. A nobreza com sua função de
guerrear e proteger os indefessos, e os
camponeses, a principal força de trabalho, mas
não se restringia apenas ao trabalho da terra, mas
qualquer tipo de produção na sociedade que
servia para o consumo das demais ordens.
Entretanto, aos olhos da Igreja o grupo da
nobreza, especificamente a cavalaria, era vista
como indisciplinada pelo fato de não praticar e
seguir os bons ordenamentos cristãos. E esse
grupo deveria ser um espelho de boa conduta
para os demais cristãos, pois conforme Jean Flori
(2005), ser cavaleiro significa homens que andam
a cavalo, e devem ter uma postura forte e corajosa
de um verdadeiro guerreiro a ser seguido como
modelo de conduta pelos demais grupos sociais.
Porém, as ações desenvolvidas pela
cavalaria eram desviantes daquelas pregadas
pelos clérigos, pois um dos impulsos que levavam
os jovens a ingressarem a ordem de cavalaria era
a prática das justas e torneios, ambas tinham uma
função militar, treinar os cavaleiros para as
guerras, mas também possuíam um caráter
honorífico, com premiação para os vencedores e
muitos viam a esperança de “ascensão social e de
promoção econômica” (FLORI, 2005, p. 106).
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A cavalaria era vista como terror da época
“esse grupo social representava a violência, o
espírito de agressão e pilhagem da época, pois
qualquer pretexto era motivo para esses homens
turbulentos lançarem-se uns contra os outros”
(COSTA, 2009, p. 240). As pulsões agressivas
representavam para os cavaleiros a ascensão
social, o êxito de glórias, louvor e a reafirmação da
sua origem nobre dentro de uma sociedade
hierárquica, porém aos olhos dos clérigos essas
atitudes eram ações da cavalaria de Satã e não de
Deus.
Assim, no período da Idade Média Central
era necessário civilizá-los, ou melhor, cristianizálos, pois cabia aos oratores “indicar aos bellatores
onde está o bem e onde está o mal, erigir
proibições em sua intenção, instituir valores.”
(DUBY, 1982, p. 100). A sociedade feudal estava
organizada em aqueles que oram, combatem e
trabalham. Os oratores estavam numa posição
privilegiada,
permitindo-os
moldar
os
comportamentos dos cavaleiros a favor de seus
interesses.
Considerados os intelectuais da Idade
Média, os clérigos eram os responsáveis pela
produção e difusão dos valores cristãos aos
medievos, através das pregações e de manuais
pedagógicos que contavam com os exemplos de
viagens imaginárias. A forma mais simples de
todos conhecerem e absorverem a ética cristã era
através da oralidade, permitindo a circularidade do
conhecimento. Assim, uma das intenções de
elaborar os manuais era transformar os cavaleiros
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em “modelos de educação social” (PERIN, 2005,
p. 137) para a sociedade feudal.

Pregação e Viagens Imaginárias: Visão
de Túndalo
Os oratores estão no ápice da sociedade,
se diferenciam dos laicos por viverem em devoção
ao nosso Senhor, o seu ofício consiste “em orar e
em realizar ritos não apenas para eles mesmos,
mas para o conjunto dos cristãos que podem
assim, sem nem mesmo pensar que outros se
encarregam pela sua salvação dedicar-se as
atividades próprias a sua ordem, combater ou
produzir” (BASCHET, 2006, p. 174).
Os clérigos possuem a facilidade de
transmitir de forma simples as sagradas escrituras,
principalmente os evangelhos que contém os
ensinamentos de Jesus, eles são os intermediários
no contato entre Deus e os homens, e os
convidam a participarem de seu ritual através dos
sacramentos que são: Batismo, Confirmação,
Eucaristia, Penitência, Unção dos enfermos e
Ordem.
Todos esses sacramentos devem ser
presentes na vida dos cristãos desde os bellatores
até os laboratores para que todos possam exercer
suas atividades de forma pura. O mais importante
de todos é o batismo, o primeiro contato dos
cristãos com o cristianismo e a penitência, para
que os medievos confessem os seus pecados e
renovem a fé cristã.
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Uma forma de lembrá-los das obrigações
perante a Igreja é por meio da pregação realizada
pelos clérigos. “Pregar era de fato, definir os
contornos da verdadeira religião diante da heresia
e da superstição e propor (até mesmo impor) um
modelo de cristianismo, uma visão do mundo cujos
componentes
políticos,
sociais,
religiosos,
encontravam-se
estreitamente
entrelaçados.”
(POLO DE BEAULIEU, 2006, p. 367).
Através da pregação os eclesiásticos
transmitem os seus valores demonstrando o
cristianismo como a verdadeira religião de
salvação, em que todos deveriam segui-lo para
não caírem nos pecados mundanos. Os discursos
passam por um processo de adaptação conforme
as circunstâncias, oferecendo respostas para os
problemas sociais, políticos e econômicas,
confortando os fiéis diante de tais males que
ocorriam na sociedade.
Transmitidos oralmente a um auditório, a
pregação é um verdadeiro teatro religioso, em que
os clérigos articulam a voz e a expressão corporal
a fim de chamar a atenção dos espectadores. Para
aproximar os sermões à realidade dos cristãos, os
clérigos utilizam exemplos de visões do Além,
como por exemplo, a Visão de Túndalo.
Essas visões “tratam-se de relatos feitos
por homens a quem Deus havia dada a graça de
visitar, em geral conduzido por um anjo ou um
arcanjo, o Inferno e o Paraíso, com exceção do
santuário paradisíaco no qual Ele próprio residia”
(LE GOFF, 2006, p. 26). A Visão de Túndalo, a
fonte em estudo, é um relato de visão de autoria
anônima escrito no século XII em latim ou gaélico
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e se espalhou por toda Europa, originando as
versões nas línguas vulgares, podemos citar o
português, o francês, o alemão, entre outras que
remetem o século XII a XVI.
Trabalhamos com a versão portuguesa
que foi traduzida no século XV por um monge
cisterciense, sendo que existem dois manuscritos
portugueses provenientes do mosteiro de
Alcobaça, uma no códice 244, atualmente
depositado na Biblioteca Nacional de Lisboa e
outro no códice 266 localizado no Arquivo
Nacional da Torre do Tombo.
A narrativa gira em torno de um
personagem chamado Túndalo, um cavaleiro
proveniente da nobreza, porém pecador por não
seguir os ensinamentos cristãos e foi considerado
como morto por três dias, não foi enterrado por
haver um pouco de quentura em seu corpo, e
nesse espaço de tempo a sua alma fez uma
viagem aos espaços do pós-morte que são o
Inferno, Purgatório e Paraíso, acompanhado de
um anjo guia.
A Visão de Túndalo narra a história de
alguém que está inserido na sociedade e sempre
próximo da realidade dos fiéis, no caso o cavaleiro
Túndalo. Os clérigos enfatizam a desobediência
dele em não seguir os mandamentos de Deus e
da Igreja, como não ir a Igreja, não se confessar,
não fazer orações, entre outras práticas que eram
comuns entre os medievos.
Túndalo foi o escolhido para ver, sentir e
sofrer as punições do Inferno, como punição por
desobedecer as sagadas escrituras e também
recebeu a graça de contemplar as alegrias
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daqueles que viveram conforme as regras cristãs
no Paraíso. Segundo Zierer (2003) o objetivo da
visão consiste no processo de cristianização: levar
o cavaleiro ao arrependimento de seus pecados e
conversão ao cristianismo.

Ensinamentos
Cristãos
para
a
Salvação das Almas na Visão de
Túndalo
A maior parte da narrativa Visão de
Túndalo é destinada a descrição do Inferno, com
destaque para os pecados e punições pelos quais
o cavaleiro sofreu nas mãos dos demônios. Os
clérigos aproveitam essa ocasião para difundir
esse lugar sombrio governado pelo príncipe das
Trevas, Lúcifer, aplicando a chamada pedagogia
do medo.
O Inferno é o primeiro espaço para onde a
alma foi conduzida, caracterizado como um lugar
escuro, sombrio, com maus cheiros e habitada por
demônios para atormentar a alma, aparece um
anjo carregado com toda a sua claridade, que irá
guiá-lo ao longo da viagem. Este corresponde ao
anjo guia responsável pela salvação pessoal do
indivíduo.
Nesse espaço infernal o cavaleiro olhou e
sofreu a punição dos pecados cometidos na vida
terrena. Segundo Tomás de Aquino, conforme a
explicação de Casagrande e Vecchio:
[...] o pecado é constituído de dois
elementos, o ato humano, que é de
certo modo sua matéria (pensamento,
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palavra, ação) e o elemento formal,
que consiste na transgressão da lei
eterna, lei divina que se identifica com
a estrutura finalista do universo e com
a própria racionalidade do homem.
(CASAGRANDE E VECCHIO, 2006,
p. 343).
A noção de pecado é antes de tudo
próprio da natureza humana em que somos
dotados de uma racionalidade para saber o que é
certo e o errado na sociedade com base nas leis
divinas. As leis divinas são as que estruturam e
movem a sociedade feudal. Todos possuem o
conhecimento delas, que são transmitidas
incansavelmente pelos clérigos durante a
pregação e devem ser obedecidas. Exercer
alguma falta, seja pela palavra, ação ou
pensamento, significa pecar de forma consciente.
Dentre dos pecados cometidos pelo
cavaleiro Túndalo destacamos a punição dos
ladrões, em que ele deveria passar por uma ponte
cheia de pregos carregando o objeto furtado, no
caso a vaca de um vizinho, como está descrito no
fragmento a seguir:
Esta ponte era fecta dhuma tauoa
que toda era chea de clauos agudos
e os que per ela passauan padeciam
grandes penas e era muy maa de
passar ca era muy estreyta e muy
longa e toda enclauada de muy gran
temor. [...]. Mais conuen que ora
passes per ella sen my e passaras
contego hhuma uaca braua que tu
furtaste a hunn teu conpadre.
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(VISÃO DE TÚNDALO, 1895, p. 105)
(grifos nossos)
O personagem sofre ao passar pela ponte
que estava suspensa sobre um rio profundo, e no
meio do caminho vê um peregrino que passava
carregando um feixe de trigo e nenhum queria dar
passagem para o outro passar.
Os seus pés são feridos com os cravos
agudos presentes na ponte, mas Túndalo como
um bom cristão, pedia ajuda do anjo e de Deus no
momento de aflição, sempre dizendo: “Rogote
senhor” e o anjo com todo o seu poder divino o
cura da punição.
Durante a travessia pelo Inferno chega o
momento em que a alma do cavaleiro vai às
profundezas do Inferno até o ponto em que ele vê
Lúcifer, o príncipe das trevas, este sempre
querendo ficar com a sua alma. A caracterização
do ser maléfico está explícita no fragmento a
seguir:
A ssua figura era esta. s.El era negro
assi como caruon e auvia figura
dhomem des os pees ataa cabeça e
auia boca en que auia muitos
males e tynha hunn rabo assy
grande que era cousa muito
spnatauil. No qual rabo auia mil
massons e en cada maan auia en
ancho cem palmos e as suas maaons
e as hunhas delas e as hunnas dos
pees eeram tam anchas como lanças
e todo aquel rabo era cheo de
agulhas muy agudas pera atormentar
as almas. (VISÃO DE TÚNDALO,
1895, p. 110) (grifos nossos)
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Os relatos medievais estão cheios de
manifestações do diabo em forma animal, porém
percebe-se no fragmento acima que Lúcifer, o
príncipe das trevas, apresenta características tanto
humanas quanto animais, como a presença de
mãos e rabo respectivamente, temos assim as
diversas representações do diabo seja na
literatura ou na iconografia.
Lúcifer era um anjo de Deus, mas devido
ao seu orgulho e ganância de ser superior ao seu
criador, foi jogado nas profundezas do Inferno
juntamente com os anjos que o seguiam
marcando, assim, o ingresso do mal no universo.
Apesar da Paixão e Encarnação de Cristo
ter quebrado e nos salvado do poder do diabo, a
Igreja não deixa de sustentar a tese de que ele
esteja totalmente vencido “se assim o fosse, não
haveria razão para a continuidade da existência da
Igreja”. (NOGUEIRA, 2002, p 41). Durante a
pregação os clérigos enfatizam a presença desse
ser maligno no cotidiano dos medievos para que
eles ficam sempre vigiados para que não caiam
nas tentações e nos pecados mundanos.
Ao longo da viagem Túndalo observa
algumas almas em penitência e esperando o dia
da salvação. Essas almas encontravam-se tristes
e em sofrimento, segundo a fonte “ali moram os
non muy boons que son liurados e tirados das
penas do inferno, e non merecen ainda seer
chegados aa companha dos sanctos.” (VISÃO DE
TÚNDALO, 1895, p. 112.) (grifos nossos).
Esse lugar corresponde ao Purgatório,
esse espaço não aparece de forma delimitada no
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manuscrito, mas é interpretado como uma última
chance em que a alma após a morte é conduzida
a esse lugar para receber punições “leves” e
aguardar o dia de ascender ao céu.
Essas punições “leves” são destinadas
aos homens que carregam em si o pecado venial
que provém da invencível fraqueza da carne ou da
invencível ignorância. “São veniais, quer dizer, não
passíveis de condenação”. (LE GOFF, 1995, p.
259). Além disso, os pecados veniais envolvem
“os pecados arrependidos, confessados, mas cuja
penitência não foi cumprida” (LE GOFF, 1995, p.
261).
As características dos pecados veniais são
aplicadas aos homens cristãos, que por algum
motivo deixaram de cumprir com os princípios
eclesiásticos, incluindo aqueles que exerciam
atividades que eram vistas de forma suspeita pela
Igreja, como é o caso daquelas realizadas pela
burguesia, associadas ao lucro e à usura.
Le Goff (1995) ao refletir sobre a
estruturação do purgatório apropriou-se do
pensamento de Santo Agostinho, conforme o autor
existem quatro categorias de homens definidos
em: os inteiramente bons, que vão para o Paraíso;
os inteiramente maus são condenados no Inferno;
os não inteiramente bons e os não inteiramente
maus, esses são encaminhados para o Purgatório.
A concepção de Santo Agostinho passou
por várias críticas, pois ele estabeleceu quatro
categorias que não se adequavam ao sistema
ternário: Inferno, Purgatório e Paraíso. Outra
problemática foi tentar enquadrar os não
inteiramente bons e maus no Purgatório.
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Com um pecado venial ninguém é mau,
pois aqueles que se encontram no Purgatório irão
renascer no Paraíso e não sofrer no Inferno.
Assim, o homem deve ser bom para merecer estar
naquele lugar e fazer cumprir a sua pena.
Após passar pelos suplícios do Inferno e
Purgatório o cavaleiro foi contemplado para ver os
prazeres e delícias presentes no Paraíso, em que
foram descritas as formas corretas de se
comportar no mundo terreno para alcançar o
repouso e a felicidade eterna. Esse espaço
hierarquizado em muros, conforme os atos
praticados pelos cristãos em Muro de Prata, Muro
de Ouro e Muro de Pedras Preciosas, cada um
mais alto, iluminado e saboroso do que o outro.
O muro de Prata é destinado aos castos
no casamento que não provocaram adultério e
também ocupado por aqueles que doaram todos
os seus bens aos pobres.
No muro de Ouro
encontram-se os monges e monjas construtores
da Igreja. Os monges são considerados os mais
puros da sociedade medieval por viver uma vida
de reclusão e contemplação a Deus.
Por fim, o muro de Pedras Preciosas
estavam as nove ordens dos anjos: Serafins,
Querubins, Dominações, Tronos, Principados,
Potestades, Virtudes, Anjos e Arcanjos, além dos
anjos temos os patriarcas, os profetas da Bíblia, os
apóstolos de Jesus e as virgens. Nesse espaço
Túndalo vê um Santo irlandês, São Patrício, que
participou da implantação do cristianismo na
Irlanda, terra natal do cavaleiro.
No terceiro dia a alma do cavaleiro volta
ao seu corpo, relatando aos que estavam ao seu
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redor, clérigos e leigos sobre a sua viagem. Após
sofrer no Inferno e sentir as alegrias do Paraíso,
arrependeu-se de seus pecados e como ato de
arrependimento praticou a caridade doando tudo o
que pertencia aos pobres.

Conclusão
Inserir o relato Visão de Túndalo durante a
pregação vem ao encontro da tríade proposta pelo
cristianismo que consiste em: “Pregação,
Confissão e Comunhão”. (BASCHET, 2006, p.
217).
A pregação é um ato constante realizado
pelos clérigos que através de suas palavras levam
os cristãos a terem consciência de seus erros e se
arrependerem. Para receber o perdão é
necessário que os fiéis confessem diante de um
sacerdote as faltas cometidas em ato, em
intenção, ou em pensamento. O perdão é
acompanhado pela penitência designada pelo
sacerdote que deve ser cumprida para ser
absolvido do pecado.
Aqueles que se confessaram, mas por
algum motivo não cumpriram a penitência serão
destinados à purgação no Purgatório. A Igreja reza
diariamente pelas almas que lá se encontram e
solicita aos cristãos que estão neste mundo a
realizarem indulgências e orações aos seus
falecidos, para que eles encontram a luz da
salvação.
A comunhão é o recebimento do corpo e
sangue de Cristo. É obrigatório aos fiéis
receberem a comunhão uma vez no ano,
~ 249 ~

principalmente na Páscoa em memória da
ressurreição de Jesus, porém somente os homens
purificados de seus pecados poderiam participar
da comunhão, segundo os oratores.
Desta forma, a pregação, a confissão e a
comunhão estão entrelaçadas. Os cristãos devem
participar das missas para estar em contato com
Deus e para receber o sacramento da comunhão
devem confessar os seus pecados e se
arrependerem de corpo e alma.
Por meio desses três pilares (Pregação,
Confissão e Comunhão), a Igreja surge como um
grande muro contra os vícios deste mundo, e
acima de tudo como um apoio espiritual para os
cristãos diante das perdas que eles sofrem e dos
perigos que temem.
O cavaleiro Túndalo é um verdadeiro
exemplo de salvação para os medievos mas,
sobretudo para a sua própria ordem a dos
bellatores, pois passou por um processo de
transformação
espiritual
e
comportamental
tornando-se um modelo a ser seguido por todos.
Através do relato de viagem imaginária os
cavaleiros passariam ter consciência de seu
comportamento na terra, pois se vivessem nos
pecados mundanos iram sofrer no Inferno, se
cumprissem com as normas de cavalaria viveriam
eternamente no Paraíso.
Portanto, a Visão de Túndalo está
entrelaçada com os objetivos da religiosidade
medieval, pois transmite uma lição salutar para
quem ouvia, tornando-se um manual pedagógico
de boa conduta para os cristãos, ao indicar qual
comportamento devem seguir para alcançar o
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Paraíso e quais devem ser evitados para não
sofrerem as punições no Inferno tendo como
modelo a ser seguido o cavaleiro Túndalo.
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HERESIA, PODER E VIOLÊNCIA: A
PERSEGUIÇÃO AOS VALDENSES
Luana Maia da Silva

68

Introdução
Neste trabalho discutiremos sobre a
perseguição da Igreja aos Valdenses. Para isso,
abordaremos inicialmente a etimologia da palavra
heresia e a relacionaremos com o emprego da
violência como instrumento de repressão utilizado
pela Igreja para conter o avanço de movimentos
reformistas. Para a realização destes objetivos
utilizaremos a documentação textual “Bula Unam
69
Sanctam 1302” do Papa Bonifácio VIII , o decreto
Ad abolendam do Papa Lucio III e a Carta de
Acusações Contra os Valdenses, escrita pelo
inquisidor
Reinarius
Saccho.
O
primeiro
documento caracteriza a Igreja católica como a
única religião capaz de salvar o cristão e perdoar
os seus pecados. Percebemos então que qualquer
ensinamento ou crença distinta a essa doutrina ai
contra os princípios e ideologia da Igreja:
Esta é a Igreja que devemos crer e
professar já que é isso o que a ensina
68

Graduada em História pela UEMA-CESI e Especialista em
Metodologia do Ensino Superior.
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a fé. Nesta Igreja cremos com firmeza
e com simplicidade testemunhamos.
Fora dela não há salvação, nem
remissão
dos
pecados”.
[...] À
salvação de toda criatura humana
estar sujeita ao romano pontífice.”
(BONIFÁCIO VIII; 1302).
O segundo documento é o texto de Papa
Lucio III, que condena todas as formas de heresia,
em especial os valdenses. Tal punição deve-se ao
fato de os Valdenses, mesmo sem a permissão do
bispo local, empregarem ensinamentos religiosos
e ainda iniciarem uma prática sistemática de
críticas à Igreja de Roma. (LÚCIO III. [s.d].s.l)
Mais particularmente, declaramos
todos Cátaros, Peterines, e aqueles
que se chamam os humilhados, ou
Pobres
de
Lyon,
Passagines,
Josephines, Arnoldistas, sob um
anátema perpétuo... porque assumem
para si a autoridade da pregação, ao
passo que o mesmo Apóstolo diz:
Como pregarão, se não forem
enviados? Concluímos, portanto, sob
a mesma sentença de um anátema
perpétuo todos aqueles que não
sendo enviados tiverem a pretensão
de pregar em locais públicos ou
privados, sem qualquer autoridade
recebida a partir da Sé Apostólica, ou
dos bispos das respectivas dioceses;
como também todos aqueles que
ensinarem
qualquer
opinião
a
respeito do sacramento do corpo e
sangue do nosso Jesus Cristo, o
batismo, a remissão dos pegados,
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matrimônio, ou qualquer outros
sacramentos da Igreja, diferente do
que a Santa Igreja pregar. (LÚCIO III.
[s.d].s.l)
De acordo com Laura Maria Silva Thomé,
no Concílio de Verona em 1184, o Papa Lúcio III
70
condenou a perpétuo anátema os Valdenses
71
bem como outras doutrinas laicas
como os
72
Cátaros ou Albigenses pela contestação contra a
autoridade e a hierarquia da Igreja. (THOMÉ,
2000: s. l.).
Em virtude da autoridade apostólica
condenamos,
através
desta
Constituição, toda a heresia seja qual
for seu nome: em primeiro lugar
decretamos,
pois
que
estão
submetidos a anátema perpétuo os
cátaros e os patarinos e os que se
chamam,
mentirosamente,
os
humilhados ou os pobres de Lyon, os
passaginos,
os
josefinos,
os
arnaldistas. E posto que alguns sob
forma de piedade […] reivindicam
para si a autoridade de pregar […], a
todos os que, ou impedidos ou não
70

Condenados a uma sentença perpétua de maldição que
expulsa da Igreja. (excomunhão).
71 Não tem uma religião definida. Ou seja, não está sujeita a
uma religião. (NETTO, 2007, S.l.).
72
Os Valdenses criticavam a autoridade do Clero e a
hierarquia da igreja. Dizendo que eles não deviam ter direitos
e privilégios, pois eles seriam apenas homens, e como tal,
sujeitos a erros. Ou seja, não reconheciam seus direitos como
autoridade eclesiástica e como escolhidos de Deus. Os
Valdenses afirmavam ainda que qualquer um poderia pregar
até mesmo uma mulher. “Afirmam que os leigos, mesmo as
mulheres deveriam pregar.” (SACCHO, 1254: S. l.).
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mandados, tenham tido a ousadia de
pregar em público ou privadamente,
sem terem recebido a autoridade da
Sede Apostólica ou do bispo do lugar,
e a todos os que não temem sentir ou
ensinar de modo diverso do que
prega e observa a sacrossanta Igreja
romana acerca do sacramento do
corpo e sangue de nosso Senhor
Jesus Cristo, do batismo, da
confissão de pecados, do matrimonio
ou dos demais sacramentos da Igreja;
e em geral, a quantos a mesma Igreja
Romana ou os bispos em particular
em suas dioceses com o conselho de
seus clérigos, ou os clérigos mesmos,
no caso de estar vacante a sede, com
o conselho, se for mister, dos bispos
vizinhos, houverem julgado por
hereges, nós outros ligaremos com
73
igual vínculo de perpétuo anátema.”
Como vimos, o Papa Lúcio III determinou
também a excomunhão (expulsão da igreja) para
todos os acusados de heresia pela Igreja Romana.
Prevendo punição para os acusados de
cumplicidade com os hereges, como a perda do
cargo público e a proibição de atuarem como
advogados ou testemunhas, passando assim a
serem condenados como os hereges à infâmia
perpétua.

73 DENZINGER, H.; HUNERMANN, P. El magisterio de la
Iglesia:
Enchiridion
symbolorum
definitionum
et
declarationum de rebus fidei et morum. Barcelona: Herder,
1999. p.333-334. Esta e uma fonte bilingue que contém um
extrato da bula Ad abolendam.
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Determinamos
pois,
que
a
excomunhão preestabelecida, a qual
queremos que sejam submetidos
todos os hereges seja renovada por
todos os patriarcas, arcebispos e
bispos em todas as solenidades, ou
em qualquer ocasião, para a glória de
Deus e repreensão da depravação
herética. (LÚCIO III. [s.d].S.l)
Analisamos também registros de um
terceiro documento, a bula “Ad extirpanda” do
Papa Inocêncio IV. Segundo os autores Daniele
Mendes, Fabiana Santos e Edvanio Nascimento a
bula papal permitiu aos inquisidores interrogarem
mediante o uso da força qualquer suspeito. Os
autores assinalam ainda que um dos motivos que
levaram o Papa a tomar essa decisão foi o
aparecimento de novas ideologias e doutrinas
contrárias ao Papado. Ou seja, esse foi o
mecanismo de controle e repressão encontrado
pela Igreja para minimizar e até mesmo conter o
avanço de novos adeptos a esses movimentos. O
papa Inocêncio IV deu poder legal à tortura, na
bula Ad extirpanda, concedendo total liberdade
aos inquisidores de capturar suspeitos mediante o
uso da força sem que com tal atitude pudessem
pôr em risco a vida dos acusados. Somente depois
dos incriminados serem detidos é que os
inquisidores poderiam tortura-los afim de ouvirem
a confissão dos seus pecados, arrependimentos
ou revelarem se eram cúmplices de algum “erro
mundano e denunciar outros que conhecessem.”
(MENDES, SANTOS, NASCIMENTO; [s.d]: 05).
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Como podemos perceber, a bula Papal
tornou legal a apreensão, o encarceramento e a
tortura de qualquer indivíduo envolvido com
grupos hereges ou pessoas suspeitas de
possuírem informações sobre esses grupos.
Segundo Vanna Angelis essa bula expandiu a
ideologia
da
eficiência
da
tortura
nos
interrogatórios. Ou seja, tal crença fez com que
muitos dos inquisidores acreditassem que a tortura
era o único meio de se alcançar a verdade. Com a
tortura,
a
confissão
brotava
quase
espontaneamente dos lábios dos imputados, cujas
carnes vinham dilaceradas por rodas dentadas,
torquesas, correntes e outros instrumentos de
suplício. (ANGELIS, 2003: 237).
A Partir deste contexto, podemos perceber
que foram lançadas algumas Bulas, cartas e
decretos que classificavam e condenavam os
hereges. No século XIV o Papa Inocêncio VIII, em
sua alegada luta contra a bruxaria, ordenou ao rei
da França que exterminasse as pessoas
conhecidas como stregones [bruxas] e que
chamam a si mesmas de valdenses. A
perseguição e morte dos reformistas atravessou
vários anos, culminando com o extermínio de
milhares de valdenses entre 17 e 20 de Abril de
1545. Para Durschmied, quando a religião e a lei
decidem unir forças para combater o que ambas
consideram uma heresia, não é estranho que as
pessoas se mostrem pouco racionais e se
entreguem à imaginação, buscando soluções
radicais. (DURSCHMIED, 2009: 124-126).
A seguir traçaremos com base na
historiografia uma discussão sobre a etimologia da
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palavra heresia. Segundo os autores Cristiano
Parpinelli e Gabriel da Costa Mendes tal palavra
provém do grego e significa escolha ou partido
tomado. Como podemos perceber, o termo heresia
não tem origem no Cristianismo. Entretanto, foi no
seu meio que ele adquiriu grande destaque sendo
utilizado para designar indivíduos ou grupos que
iam contra alguns ensinamentos da Igreja. O
termo heresia vem do grego αιρεσις, que pode ser
derivado de αιρεομαι (retirar) ou de αιρεω
(escolher). Desta segunda derivação, o termo
heresia era comumente usado pelos gregos para
se referir a uma determinada escolha de uma
doutrina na busca do conhecimento filosófico.
Essa escolha não implicava nenhum julgamento
moral. (PARPINELLIL & MENDES, 2008: 02)
Roque Frangiotti revela que o significado
da palavra heresia vai aderindo significados
diversos na historiografia. De acordo com o autor,
a palavra heresia, que no grego poderia significar
a “acentuação de um aspecto particular da
verdade”, quando utilizada pelo cristianismo
primitivo passou a ter conotação de negação da
verdade original ou como teoria divergente dos
ensinamentos do evangelho. (FRANGIOTTI, 1995:
06).
De acordo com a autora Laura Maria Silva
Thomé o primeiro a usar a palavra heresia com
conotação religiosa foi São Paulo, em sua primeira
carta aos Coríntios. No entanto, também temos
registro de sua utilização por Pedro, ao se referir a
falsos mestres e falsos profetas. Entretanto, a
mais próxima definição de heresia que temos está
contida no Codex iuris canonici, cânone 1325.
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Com base nesses documentos históricos
entendemos a heresia como um desvio da
doutrina do Deus Cristão, tendo em vista que o
herege interpreta os textos bíblicos de modo
diverso ao da Igreja, criando assim uma nova
mentalidade a respeito das coisas religiosas. E vai
ser essas interpretações individuais das escrituras
proporcionarão o surgimento de movimentos
contestadores do modo de vida religioso do clero.
(THOME, 2004:18 -19)
E até importa que haja entre vós
heresias, para que os que são
sinceros se manifestem entre vós. 74
E também houve entre o povo falsos
profetas, como entre vos haverá
também
falsos
doutores,
que
introduzirão encobertamente heresias
de perdição, e engarão o Senhor que
os resgatou, trazendo sobre si
75
mesmos repentina perdição.
Herege e aquele que depois de ter
recebido o batismo, e conservando o
nome de cristão, nega pertinazmente
alguma das verdades em que deve
crer, por fé divina e católica, ou dela
76
dúvida.
Diante do exposto, podemos perceber que
os hereges foram indivíduos praticantes dos
dogmas e das práticas religiosas ensinadas pela
74

49 BIBLIA. Portugues. Bíblia Sagrada. Trad. J. F. de
Almeida. Rio de Janeiro: Imprensa Biblica Brasileira, 1986.
1Cor., Cap. 11, vers. 19.
75
50 Ibid. 2 Pedro, Cap. 2, vers. 1.
76
51 Codex iuris canonici apud: HERESIA. in ENCICLOPÉDIA
Einaudi. op.cit. p.301-304.
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Igreja, que em determinado momento passaram a
negar e a criticar as ações religiosas baseando-se
nas interpretações individuais da Bíblia. Laura
Maria Silva Thomé relata que esses indivíduos não
se viam como hereges mas como reformadores
que desejavam reformar a Igreja. A autora parte
da suposição de que essas pessoas foram
influenciadas pelos trechos da Escritura, como o
de Isaias: Chamar-te-ao reparador de rupturas,
77
restaurador de veredas para morar.
Como vimos, os hereges não se
consideravam inseridos nessa categoria. No
entanto, do ponto de vista da Igreja, eles eram
falsos mestres que com seus ensinamentos
tórpicos da Bíblia desvirtuavam os praticantes do
cristianismo. Este foi o caso dos Valdenses que
com
seus
ensinamentos
baseados
nas
interpretações das escrituras conseguiram em
pouco tempo se tornar um movimento com muitos
adeptos. Sendo através do decreto “adbolendum”,
promulgado em 1184 pelo papa Lúcio III (11811185), igualmente caracterizada como heresia pois
exercia a pregação não-autorizada” adotando em
seus discursos várias críticas a Igreja. (BARROS;
S. d. p. 36) Para Henry Loyon, o fenômeno das
heresias não derivava da Antiguidade ou do
Oriente
como
se
costumava
acreditar.
Doutrinariamente sua tendência mais sistemática
era resistir à elaboração do ensino e do ritual, à
elevação intelectual do clero e ao poder secular da
Igreja. (LOYON, 1997: 192).

77

55 BIBLIA. Portugues. Bíblia Sagrada. Isaias, Cap 58, vers.
12.
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Como podemos perceber, a igreja passou
a empregar a violência como instrumento de
repressão para conter o avanço de movimentos
reformistas. Diante desse cenário, acreditamos ser
importante abordar a relação entre poder e
violência. Para isso, seguiremos os pressupostos
teóricos defendidos por Hannah Arendt. A autora
relaciona a ideia de poder ao uso da violência
distinguindo os dois termos, propondo os
parâmetros para uma análise dos fenômenos
políticos. Para a autora o poder não pode ser
exercido pela força. Nesse sentido, o poder é
diametralmente oposto à força. O poder é a
habilidade humana de agir em comum acordo, não
sendo, portanto, a propriedade de um único
indivíduo. Trata-se de um instrumento de ação
social que pertence a um grupo e existe apenas
enquanto este estiver unido. No instante em que o
grupo, de onde o poder se origina se ofusca,
desaparece também o seu poder. (ARENDT,
1985: 24).
Verificamos que a Igreja durante o período
compreendido entre o século XI e XIII perdeu
gradativamente
seu
monopólio
sobre
os
ensinamentos religiosos, pois, segundo André
Vauchez, com o fim das cruzadas os indivíduos
que lutaram nas guerras religiosas tiveram contato
com ideologias que pregavam a simplicidade e a
devoção a Deus. Esses indivíduos ao voltarem
para seus locais de origem, presenciaram os
membros da Igreja quebrarem seus votos de
simplicidade, passando a usufruir das coisas
materiais e deixando em segundo plano as
práticas religiosas. Diante desse contexto surgiram
~ 263 ~

vários movimentos que pregavam a volta aos
princípios cristãos de amor ao próximo,
desprendimento material e vida apostólica. Como
resultado, a Igreja perdeu muitos fiéis para esses
movimentos que, consequentemente, já não
contribuíam com o dízimo para a sua manutenção.
Podemos perceber esse cenário quando
analisamos a carta de acusação dos Valdenses:
“Não deve dar o dízimo porque os primeiros frutos
não foram dados à Igreja. Que o Clero não deve
ter posses”. (SACCHO, 1254: s.l.).
Ciente dessa situação, a Igreja passou a
empregar, através da Inquisição, um embate para
conter o avanço desses movimentos e tentar
restabelecer seu poder à força. (VAUCHEZ,1995:
64) De acordo com Daniele Mendes, Fabiana do
Nascimento Santos e Edvanio de Jesus
Nascimento, a Igreja procurou reforçar sua
unidade religiosa por meios repressores, tendo
como objetivo restabelecer sua autoridade, uma
vez que essa encontrava-se enfraquecida devido a
várias críticas e contestações de autoridade
advindas de grupos reformistas. Segundo os
autores, uma vez que a Igreja cassasse e punisse
os hereges seria reestabelecida a ordem e a
autoridade clerical e portanto a supremacia da
Igreja da Santa Sé, (MENDES, SANTOS,
NASCIMENTO; [s.d]: 1)
Entendemos então que, a Igreja deixou de
ser uma instituição estritamente religiosa e passou
a atuar também em questões políticas. Ou seja,
ela passou a ver o perigo que os hereges
representavam para a sociedade temporal. E foi
com o objetivo de mascarar esse medo que a
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Igreja passou a utilizar da Inquisição como a última
tentativa de permanecer no poder. Passando
assim a emprega-la a seu favor para fazer das
suas medidas um instrumento de dominação.
Diante do exposto, podemos compreender que
esse é mais um exemplo do enfraquecimento da
Igreja. Pois ela encontra apenas na repressão e
no emprego da força a única alternativa para não
perder seu poder sobre a sociedade. (PERNOUD;
[s.d]:s.l).
Como podemos perceber, a Igreja utilizouse da força,- termo que erroneamente usamos
para designar a violência, e que deve ser
reservado para indicar a energia liberada através
de movimentos físicos ou sociais- para manter sua
autoridade. De acordo com Hannah Arendt
existem diversos tipos de autoridade pessoal ou
de cargos e sua característica é o seu
reconhecimento por parte daqueles que são
solicitados a obedecer. Ou seja, não há
necessidade do uso da coerção ou da persuasão
pois a autoridade se conserva pelo respeito das
pessoas ao cargo. Já a violência é uma ação
instrumental e seus instrumentos são criados e
usados com o objetivo de multiplicação do vigor
natural, até que possa, em um último estágio,
substituí-lo. (ARENDT, 1985: 28).
Quando analisamos a questão do poder
da Igreja na Idade Média, podemos perceber que
o mais significativo era o direito divino do Papa.
Este possuía, segundo Jair Lima dos Santos, o
status de plenitude (Plenitudo potestatis.), ou seja,
seu poder estava acima de qualquer poder
secular, pois o Papa era o escolhido de Deus para
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guiar o caminho dos fieis até a salvação.
Presenciamos aqui a ideia agostiniana, a da
superioridade espiritual (Papa como representante
de Deus) sobre o poder temporal (Rei,
Imperador.). Assim, partimos então de um
pressuposto de que nenhuma autoridade política
terrena poderia governar sem que para isso
houvesse a indispensável aprovação divina, ou
seja, do Papa. (SANTOS, 2013: s.l).
Para compreendermos melhor a relação
entre o poder espiritual e o poder temporal
utilizaremos a “Bula Unam Sanctam 1302” do
Papa Bonifácio VIII. Nessa bula, Bonifácio VIII
revela que o poder espiritual deve ser manuseado
pelo Papa e o poder temporal deve ser utilizado
pelos reis e cavaleiros. No entanto, estes só
poderiam usufruir do poder temporal se
obtivessem o consentimento da Igreja, uma vez
que todo Rei, Imperador, ou qualquer outro
governante necessitava da sua benção para
governar e exercer seu domínio sobre o povo e
sobre uma região. Podemos perceber então que
tanto o poder espiritual quanto o temporal estavam
sob o comando da Igreja.
As palavras do Evangelho nos
ensinam: esta potência é composta
de duas espadas, todas as duas
estão em poder da Igreja: a espada
espiritual e a espada temporal. Mas
esta última deve ser usada para a
Igreja enquanto que a primeira deve
ser usada pela Igreja. O espiritual
deve ser manuseado pela mão do
Padre; o temporal, pela mão dos reis
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e cavaleiros, com o consenso e
segundo a vontade do Padre. Uma
espada deve estar subordinada à
outra espada; a autoridade temporal
deve ser submissa à autoridade
espiritual. O poder espiritual deve
superar em dignidade e nobreza toda
espécie
de
poder
terrestre.
(BONIFÁCIO VIII, 1302).
De acordo com Régine Pernoud há
uma relação de submissão hierárquica entre a
Igreja e os Estados. Não é a Santa Sé que
impõe o seu poder aos príncipes e aos povos,
mas os príncipes e os povos que, sendo
crentes, recorrem naturalmente ao poder
espiritual, quer eles desejem fortalecer a sua
autoridade ou respeitar os seus direitos, quer
desejem solucionar as suas questões por um
árbitro imparcial. Podemos perceber então que
os dois poderes, em vez de se ignorarem ou de
se combaterem, reforçam-se mutuamente.
(PERNOUD; [s.d]:s.l). Para André Vauchez o
poder espiritual teve como objetivo exaltar o
sacerdócio e aumentar a distância entre
clérigos e os leigos. Separação esta que, de
acordo com o autor, se tornou visível no
espaço interno das Igrejas, onde, no século XII,
apareceu o jube, vasta barreira de pedra,
ornada de esculturas, que isolava os clérigos,
agrupados no coro, dos fiéis reunidos na nave.
(VAUCHEZ,1995: 63)
Em última análise, para Hannah
Arendt, o poder não precisa de justificativas,
mas de legitimidade. A legitimidade do poder
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emana de certo consenso do grupo no qual é
verificado. É comum combinarmos poder e
violência, mas não podemos, a partir desse
pressuposto, deduzir que se trata de um
mesmo processo. Quando as ordens são
obedecidas os instrumentos da violência não
tem utilidade alguma. Em outras palavras,
apesar de estarem associados, poder e
violência não combinam: onde um predomina,
o outro certamente está ausente. (ARENDT,
1985: 30-32)
Percebemos então que a autora põe na
arena da discussão a polêmica ideia de que o
uso da violência significa a ausência de poder,
pois a autora parte do princípio que quem
detém o poder não necessita utilizar-se de
meios agressivos e repressivos para impor sua
vontade. Assim, a violência funciona como o
último recurso para aqueles que temem o
desaparecimento do poder. Partindo desse
pressuposto, podemos perceber que a
impotência gera a violência e o emprego do
terror gera a manutenção do domínio. Ou seja,
no século XIII a Igreja não era forte e utilizavase de meios agressivos para reprimir o avanço
de movimentos reformistas porque almejavam
retomar o controle político e religioso.
(ARENDT;1985: 24).
Diante deste contexto, entendemos que
o conjunto de conceitos teóricos descritos por
Hannah Arendt nos permitiu analisar a ação do
movimento reformista dos valdenses num
período de relações de poder com a Igreja de
Roma e sua consequente perseguição. Para
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isso levantamos possíveis causas que levaram
a Igreja a utilizar a bula Papal que tornou legal
a apreensão, o encarceramento e a tortura de
indivíduos e grupos envolvidos com praticantes
de ensinamentos ou crenças distintas dos
princípios da Igreja. Analisamos também,
dentro do quadro sobre a perseguição da Igreja
aos Valdenses, a etimologia da palavra.
Buscamos ainda dentro da questão da
autoridade Papal na Idade Média o
embasamento da Igreja para agir de forma
autoritária e hierarquicamente superior sobre
as demais classes sociais.
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PODER E IMAGINÁRIO MEDIEVAL
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“ALI HAVERÁ PRANTO E RANGER DE
DENTES”: O INFERNO NA ARTE E NA
FILOSOFIA DA IDADE MÉDIA
78

Ricardo da Costa
79
Evandro Santana Pereira

Imagem 1: Detalhe do painel da lateral direita de O Juízo Final
(Das Jüngste Gericht, c. 1467-1472), de Hans Memling (c.
1430-1494). Tríptico, óleo sobre madeira, 221 x 161 (painel
central) e 223,5 x 72,5 (painéis laterais), Museu Nacional de
Gdansk, Polônia. Em destaque na cena, religiosos (tonsurados)
78

Professor efetivo do Departamento de Teoria da Arte e
Música (link is external) da Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES)
79
Professor de história - Secretaria de Educação do Estado do
Espírito Santo.
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que em vida foram fornicadores: estão com suas amantes
sendo pisoteados (e elas estranguladas) por terríveis e
monstruosos demônios, entre labaredas incandescentes, nus.
Memling imagina a cena e a representa artisticamente com
tamanha força que pode-se imaginar a intensidade do calor
infernal. Seu Inferno é condizente com a imagem que os
religiosos de então tinham, como, por exemplo, Dionísio, o
Cartuxo (1402-1471), que apresenta o Inferno exclusivamente
em termos de pavor e de miséria: “Tenhamos sempre perante
nosso espírito o forno mais quente e mais em brasa, e dentro
dele um homem nu, que nunca mais será libertado de tal
tortura (...) Quão miserável ele se nos apresenta!”, De quatuor
hominum novissimis (Opera, t. XLI, p. 545).80

I. Temor, Medo
Fill, per ço hages paor de l'infernal foc
qui tots temps dura, ve a la fornal on
fan lo vidre i al forn on coen lo pa, i
considera per quant estaries una hora
en aquell foc. On, si per tot lo món,
qui el te donava, tu no estaries en
aquell foc una hora, quant més deus
tembre que per un delit temporal que
lleugerament passa esties en lo foc
infernal, qui tots temps dura!
Filho, para que tenhas temor do fogo
infernal que dura eternamente, vai à
fornalha onde fazem o vidro e ao
forno onde cozinham o pão, e
imagina ficar uma hora naquele fogo.
Logo, se mesmo que eu te desse
todo o mundo tu não estarias por um
momento naquele fogo, mais deves
temer que, por um deleite temporal
que rapidamente passa, estejas no
80

Citado em HUIZINGA, Johan. O Outono da Idade Média. São
Paulo: Cosac Naif, 2010, p. 357, quem magistralmente
relaciona a imagem infernal de Memling com o texto de
Dionísio.
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fogo infernal que dura por toda a
eternidade!
RAMON LLULL. Doctrina
81
XCIX. “Do Inferno”, 7.

pueril,

O filósofo catalão Ramon Llull (1232-1316)
dedicou um capítulo de sua obra Doutrina para
82
crianças (c.1274-1276) ao Inferno. O livro, escrito
para seu filho Domingos, é uma espécie de
compêndio pedagógico infantil, manual para a
vida, e o temor do Inferno a baliza na qual os
83
medievais construíam seus tratados morais.
Nesse aspecto, eles cumpriam à risca a
admoestação de Eclesiástico 7, 40 (“Em tudo o
que fazes, lembra-te de teu fim e jamais pecarás”).
Pensavam em seus Novíssimos – as quatro
últimas coisas que, no pensamento teológicocatólico-medieval, acontecem aos homens: a
Morte, o Juízo, o Inferno e o Paraíso. As duas
primeiras, certas e universais; as duas últimas,
para eles, excludentes, pois todos morrem e são
julgados, todos vão para o Inferno ou o Paraíso (e
os que vão para o Inferno não vão para o Paraíso
e, consequentemente, os que vão para o Paraíso

81

RAMON LLULL. Doutrina para crianças (c. 1274-1276) (trad.:
Ricardo da Costa e Grupo de Pesquisas Medievais da UFES
III). Alicante: IVITRA, 2010, p. 88.
82
CORPUS CHRISTIANORUM. Continuatio Mediaeualis 215.
RAIMVNDI LVLLI OPERA LATINA 7-9 (edidit Jaume MEDINA).
Turnhoult, Brepols, 2009.
83
COSTA, Ricardo da. “A Morte e as Representações do Além
na Doutrina para crianças (c. 1275) de Ramon Llull”. In:
SANTOS, Franklin Santana (org.). A Arte de Morrer - Visões
Plurais - Volume 3. Bragança Paulista, SP: Editora Comenius,
2010, p. 118-134.
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84

não vão para o Inferno). Sem esse incisivo pano
de fundo imagético, sem essa perspectiva
transcendental, não é possível compreender a
85
mentalidade medieval.
No entanto – e para muitos de nós, hoje,
enigmático – como os medievais não duvidavam
da existência de um outro mundo, celebravam a
cerimônia de passagem, a morte, com convicção,
com a esperança de salvação (um dos poucos a
compreender a amplitude
dessa concepção existencial foi o historiador
86
Georges Duby [1919-1996]). Seja como for como
imaginemos essas certezas e dúvidas, a visão do
Inferno esteve presente em praticamente todas as
manifestações imagéticas – para o papa Gregório
87
Magno (c. 540-604), “Bíblia dos iletrados” –
84

Maravilhosa explicação teológica do Prof. Armando
Alexandre dos Santos (link sends e-mail), a quem agradeço
sobremaneira.
85
Por isso, deixo claro de antemão: as atuais opiniões de
vários teólogos modernistas, inclusive do próprio papa João
Paulo II (1920-2005), estão frontalmente em desacordo com a
Bíblia e com toda a tradição teológica católica (e, portanto,
também do pensamento medieval a respeito). Para uma breve
exposição do problema, ver SILVEIRA, Sidney. “Deus não
castiga? (link is external)”. In: Contra Impugnantes, 02 de julho
de 2011.
86
Em contrapartida, “a perda contemporânea do sentimento
religioso fez da morte uma provação aterrorizante, um
trampolim para as trevas e o incognoscível”. DUBY, Georges.
Ano 1000, ano 2000. Na pista de nossos medos. São Paulo:
Editora Unesp, 1998, p. 122.
87
“Uma coisa é adorar uma pintura, outra aprender por uma
história pintada o que se deve adorar. Porque o que a escrita
proporciona aos que a leem, proporciona-o a pintura aos
incultos que a veem, porque os ignorantes veem nela o que
devem fazer, nela leem os que são néscios nas letras, de modo
que sobretudo aos gentios a pintura lhes serve de lição” (Aliud
est enim picturam adorare, aliud per picturae historiam quid sit
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durante toda a Idade Média a recordar aos
incautos o que estava reservado a eles após a
morte corporal (e para gáudio dos justos que
procuravam viver uma vida correta neste
88
mundo ).

Imagem 2: O Inferno. Frontispício do Beato de Santo Domingo
de Silos (c. 1091-1109), folio 2. Enquanto Barrabás, na entrada
do tetralóbulo infernal (à esquerda), trapaceia a pesagem das
almas de São Miguel (localizado do lado de fora do tetralóbulo,
na extrema esquerda da iluminura), no centro, em amarelo (cor
da falsidade) está a representação de um dos sete pecados
capitais, a avareza (a φιλαργυρία, philarguria, o amor ao ouro,
ao dinheiro): mesmo no núcleo do Inferno, o ganancioso ainda
adorandum addiscere. Nam quod legentibus scriptura, hoc
idiotis praestat pictura cernentibus, quia in ipsa ignorantes
uident quod sequi debeant, in ipsa legunt qui litteras nesciunt,
unde praecipue gentibus pro lectione pictura est) (trad.: Carlos
Nougué (link sends e-mail)), GREGORIUS MAGNUM. “Epistola
ad Serenus" (XI, 10). In: Registrum Epistularum. Turnhout:
Brepols, 1982 (CCSL 140A).
88
Nesse aspecto, Huizinga é taxativo: “Como na literatura
budista, quando alguém se depara com os feitos de um
bodhisattva e se escuta o aplauso dos seres divinos sob a
forma de chuva de flores, luzes e um leve estremecer da terra,
da mesma forma Dionísio [o Cartuxo], com ânimo mais
melancólico, ouve como todos os abençoados e justos, as
esferas celestes, todos os elementos, e até mesmo os seres
ignorantes e os objetos desalmados, clamam pela condenação
do injusto”, HUIZINGA, Johan. O Outono da Idade Média, op.
cit., p. 356-357.
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tenta segurar os sacos de moedas. Acima, dele, amantes se
abraçam na cama, embaixo das cobertas: seus antigos
prazeres carnais são relembrados enquanto sofrem com as
provocações de um demônio (Atimos) com uma enorme
genitália verde.89

II. Temores Teológicos: “Apartai-vos de
mim, malditos”
O Filho do Homem enviará seus anjos
e eles apanharão do seu Reino todos
os escândalos e os que praticam a
iniquidade e os lançarão na fornalha
ardente. Ali haverá choro e ranger de
dentes. Então os justos brilharão
como o sol no Reino de seu Pai. O
que tem ouvidos, ouça! Mt, 13, 41-43.
Cristo anunciou que julgará os homens em
90
dois momentos. Primeiro, individualmente, logo
89

WILLIAMS, John. Early Spanish Manuscript Illumination. New
York: George Braziller, 1977, p. 119. Para um interessante – e
instigante – ponto de vista sobre esse importante autor, ver
ECO, Umberto. “Apontamentos sobre Beato”. In: Da Árvore ao
Labirinto. Rio de Janeiro: Record, 2013, p. 239-271. Uma
excelente análise dessa iluminura é feita por M. GÓMEZ, Nora.
“Las miniaturas hispanas de temática infernal en los siglos X y
XI”. In: GUIANCE, Ariel (ed.). Entre el cielo y la tierra.
Escatología y sociedad en el mundo medieval. Buenos Aires:
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –
Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas,
2009, p. 165-206 (especialmente as páginas 202-206).
90
Durante a maior parte da Idade Média, ainda era possível
algum grau de discussão sobre o destino dos justos após a
morte – por exemplo, se eles gozariam da imediata visão
beatífica de Deus ou se teriam de aguardar a ressurreição dos
corpos, no fim do mundo, para desfrutar de Sua presença. À
medida que o período terminava, porém, essas discussões
sobre a condição dos eleitos no Além cederam lugar a
definições dogmáticas da Igreja que puseram termo às
indagações sobre o assunto. O Segundo Concílio de Lyon
(1274), ratificado por Bento XII, em 1336, e pelo Concílio de
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após a morte de cada um. Será quando o Juiz
implacável selará o destino sempiterno de toda
91
alma em Sua presença. Os que tiveram como
única preocupação o desfrute dos bens terrestres,
sofrerão eternamente as penas do Inferno; os que
souberam suportar com resignação e esperança
as desventuras desta vida, gozarão para sempre
da bem-aventurança do céu:
Havia um homem rico que se vestia
de púrpura e linho fino e cada dia se
banqueteava com requinte. Um
Florença (1438-1445), definiram, sob pena de excomunhão
para quem o negasse, que as almas dos justos entram em
posse do céu antes da ressurreição dos corpos. Cf. Biblia
Comentada Straubinger. Tlalnepantla: Editora de México, 1969,
Eclesiastes IX, 5, nota 5. Os medievais nunca duvidaram,
porém, do castigo imediato que os maus, os pecadores e os
injustos sofrem imediatamente no pós-vida – no inferno,
justamente o tema deste trabalho. E era, deveras, isto que os
enchia de terror.
91
Santo Tomás de Aquino (1225-1274) o explica: “Se é
evidente, pelo que se acabou de dizer, que tanto a felicidade
quanto a miséria futuras realizam-se principalmente na alma,
secundariamente, porém, e por certa derivação, no corpo, a
felicidade ou a miséria da alma não dependem da felicidade ou
da miséria do corpo, mas mais dela mesma. Como, após a
morte e antes da ressurreição dos corpos, umas almas
apresentam-se com a merecida bem-aventurança, outras, com
a merecida miséria, isso evidencia que, já antes da reassunção
dos corpos, algumas almas gozarão da felicidade, conforme
atesta a Segunda Carta aos Coríntios: “Todos nós sabemos
que, quando for destruída essa tenda em que vivemos na terra,
teremos no céu uma casa feita por Deus, uma habitação
eterna, não feita por mãos humanas”; e: “Cheios de confiança
desejamos sair deste corpo para habitar com o Senhor” (II Cor
5, 18). Outras almas, porém, viverão na miséria, conforme se lê
no Evangelho de São Lucas: “O rico morreu, e foi sepultado.
Achando-se em tormentos no inferno...” (Lc 16, 22, 23)”.
SANTO TOMÁS DE AQUINO. Compêndio de Teologia (trad. e
notas: D. Odilão Moura, OSB). Rio de Janeiro: Presença, 1977,
cap. CLXXVIII (A pena dos condenados existirá já antes da
ressurreição).
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pobre, chamado Lázaro, jazia à sua
porta, coberto de úlceras. Desejava
saciar-se do que caía da mesa do
rico... E até os cães vinham lamberlhe as úlceras. Aconteceu que o
pobre morreu e foi levado pelos anjos
92
ao seio de Abraão. Morreu também
o rico e foi sepultado.
92

Segundo o entendimento medieval, antes da morte e
ressurreição de Jesus Cristo, o Céu estava fechado à entrada
dos justos e dos santos. Portanto, aqueles que morreram na
amizade de Deus antes da redenção da humanidade realizada
pelo Salvador, estavam retidos em uma parte dos Infernos
chamada aqui pelo Evangelho de Seio de Abraão – isto é, o
local onde os justos e santos que morreram antes de Cristo
aguardavam a chegada do Redentor. O próprio Ramon Llull
nos fala sobre este local na Doctrina pueril (XCIX. Do Inferno,
1): “O Inferno está no meio de um lugar que fica dentro do
coração da Terra, e tal lugar é trancado e fechado, e ali existe
pena por todos os tempos. Essa pena acontece em quatro
lugares: um é o Inferno, onde estão os danados que nunca
sairão; outro é o Inferno que é chamado Purgatório, no qual o
homem faz penitência porque não a cumpriu neste mundo; o
terceiro Inferno é o lugar onde entraram os profetas antes que
o Filho de Deus fosse encarnado, e esse Inferno é chamado
Abraão; o quarto Inferno é aquele onde entraram as crianças
que morreram e não foram batizadas”. A nota explicativa (102)
sobre o Abraão nos fornece mais detalhes: “O nome que Llull
dá ao terceiro Inferno (Abraão), e que tem a sua origem no
Evangelho segundo Lucas (XVI, 22-23), traz a seguinte
questão, comum para os pensadores medievais: o que
acontece com os profetas que viveram antes de Cristo, se Ele é
a única salvação e redenção? Estariam perdidos e danados só
por terem vivido antes da vinda redentora de Cristo? Não.
Assim, Llull os coloca em um espaço infernal para que esperem
a chegada de Cristo, e dá a este inferno o nome de Abraão,
seguindo a tradição judaico-cristã. Após a vinda de Cristo e
após Ele ter redimido a humanidade, os profetas podem então
ir para o céu. Hoje não pensamos assim (do ponto de vista da
concepção teológica moderna). Os medievais tinham aqui um
problema: como coordenar a eternidade com o tempo. Cristo
redime os homens no tempo; se os homens que viveram antes
de Cristo estão redimidos antes da encarnação de Cristo, para
que Ele teve que Se encarnar no tempo? A teologia atual diria
que Cristo, embora Se encarne para nós em um momento
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93

Na mansão dos mortos , em meio a
tormentos, levantou os olhos e viu ao
longe Abraão e Lázaro em seu seio.
Então exclamou: ‘Pai Abraão, tem
piedade de mim e manda que Lázaro
molhe a ponta do dedo para me
refrescar a língua, pois estou
torturado nesta chama’. Abraão
respondeu: ‘Filho, lembra-te de que
recebestes teus bens durante tua
vida, e Lázaro por sua vez os males;
agora, porém, ele encontra aqui
consolo e tu és atormentado’.Lc 16,
19-25.
No Além cristão-medieval há uma inversão
da ordem terrestre: Lázaro, o miserável, que
pouco ou nada tinha em sua vida carnal e muito
sofria com seus tormentos seculares, foi regalado
por Deus (representado por Abraão) com a maior
preciso de nossa história, foi, é e sempre será o mesmo Cristo,
isto é, Deus encarnado, desde a eternidade até a eternidade.
Caso contrário, haveria mutabilidade em Cristo, e
conseqüentemente em Deus, e Deus seria um ser diferente
antes do ano zero e depois do ano zero, etc.”.
93
Não é desproposital a alteração da tradução da Bíblia de
Jerusalém do termo inferno – ou abismo – por mansão dos
mortos. Uma mansão não é, em tese, um lugar desagradável.
Ainda que seja dos mortos, continua uma mansão - lugar
aprazível, amplo, com um certo requinte. A palavra não enfatiza
o sofrimento, próprio da definição do inferno (todos os males e
nenhum bem), nem a profundeza escura de abismo. A Igreja
sempre chamou os locais que não o céu no Além de “infernos”
– nestes inclusos: a) o purgatório; b) o limbo; e c) o inferno dos
demônios, o inferno propriamente dito. Após o Concílio
Vaticano II, o clero “progressista” popularizou o termo “mansão
dos mortos” para se referir a esses “infernos”: tanto ao
purgatório quanto ao limbo, e até mesmo ao inferno de fato –
tal como na tradução da Bíblia de Jerusalém para a passagem
citada (Lc 16, 19-25). Afinal, a expressão “infernos” ou “inferno”
assusta, ofende a sensibilidade contemporânea e não combina
com a imagem de um Deus que é apenas “bondade”.
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das recompensas e tesouros: desfrutar de Sua
presença por toda a Eternidade. Por outro lado,
prestemos atenção à sorte do homem rico: ele,
que se satisfizera em vida com a fruição de seus
bens materiais (em especial a comida, pois era
glutão – um dos sete pecados capitais), foi
condenado ao Inferno e a padecer tormentos – e o
pior não era fogo, mas a pena do dano (a privação
94
eterna de Deus). Passará o resto da eternidade
a sofrer “aquele terrível sempre e aquele terrível
95
nunca”
que Cristo anunciara de forma tão
incisiva:
E se teu olho te escandalizar,
arranca-o: melhor é entrares com um
só olho no Reino de Deus do que,
tendo os dois olhos, seres atirado na
geena, onde ‘o verme não morre e
onde o fogo não se extingue’ (os
negritos são nossos). Mc 19, 47-49.
Cristo se vale de diferentes nomes: fogo
inextinguível, trevas exteriores, onde haverá
pranto e ranger de dentes, lugar de tormentos,
96
fornalha de fogo, geena de fogo. O réprobo,
condenado a padecer perpetuamente nele, sofre,
sem qualquer esperança do consolo que jamais
virá... O “verme” é o mesmo do profeta Isaías:
“Porque o seu verme não morrerá e o seu fogo
não se apagará” (Is 66, 24). Santo Tomás de
94

SANTO TOMÁS DE AQUINO. Compêndio de Teologia, op.
cit., cap. CLXXIV (Em que consiste a miséria do homem quanto
à pena de dano).
95
BELTRAMI, André. O Inferno existe. Provas e exemplos.
Niterói: [s.n.], 1945 (cf. Prefácio).
96
BELTRAMI, André, 1945 (cf. cap. I).
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Aquino (1225-1274) explica que esse verme a que
se refere tanto o profeta quanto o Evangelho é a
consciência acusativa do danado por perder a
97
graça que tão facilmente poderia tê-lo salvo.
Ele sentirá o remorso da consciência,
ruído inextinguível de respiração do moribundo,
estertor suscitado pelo inefável bem que escapou
de suas mãos e que, para sempre, há de
atormentá-lo... O próprio condenado, vez após vez
e sem fim, acusar-se-á por isso. A alma, mesmo
espiritual, sofrerá a ação do fogo material,
corpóreo, do Inferno, cuja função é a de prendê-la.
Assim como fora retida em sua vida carnal pelo
corpo, de forma análoga, será grande a
humilhação ao ver-se apresada por algo que lhe é
98
naturalmente inferior.
97

O Doutor angélico o explica: “Conhecerão, porém, aqueles
que viveram virtuosamente, que conseguiram o que desejaram
como ótimo. Os maus afligir-se-ão devido aos pecados
cometidos, não porque os pecados os aborreçam, pois se lhes
fosse dada oportunidade, ainda os cometeriam e os prefeririam
a Deus: afligir-se-ão porque não poderão possuir aquilo que
escolheram, e porque poderiam ter aquilo que rejeitaram.
Assim as suas vontades permanecerão perpetuamente
obstinadas no mal, e ainda afligir-se-ão muitíssimo pela culpa
adquirida e pela glória perdida. Chama-se esse sofrimento
remorso de consciência, e, na Escritura, ele é chamado de
verme, conforme se lê em Isaías: “Os vermes não morrerão
para eles” (Is 66, 24). SANTO TOMÁS DE AQUINO.
Compêndio de Teologia, op. cit., cap. CLXXV (Os pecados
mortais não serão perdoados após esta vida; sê-lo-ão, porém,
os veniais).
98
Novamente, Santo Tomás: “Para que não se pense ser
absurdo sofrer a alma separada do corpo ação do fogo
corpóreo, deve-se considerar que não é contra a natureza da
substância espiritual ser retida pelo corpo [...] E porque aquele
fogo, não por sua natureza, mas por virtude divina, tem
capacidade de reter uma substância espiritual, muitos
convenientemente afirmaram que ele age sobre a alma como
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Segundo. Além do juízo particular,
exercido logo após a morte de cada homem, Cristo
presidirá outro, geral. Trata-se do último
julgamento, o Juízo Final no Fim do Mundo.
Quando o Filho do Homem vier em Sua glória,
com todos os Seus anjos, sentará em Seu trono.
As nações serão reunidas e os cabritos
(pecadores) serão separados das ovelhas
(inocentes), os primeiros à esquerda, os segundos
99
à direita. Salvará Ele então as ovelhas, os justos,
e condenará os pecadores:
Em seguida, dirá aos que estiverem à
sua esquerda: ‘Apartai-vos de mim,
malditos, para o fogo eterno
preparado para o diabo e para os
seus anjos. Porque tive fome e não
me destes de comer. Tive sede e não
me destes de beber. Fui forasteiro e
não me recolhestes. Estive nu e não
me vestistes, doente e preso, e não
me visitastes’. Mt, 25, 41-43.

instrumento da justiça divina vindicativa, não agindo sobre a
substância espiritual como age sobre os outros corpos,
aquecendo, secando ou dissolvendo, mas prendendo, como foi
dito”. SANTO TOMÁS DE AQUINO. Compêndio de Teologia,
op. cit., cap. CLXXX (Pode a alma sofrer a ação do fogo
corpóreo?).
99
Já em A República de Platão, os justos irão para a direita, e
os injustos para a esquerda: “No espaço entre elas, estavam
sentados juízes que, depois de pronunciarem a sua sentença,
mandavam os justos avançar para o caminho à direita, que
subia para o céu, depois de lhes terem atado à frente a nota de
seu julgamento; ao passo que, aos injustos, prescreviam que
tomassem à esquerda, e para baixo, levando também atrás a
nota de tudo quanto haviam feito”. PLATÃO. A República
(introd., trad. e notas de Maria Helena da Rocha Pereira).
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, p. 488, Livro X,
614c).
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São passagens bíblicas fundamentais,
claras e, sobretudo, fundadoras de todas as
imagens medievais sobre o Juízo Final. O Cristo é
incisivo: não se deve temer o que mata o corpo,
mas o que destrói a alma e a envia para a geena
100
(Mt 10, 28).
O Cristo é taxativo: quem O
renegar, será renegado diante do Pai que está nos
Céus. O Cristo é radical: não veio para trazer a
paz, mas a espada, pois contrapõe o homem a
seu pai, à sua filha, à sua mãe, à sua nora e à sua
sogra. Portanto, quem amar o pai, a mãe, o filho
ou a filha mais do que a Ele, não será digno d‘Ele
101
(Mt 10, 34-38).

Imagem 3: O Inferno (c. 1410). Detalhe do afresco da Cappella
Bolognini, Basílica de São Petrônio (Bolonha) de Giovanni di
100

Em Jerusalém, vale onde alguns hebreus apóstatas
sacrificavam seus filhos ao ídolo Moloc, fazendo-os antes
passar pelo fogo. O rei Josias (c. 649-609 a. C.), a fim de
acabar com tal prática, mandou aterrar o vale, transformando-o
em depositório de cadáveres, lixo, detritos, e cujo fogo estava
sempre aceso. Cristo, para tornar a imagem do inferno mais
sensível, tomou a imagem desse vale – que no Além é o local
da segunda morte, a verdadeira morte, morte da alma.
101
A BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Edições Paulinas,
1991, p. 1857.
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Pietro Faloppi (ou Falloppi, também conhecido como Giovanni
da Modena [c. 1379-1455]).

A contundência bíblica do discurso de
Jesus Cristo propiciou aos religiosos, à Igreja,
patrocinadora da cultura, das artes, ensinar aos
artistas, técnicos empregados para representar em
imagens impactantes o mundo do Além, em
iluminuras, em esculturas, em vitrais, em afrescos,
aquilo que estava conforme o texto sagrado, o que
não pudesse ser considerado herético. Por isso,
por todos na Christianitas serem irmãos em
102
Cristo , nenhum extrato social, nenhuma ordem,
ninguém estava livre do julgamento final. Mais que
isso: na ótica medieval (sempre ela a balizar
nossas interpretações), o fato de um condenado
provir de um extrato social elevado era um
agravante, e por isso, acarretava uma punição
mais severa. Isso, por dedução do Livro da
Sabedoria:
Ao pequeno, por piedade, se perdoa,
mas os poderosos serão provados
com rigor.
Pois o Senhor do universo a ninguém
teme.
Não se deixa impressionar pela
grandeza;
pequenos e grandes, foi ele quem os
fez:
com todos se preocupa por igual,

102

“.um só é o Vosso Mestre e todos vós sois irmãos” (Mt 23,
8); “O próprio Espírito se une ao nosso espírito para
testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos,
somos também herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros de
Cristo, pois sofremos com ele para também com ele sermos
glorificados (Rm 8, 16-17)”.
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mas aos poderosos reserva um
julgamento severo.
A vós, portanto, soberanos, me dirijo,
para que aprendais a ser sábios e
não pequeis.
Sb, 6, 7-10.
Os medievais não eram igualitários. Para
103
eles, todas as criaturas de Deus eram desiguais
Até mesmo aos olhos de Deus: na Teologia, Ele
ama a todas as Suas criaturas, que têm um papel
específico no conjunto de sua Obra, a Criação,
mas as ama desigualmente, porque, em Sua
divina Sabedoria, assinalou a cada uma delas um
lugar hierárquico específico na harmonia do
104
conjunto
(do mesmo modo, Deus ama
especialmente algumas famílias, como também,
103

A natureza humana é a mesma para um imperador e um
escravo, para um santo e um pecador, para um homem e uma
mulher, etc. A natureza humana é a mesma para todos. Mas
Deus quis que a natureza humana comportasse múltiplos
elementos acidentais de diferenciação. É a partir desses
elementos acidentais – e note que acidental não significa
pouco importante – que se faz a maravilhosa harmonia do
conjunto. Agradeço a explicação desse importante detalhe
conceitual por parte do Prof. Armando Alexandre dos Santos
(originalmente, escrevemos “Os medievais não eram
igualitários. Para eles, todos, sem exceção, eram desiguais por
natureza....”, e o amigo nos corrigiu).
104
“Por que um dia prevalece sobre outro, enquanto a luz, todo
o ano, vem do sol? No pensamento do Senhor é que foram
separados, ele diversificou as estações e as festas. Elevou e
santificou alguns dias, colocou outros no número dos dias
comuns. Todos os homens também vêm do solo, da terra é que
Adão foi formado. Em sua grande sabedoria o Senhor os
distinguiu, diversificou os seus caminhos. Abençoou alguns,
consagrou-os, colocou-os junto de si; amaldiçoou outros,
humilhou-os e derrubou-os de seus lugares. Como a argila não
mão do oleiro, que a amolda a seu bel-prazer, assim são os
homens na mão de seu Criador, que lhes retribui segundo o
seu julgamento” (Ecli, 33,7-12).
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105

de modo especial, rejeita outras).
Por viverem
em uma sociedade estamental, não concebiam
uma eternidade que também não fosse, a seu
modo, escalonada e hierarquizada, à maneira dos
antípodas. Por isso, quem na Terra estava em
cima, se caísse no Inferno ficaria mais no fundo.
Assim, com uma notável liberdade crítica
judicativa, os pintores criaram cenas terríveis em
que pessoas dos mais elevados níveis sociais
sofriam os horrores do Inferno, consequência
eterna de seus pecados cometidos no mundo.
Pela soberba, pela cupidez, pela vaidade.

105

A Bíblia contém inúmeros casos de bênçãos e maldições
que passaram de geração a geração através da História. Por
exemplo, “Eu te abençoarei e multiplicarei a tua estirpe como
as estrelas do céu e como a areia que há sobre a praia do mar;
a tua descendência possuirá as portas de seus inimigos. E na
tua descendência serão benditas todas as nações da terra,
porque obedeceste à minha voz” (Gn 22,17-18); “Eu sou o
Senhor teu Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos
pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que
me odeiam, e que usa de misericórdia até mil gerações com
aqueles que me amam e guardam os meus preceitos” (Ex 20,56); “Eis que eu ponho hoje diante dos vossos olhos a bênção e
a maldição; a bênção, se obedecerdes aos mandamentos do
Senhor vosso Deus, que eu hoje vos prescrevo; a maldição, se
não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus,
mas vos apartardes do caminho que eu hoje vos mostro, e
fordes após os deuses estranhos, que não conheceis” (Deut
11, 26-28).
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Imagem 4: O Inferno (c. 1410). Detalhe do afresco da Cappella
Bolognini, Basílica de São Petrônio (Bolonha) de Giovanni di
Pietro Faloppi (ou Falloppi, também conhecido como Giovanni
da Modena [c. 1379-1455]).

Uma das imagens infernais mais
impressionantes criadas pela arte medieval a
respeito do Inferno é o afresco da Cappella
Bolognini, na Basílica (gótica) de São Petrônio, em
Bolonha (imagem 3). Giovanni da Modena, seu
autor, elaborou cenas angustiantes dos suplícios,
certamente baseando sua geografia infernal na
descrição da Divina Comédia de Dante Alighieri
(1265-1321). Não há espaço neste trabalho para
analisar todos os grupos de infernados.
Selecionamos apenas um detalhe (imagem 4). Um
rei tem as costas e as nádegas feridas por dois
diabos com cabeça de javali; um homem é furado
no ânus e assado, como um porco (com o espeto
perpassando outro, que ainda sofre uma mordida
de um dragão na cabeça). Acima, uma mulher e
um religioso são feridos por cobras e, juntamente
com um idoso, são flagelados por outros diabos.
Deitada em uma pedra, à esquerda, uma
apavorada mulher é atacada por outro demônio,
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que a estrangula, a sufoca com o joelho em seu
peito, a esgoela, e enfia um espeto
(aparentemente com carne) em sua boca.
Todos estão nus, indício da verdade
revelada, desvelada. Ninguém oculta nada de
106
Deus (1Sm 16, 7; Rm 8, 27).
No século XV a
obra de arte ainda conserva uma característica
medieval: ainda é uma oferenda, ainda ajuda o fiel
a entrar em comunicação com o invisível, no caso,
com o que o aguarda, caso não seja um bom
cristão. A imagem do Inferno deveria despertar o
107
terror sagrado, o arrependimento.

III. Temores Filosóficos
Aquest ordonament mateix, Sènyer,
serà en infern, car aquells qui seran
pus pecadors estaran en lo pus abís
loc d'infern e.l pus luny de la vostra
presència; e aquells qui no seran tan
pecadors, estaran en loc on hauran
menys de pena que los altres jussans;
on, aquí seran rencs, segons que.ls
pecadors són diverses, car los
ergullosos estaran en un loc, e los
homeiers en altre, e los descreents en
altre, e los cobeus en altre, e.ls
traïdors en altre, e los mentiders en
autre, e los glots en autre.
106

“Mas Iahweh disse a Samuel: ‘Não te impressione a sua
aparência nem a sua elevada estatura: eu o rejeitei. Deus vê
não como o homem vê, porque o homem toma em
consideração a aparência, mas Iahweh olha o coração’”, 1Sm
16, 7.
107
DUBY, Georges. “Arte e Sociedade”. In: DUBY, Georges e
LACLOTTE, Michel (coord.). História Artística da Europa. A
Idade Média. Tomo I. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1997, p.
108 e 113.
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Este mesmo ordenamento, Senhor [o
do Paraíso] existirá no Inferno, pois
aqueles que mais pecaram estarão
no mais profundo abismo do Inferno e
mais distantes de Vossa presença. E
aqueles que não foram tão pecadores
estarão em um lugar onde sofrerão
uma pena menor que os outros
inferiores. Lá eles serão aleijados,
conforme a diversidade de seus
pecados, pois os orgulhosos estarão
em um lugar, os homicidas em outro,
os descrentes em outro, os cobiçosos
em outro, os traidores em outro, os
mentirosos em outro, e os glutões em
outro (trad.: Ricardo da Costa (link
sends e-mail)).
RAMON
LLULL,
Livro
da
contemplação, Volume Primeiro, Livro
108
Segundo, cap. LIX, 12.

Imagem 5: Detalhe do afresco O Juízo Final (1306), de Giotto
(1266-1337). Cappella degli Scrovegni (Capela Arena), Pádua,
Itália.

108

RAMON LLULL. Obres essencials II. Barcelona: Editorial
Selecta, 1957, p. 226.
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Esse temor do juízo de Deus – e de suas
conseqüências – foi uma importante baliza sobre a
qual os medievais construíam seus tratados
morais. Esse medo era considerado salutar,
moralizante,
pedagógico,
algo
que
agia
poderosamente para evitar o pecado e praticar o
bem. O embasamento era, naturalmente, a Bíblia.
Por exemplo, no Eclesiástico: “O temor do Senhor
expulsa o pecado; quem não tem este temor não
poderá ser justo” (27-28); nada é melhor do que o
temor do Senhor e nada é mais doce do que
109
seguir Seus mandamentos (23, 37).
As imagens filosófico-literárias que Ramon
Llull oferece são muito intensas, semelhantes às
penas infernais do Juízo Final de Giotto (imagem
5): lá horríveis serão os fedores de enxofre e de
suor dos corpos; até os diabos sofrem! Ademais,
as almas sofrem porque suas três potências
(memória, inteligência e vontade) estão em eterno
conflito: a memória tem muita pena de lembrar o
Paraíso perdido, a inteligência de entender o que
entende (que perdeu o amor de Deus) e a vontade
110
de desejar e não poder ter seu desejo realizado.
Mais: como o afresco O Inferno de Giovanni da
Modena (c. 1379-1455), o filósofo afirma que
Maomé, por ter sido “um sarraceno falso e injusto”,
e “pela injustiça e luxúria de sua seita terem sido
109

A ideia de que o temor de Deus é não somente algo salutar,
mas o princípio da Sabedoria, é recorrente em todo o Antigo
Testamento (pelo menos sete vezes: Salmos 90, 10;
Provérbios 1, 7; 9, 10; 15, 33; Eclesiástico 1, 16; 1, 25 e 21,
13), Armando Alexandre dos Santos (link is external).
110
RAIMUNDO LÚLIO. Félix, ou O Livro das Maravilhas. Parte
II. O homem - o Paraíso - o Inferno (apres., trad. e notas de
Ricardo da Costa). São Paulo: Editora Escala, 2009, p. 337.
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más”, ele está com Lúcifer a receber eternamente
111
o mal que causou.

Imagem 6: O Inferno (c. 1410). Detalhe do afresco da Cappella
Bolognini, Basílica de São Petrônio (Bolonha) de Giovanni di
Pietro Faloppi (ou Falloppi, também conhecido como Giovanni
da Modena [c. 1379-1455]).

Llull está de acordo com Tomás de
Aquino: Maomé sofre, no Inferno, os horrores
demoníacos! Como no afresco de Giovanni da
Modena (imagem 6), em que o Profeta está
amarrado, em uma pedra, logo acima de Lúcifer,
com cobras nas pernas e no tronco e um diabo
alado a estrangulá-lo, a sufocá-lo. “Grande será a
pena que terá Maomé, que proporcionou a tantos

111

“En Mafumet, e açò mateix d'En Lucifer, fo injust e fals
sarraí, e car la sua injustícia e luxúria e secta foren males,
cové-li guardó de mal per mal; e car fo gran mal en ço que
molts hòmens posa en error, cové guardó sia gran en mal; e
car durava lo mal d'aquelles, cové que.l guardó dur longament;
e açò mateix de les altres formes; e aquestes colpes
guanyades són les rails e.ls mals mèrits”. RAMON LLULL.
“Arbre de ciència”. In: Obres Essencials I. Barcelona: Editorial
Selecta, 1957, p. 730.
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homens estarem no Inferno, pois na pena de cada
112
um será multiplicada a pena de Maomé”.

Conclusão

Imagem 7: A Besta do Aqueronte (1475), detalhe do MS 30,
folio 17 (Valenciennes, França, têmpera colorida, folha
dourada, pintura de tinta e ouro em pergaminho), atribuído a
iluminista Simon Marmion (c. 1425-1489). Na iluminura, a alma
errante do cavaleiro Thondal (figura nua à esquerda da cena)
contempla as punições dos gananciosos no Inferno. O
iluminador imaginou a entrada do Inferno como a boca da
besta Aqueronte (nome da mitologia grega que se referia a um
rio no Hades). Esta criatura revira seus olhos horríveis e
escancara sua boca. Dois diabos empalados em seus dentes
afiados mantêm sua boca aberta. No interior, as almas
suportam um indescritível tormento em uma fornalha
incandescente. As chamas deste poço são representadas com

112

RAIMUNDO LÚLIO. Félix, ou O Livro das Maravilhas. Parte
II. O homem - o Paraíso - o Inferno, op. cit., p. 341. Para as
similitudes descritivas do sofrimento de Maomé no Inferno entre
Santo Tomás e Llull, ver COSTA, Ricardo da. “Maomé foi um
enganador que fez um livro chamado Alcorão”: a imagem do
Profeta na filosofia de Ramon Llull (1232-1316). In: Revista
NOTANDUM, n. 27, Ano XIV, set-dez 2011, Editora Mandruvá Univ. do Porto, p. 19-35.
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suaves pinceladas de azul, vermelho, laranja, amarelo e verde
no lábio superior do animal. Na Idade Média, a alma eram
comumente representada como uma figura humana nua para
expressar a ideia de que as armadilhas do mundo material
desapareciam com a morte corporal. Por fim, quatro demônios
se encarregam de não deixar ninguém escapar da boca
infernal da besta.113

A imagem dos horrores do Inferno esteve
muito presente no imaginário medieval. Na arte
românica, para lembrar o Dia do Juízo Final, dia
em que as trombetas soariam, retumbantes, para
que todos os homens, de todos os tempos, se
levantassem de suas tumbas e comparecessem
perante o Juiz que exporia publicamente os feitos
e a sorte eterna de cada alma, de Adão ao último
dos homens. Nada ficará oculto a ninguém,
pensavam: todos os pecados, todas as virtudes,
todas as consequências posteriores dos atos
seriam revelados aos olhos de toda a
Humanidade. Também os castigos – ou prêmios –
114
aumentariam conforme essas consequências.
Os medievais consideravam o Juízo Final
como o fim do mundo, da ordem terrestre das
coisas, desde a queda de Adão e sua expulsão do
Éden, o fim da história, julgamento definitivo e

113

Ver The Beast Acheron, The J. Paul Getty Museum (link is
external).
114
O poema Dies Irae é uma das mais famosas melodias do
canto gregoriano, belo fruto artístico desta reflexão sobre o
Juízo Final. Seu autor e período de elaboração são incertos;
talvez o século XIII, ou antes. No Missal Romano de São Pio V,
ele é parte da Missa de Finados e do Ofício dos Mortos.
MISSALE ROMANUM. Ex Decreto SS. Concilii Tridentini
Restitutum. Auctoritate S. Pii Pp. V promulgatum b. Joannis Pp.
XXIII Cura Recognitum. Roma, 1962. Cf. a Liturgia do dia 02 de
Novembro – Missa de Finados.
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115

uníssono do gênero humano.
Então Deus
ressuscitaria todos os mortos: suas almas, que já
haviam passado pelo juízo particular e, ou
gozavam a alegria do Céu ou sofriam as penas do
Inferno, seriam novamente reunidas aos seus
corpos que, milagrosamente, levantar-se-iam do
pó onde descansavam graças ao chamado de seu
Criador. O trono, as trombetas e o livro de que
trata a poesia remetem a uma passagem do
116
Apocalipse sobre a ressurreição.
As almas seriam reunidas aos seus corpos
para que, ou sua felicidade aumentasse no Céu
(pois agora desfrutariam novamente de seus
corpos, não mais perecíveis, mas gloriosos), ou
115

Já Marc Bloch (1886-1944) notara que o Cristianismo é uma
religião de historiador e que, por isso, tem noção de uma
consumação futura da história: “Outros sistemas religiosos
fundaram suas crenças e seus ritos sobre uma mitologia
praticamente exterior ao tempo humano; como Livros sagrados,
os cristãos têm livros de história, e suas liturgias comemoram,
com os episódios da vida terrestre de um Deus, os faustos da
Igreja e dos santos. Histórico, o cristianismo o é ainda de outra
maneira, talvez mais profunda: colocado entre a Queda e o
Juízo, o destino da humanidade afigura-se, a seus olhos, uma
longa aventura, da qual cada vida individual, cada
‘peregrinação’ particular, apresenta, por sua vez, o reflexo; é
nessa duração, portanto dentro da história, que se desenrola,
eixo central de toda meditação cristã, o grande drama do
Pecado e da Redenção. Nossa arte, nossos monumentos
literários estão carregados dos ecos do passado, nossos
homens de ação trazem incessantemente na boca suas lições,
reais ou supostas”. BLOCH, March. Apologia da História ou O
ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002, p. 42.
116
“Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se
assenta [...] Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé
diante do trono, e abriram-se livros. Também foi aberto outro
livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua
conduta, a partir do que estava escrito nos livros. [...] Esta é a
segunda morte: o lago de fogo. E quem não se achava escrito
no livro da vida, foi também lançado no lago de fogo”, Ap 20,
11-12; 14-15.
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seu padecer no Inferno recrudesceria (pois
117
sofreriam na carne os tormentos da fornalha).
Imaginar os tormentos do inferno (e o dia
do Juízo Final) exerceu sobre as mentes de então
118
um poderoso efeito civilizador.
Fez parte da
construção da civilização ocidental. Uma das mais
intensas e emotivas definições do Inferno
encontra-se em um sermão de São Bernardo de
Claraval. São palavras impactantes e que
sintetizam o sentimento de um medieval a respeito
do tema que escolhemos apresentar. Por isso,
com elas nos despedimos:
Os que estão no Inferno não podem
mais serem redimidos, porque no
Inferno não há redenção (...) Trata-se
de uma região dura e pesada, região
terrível, região repelente! Terra do
119
esquecimento , terra da aflição,
terra miserável, terra tenebrosa, onde
não há ordem, somente o eterno

117

Com este fim, os corpos dos condenados estariam íntegros,
mas sem a glória dos beatificados: nem sutis, nem impassíveis,
mas pesados e extremamente passíveis, ainda que
incorruptíveis. Tudo isto lhes agravará os sofrimentos: seus
corpos não serão claros, mas obscuros, pois revelarão as
trevas da alma: “Os seus rostos serão de faces queimadas” (Is
13, 8). Ver também SANTO TOMÁS DE AQUINO. Compêndio
de Teologia, op. cit., capítulo CLXXVI (Os corpos dos
condenados serão passíveis e sem dotes, mas íntegros).
118
Por exemplo, quando, na França carolíngia, os clérigos
começaram a regular o casamento, uma das preocupações era
o combate ao rapto de mulheres que os nobres praticavam.
“Viúvas, monjas, jovens (prometidas ou não), esposas,
aparecem como outras tantas presas perseguidas por matilhas
de homens jovens” – DUBY, Georges. “Moral de los
sacerdotes, moral de los guerreros”. In: Obras selectas de
Georges Duby (presentación y compilación de Beatriz Rojas).
México: Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 304.
119
SL 88,12.
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120

horror inabitável ! Lugar da morte,
do fogo ardente, do frio rigoroso, dos
121
vermes
imortais ,
do
fedor
intolerável,
dos
martelos
122
percucientes ,
das
trevas
123
palpáveis ,
da
confusão
dos
pecados, do barulho das cadeias, das
horríveis faces dos demônios! Tremo
dos pés à cabeça e meus ossos se
desconjuntam ao pensar nesse
horrendo lugar! Como caístes do Céu,
Lúcifer, filho da aurora? Estavas
revestido de pedras preciosas, e
agora, debaixo de teu leito e em teu
leito, vermes. Oh, Senhor, quanta
distância entre um manto de pedras
preciosas e outro de vermes, entre as
delícias do Paraíso e as trevas
infernais! Bem sei que esse fogo está
reservado ao diabo, a seus anjos e a
homens como eles! Aquilo é como
consumir-se
eternamente,
morte
interminável, tormento infindável!
Desce agora, portanto, em vida, ao
Inferno, percorre com os olhos do
espírito essas oficinas de tormento e
foge do crime e do vício que
causaram a morte aos malvados e
pecadores! Odeia a iniquidade e ama
a Lei do Senhor, e nesses formidáveis
mercados compra o ódio do pecado
(os grifos são nossos).

120

Jó 10, 22.
Mc 9, 44.
122
Prov. 19, 29.
123
Ex 10, 21.
121
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BERNARDO DE CLARAVAL. Sermão
124
42, 5 e 6.
Dá ou não dá medo?
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“Qui in inferno sunt, redimi non possunt, quia in inferno nulla
est redemptio (...) O regio dura et gravis, regio extimescenda,
regio fugienda! Terra oblivionis, terra afflictionis, terra
miseriarum, terra tenebrarum, in qua nullus ordo, sed
sempiternus horror inhabitat! Locus letifer, in quo ignis ardens,
ubi frigus rigens, vermis immortalis, foetor intolerabilis, mallei
percutientes, tenebrae palpabiles, confusio peccatorum,
innodatio vinculorum, horribiles daemonum facies! Totus tremo
atque horreo ad memoriam istius regionis, et concussa sunt
omnia ossa mea. Quomodo cecidisti, Lucifer, qui mane
oriebaris? Omnis lapis pretiosus operimentum tuum; modo
subter te sternitur tinea et operimentum tuum vermis. O Deus,
quanta distantia inter oprimentum pretiosi lapidis et opertorium
vermis, inter delicias paradisi et tineam inferni! Scio quia
paratus est ignis ille diabolo et angelis eius, ubi sine fine
finientur, sine morte morientur, torquebuntur sine cessatione.
Vivens igitur in infernum descende; percurre mentalibus oculis
tormentorum officinas, fuge scelera et vitia, pro quibus scelerati
et vitiosi perientur. Habe odio iniquitatem et dilige legem
Domini, et in tam formidolosis nundinis fac sarcinam tuam
odium peccati”, OBRAS COMPLETAS DE SAN BERNARDO
DE CLARAVAL VI. Sermones varios. Madrid: BAC,
MCMLXXXVIII, p. 320-323.
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O ANO MIL NA VISÃO DO CRONISTA
RAUL GLABER
Bruna Tainara Costa Batista
126
Daiana Lima Raposo

125

Introdução
Muito se especula a respeito do ano mil e
da reação que ele provocou na sociedade
medieval; diferentes autores ressaltam o medo do
fim do mundo e outras visões apocalípticas que
supostamente acometiam o imaginário da época.
É diante desse cenário que os textos do cronista
cluniacense Raul Glaber despontam como uma
perspectiva inovadora para o estudo do ano mil e
de sua influência, pois se mostram bem diferentes
das visões pessimistas dos escritos acerca dessa
data a partir do século XVI.

O ano mil d.c.
As descrições acerca do ano mil,
principalmente durante o século XIX, foram
marcadas por representações de pânico
generalizado entre a população medieval em
decorrência da chegada do período. No entanto é
125

-Bruna Tainara Costa Batista: Acadêmica do curso de
História Licenciatura da UFMA.
126
-Daiana Lima Raposo: Acadêmica do curso de História
Licenciatura da UFMA.
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de vital importância entender com que base estas
interpretações foram construídas. Segundo
Georges Duby em seu livro “O ano Mil”, a única
crônica que retrata o ano mil como um ano trágico
é a de Sigeberto de Gembloux, monge beneditino
da abadia de Gembloux, que em sua obra
Chronographia narra a respeito de prodígios,
tremores de terra, cometas e o aparecimento da
imagem de uma serpente no céu. De acordo com
Duby, Sigeberto não vivenciou esse período da
virada do milênio e escreveu sua crônica muito
mais tarde, no século XII, apesar disso foi por
meio de seu relato que surgiriam no século XVI os
primeiros sinais da crença dos “terrores do Ano
Mil”.
Levando-se
em
consideração
as
mudanças culturais, econômicas e sociais que já
estavam em curso na baixa Idade Média por meio
de fatores como a evolução da atividade agrícola e
do comércio, é possível compreender que a
sociedade do Renascimento e posteriormente do
Iluminismo, herdeiros desses avanços, tentassem
se desvencilhar das tradições passadas e, na
tentativa de se estabelecer como superior aos
séculos antecedentes buscassem demonstrar a
Idade Média como um período de aflições, atraso
e medo.

1.

O Relato De Raul Glaber

Em meio a este cenário caótico pintado
pelos modernos para se referir ao ano mil, a obra
de Raul Glaber, monge da Abadia de Cluny que
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viveu entre os anos 900 e 1044, atua como um
diferencial justamente por nos apresentar uma
visão mais positiva acerca dessa data. Ele retrata
o ano mil como sendo na verdade o cumprimento
da profecia apocalíptica acerca do reinado milenar
do Messias sobre o mundo.
Em seu relato, Raul Glaber descreve um
cenário muito agradável que está contraposto às
aflições anteriores à chegada do milênio, o que é
evidenciado pela menção a “fome desastrosa” e a
“privação”.

No ano milésimo depois da Paixão do
Senhor, após a dita fome desastrosa,
as chuvas das nuvens acalmaram-se
obedecendo à bondade e à
misericórdia divina. O céu começou a
rir, a clarear e animou-se de ventos
favoráveis. Pela sua serenidade e
paz, mostrava a magnanimidade do
Criador. Toda a superfície da terra
cobriu-se de uma amável verdura e
de uma abundância de frutos que
expulsou completamente a privação.
(Raul Glaber, Les cinq livres de ses
histoires)
Em seu livro Ano 1000 ano 2000 na pista
de nossos medos, Georges Duby demonstra os
horrores provocados pela fome referida e torna
possível uma comparação entre a abundância
apresentada no trecho de Glaber e a miséria
vivenciada anteriormente.
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Conservamos a narrativa de uma
crise de fome que ocorreu em 1033,
na Borgonha, muito célebre entre os
historiadores, pois foi descrita e
explicada por um cronista, um monge
da congregação de Cluny. No início,
diz
ele,
houve
intempéries
excepcionais, tinha chovido tanto que
não se pôde semear e nem lavrar a
terra, de tal modo que a colheita foi
péssima. Havia-se guardado um
pouco de grãos para as sementes,
mas, no ano seguinte, a mesma
coisa. [...] E no terceiro ano, mais
nada. Então, diz ele, foi assustador,
comia-se qualquer coisa. Quando se
comeram as ervas, os cactos; quando
se acabou de comer as aves, os
insetos, as serpentes; então, conta
ele, as pessoas puseram-se a comer
a terra e, depois, comeram-se umas
as outras. Desenterravam os mortos
para comê-los. (DUBY,1999 . pg 29)
Perante um relato tão desolador é
compreensível que a fartura agrícola que se
vivenciou após o ano mil com as modificações na
forma de lavrar a terra, com a substituição dos
arados com relhas de madeira endurecida por
127
relhas de ferro , e a utilização de bois como força
motriz, fosse interpretada como piedade e
favorecimento divino, o anúncio de um novo tempo
logo após a provação, o reino milenar do Cristo.
127

DUBY, Georges. Ano 1000, ano 2000: na pista de nossos
medos; tradução Eugênio Michel da Silva, Maria Regina
Lucena Borges-Osório -São Paulo: Editora UNESP/Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo, 1999. P.26 e 31.
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Mas para perceber o significado do ano mil
para Raul Glaber é necessário traçar-se um
paralelo entre os relatos do monge e a profecia
bíblica e assim entender o que seria este reino,
qual o seu propósito na terra e de que forma isso
realmente influenciou o mundo medieval.

2.

O Reino Milenar de Cristo

Segundo a profecia bíblica o reino do
messias sobre a terra se inicia com a prisão do
diabo durante mil anos e está relatado no capítulo
vinte do livro de Apocalipse:
“Vi descer do céu um anjo que trazia
na mão a chave do abismo e uma
grande corrente. Ele prendeu o
dragão, a antiga serpente, que é o
diabo, Satanás, e o acorrentou por mil
anos; lançou-o no abismo, fechou-o e
pôs um selo sobre ele, para assim
impedi-lo de enganar as nações até
que terminassem os mil anos. Depois
disso, é necessário que ele seja solto
por um pouco de tempo. Vi tronos em
que se assentaram aqueles a quem
havia sido dada autoridade para
julgar. Vi as almas dos que foram
decapitados por causa do testemunho
de Jesus e da palavra de Deus. Eles
não tinham adorado a besta nem a
sua imagem, e não tinham recebido a
sua marca na testa nem nas mãos.
Eles ressuscitaram e reinaram com
Cristo durante mil anos.” (Apocalipse
20: 1 ao 4)
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O trecho de Apocalipse se refere a um
período de prosperidade da Igreja após a prisão
de Satanás e o estabelecimento do reinado
messiânico, o que fica evidenciado pela alusão a
tronos para aqueles que receberiam de Cristo a
“autoridade para julgar”. A menção às “almas dos
que foram decapitados por causa do testemunho
de Jesus” poderia encontrar eco nas relíquias,
corpos de santos mártires cristãos que durante o
período do milênio se tornaram ainda mais
importantes e alvos de peregrinações em busca de
seus poderes milagrosos.
“Inúmeros doentes reencontraram a
saúde nessas reuniões, onde se
haviam levado tantos santos. E, para
que ninguém tomasse isso por
fantasmas, aconteceu muitas vezes
que o momento em que braços ou
pernas torcidos retomavam a sua
primitiva retidão, se visse a pele
rasgar-se, a carne abrir-se, o sangue
correr aos borbotões: isto para que
fosse dado credito aos casos para o
qual a dúvida pudesse subsistir. O
entusiasmo era tão ardente que os
assistentes elevavam as mãos a
Deus exclamando em uníssono: Paz!
Paz! Paz!.” Viam o sinal do pacto
definitivo, da promessa estabelecida
entre eles e Deus.” ( Raul Glaber, Les
cinq livres de ses histoires)
O reino do Messias já havia sido predito
desde o Antigo Testamento. O livro do profeta
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Isaías anuncia seu governo como um período de
prosperidade, justiça e paz nunca visto na terra:
Um ramo surgirá do tronco de Jessé,
e das suas raízes brotará um renovo,
O Espírito do Senhor repousará sobre
ele, o Espírito que dá sabedoria e
entendimento, o Espírito que traz
conselho e poder, o Espírito que dá
conhecimento e temor do Senhor. E
ele se inspirará no temor do Senhor.
Não julgará pela aparência, nem
decidirá com base no que ouviu; mas
com retidão julgará os necessitados,
com justiça tomará decisões em favor
dos pobres. O lobo viverá com o
cordeiro, o leopardo se deitará com o
bode, o bezerro, o leão e o novilho
gordo pastarão juntos; e uma criança
os guiará. A vaca se alimentará com o
urso, seus filhotes se deitarão juntos,
e o leão comerá palha como o boi.
Ninguém fará nenhum mal, nem
destruirá coisa alguma em todo o meu
santo monte, pois a terra se encherá
do conhecimento do Senhor como as
águas cobrem o mar. Isaías 11:14,6-7,9.
O período do ano mil foi marcado pela
tentativa da Igreja de restringir a violência através
da “Paz de Deus”, série de regras que tinham
como objetivo diminuir as hostilidades. Entre
alguns exemplos dessas regras é possível citar a
proibição de travarem-se batalhas ao redor de
igrejas, locais que serviriam de refúgio, proibição
de lutas aos finais de semana por conta da
~ 310 ~

memória da paixão e ressureição de Cristo, além
da interdição ao ataque de mulheres da nobreza e
128
membros do clero . Através dessas medidas se
implantava uma postura de pacificação, algo
essencial para ligar o ano mil às previsões de paz
presentes nas Escrituras.
As
transformações
agrícolas,
mencionadas anteriormente, foram responsáveis
por colheitas espantosas e consequentemente
pelo aumento populacional. O texto de “Isaías 11”,
já citado, demonstra a justiça, a força do rei
milenar e a grandeza de seu domínio que
abrangeria até os animais e traria ao mundo uma
paz nunca vista, mas outros textos bíblicos sobre o
governo do milênio, como o Salmo de número 72
versículo 16, enfatizam a fartura assombrosa de
grãos, algo que não seria ignorado por Raul
Glaber.
“Todavia nesse ano, o trigo, o vinho,
e os outros frutos da terra foram em
tal abundância que se não poderia
esperar uma quantidade semelhante
para o conjunto dos cinco anos
seguintes. Todo o alimento bom para
o homem, à parte a carne e iguarias
delicadas, nada mais valia; era como
no antigo tempo do grande jubileu
mosaico. No segundo, no terceiro e
no quarto anos, a produção não foi
menor.” (Raul Glaber, Les cinq livres
de ses histoires)

128

-Ibidem p.102.
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As correlações entre a profecia bíblica do
reino milenar messiânico e o ano mil ficam
evidenciadas no decorrer da narração de Raul
Glaber ao se analisarem as ênfases dadas por ele
nas questões milagrosas, no incentivo a paz e na
abundância que se seguiu ao período de
tribulação assim como no Apocalipse o ano mil e a
prisão de Satanás se deu após os flagelos das
sete taças da ira de Deus e da condenação da
129
Babilônia prostituída .

3.
Consequências Práticas do Ano
Mil na Sociedade Medieval
O entusiasmo milenarista foi o responsável
por medidas como a contenção da cavalaria
através das regras da Paz e da Trégua de Deus,
da procura e descobrimento de um número cada
130
vez maior de relíquias , entre outras, mas é
válido destacar duas empreitadas que mostraram
quão marcante o milênio foi para essa sociedade,
as peregrinações à Terra Santa e as reformas em
massa das igrejas.
Segundo Georges Duby, em 1033, milênio
da Paixão, que Raul Glaber expõe em sua
narrativa, acontece o apogeu das “santas
viagens”, jornadas realizadas com destino à Terra
Santa para visitar o Santo Sepulcro; de acordo
131
com Raul Glaber , “uma numerosa multidão
vinda do mundo inteiro começou a dirigir-se para o
129

-Apocalipse 16 e 17.
-Duby, Georges. O ano mil; Tradução Teresa Matos.
Edições 70- Lisboa – Portugal. 2002 p.193.
131
-Raul Glaber apud Georges Duby, O ano mil; 2002 p.171.
130
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Sepulcro do Salvador em Jerusalém; ninguém,
antes, poderia ter previsto uma tal afluência.”
Ainda em seu relato o monge declara que no início
essas viagens eram feitas pelas classes menos
afortunadas e que após o passar do tempo já
contava com a participação de nobres e até de
reis acompanhados de suas cortes.
Um dos destaques feitos pela crônica é a
conversão de um rei Húngaro que foi batizado
cristão com o nome de Estevão e permitiu que os
peregrinos passassem através de seu reino a
caminho de Jerusalém, o que gerou um aumento
significativo de pessoas participando dessa
empreitada, agora pelo território Húngaro e não
mais pelos estreitos do mar.
Embora essas jornadas despertassem
profundamente a devoção da sociedade do
período e servissem como ritual de purificação da
alma, elas não estavam livres de interesses mais
mundanos como a busca por dinheiro, territórios e
“falsas relíquias”.
Em um de seus exemplos, Duby cita a
narração de Adémar de Chabannes, cronista do
século XI, sobre um possível crânio de João
Batista que teria sido encontrado por volta do ano
mil num cofre de pedra em forma de pirâmide na
basílica de Angély pelo abade Audouin e que, por
ordem do duque Guilherme da Aquitânia, foi
exposto ao público. Segundo se espalhou, a
cabeça havia sido trazida de Alexandria por um
“tal Félix”, nos tempos do reinado de Pepino sobre
a Aquitânia, época em que Teófilo, cristão a quem
foi endereçado o livro de Atos dos Apóstolos, era o
arcebispo de Alexandria. A narração continua com
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uma “batalha” de Pepino contra os Vândalos e
com o milagre de ressureição operado pela
cabeça de João Batista sobre os companheiros
mortos do rei. No entanto a própria narrativa
desmente qualquer autenticidade da relíquia em
questão.
“Ora! Pepino nunca viveu na época
de Teófilo nem no tempo dos
Vândalos, e não se lê em parte
alguma que a cabeça do Santo
Percursor do Senhor alguma vez
tenha estado em Alexandria. Pelo
contrário, vemos em antigas lendas
que a cabeça do Santo Percursor foi
primeiramente descoberta por dois
monges que tiveram a revelação do
local onde se encontrava; depois o
imperador Teodósio transferiu-a para
cidade real de Constantinopla, e é aí
que se encontra exposta a veneração
dos fiéis.” (Adémar de Chabannes
apud Duby, 2002, p.80)
Embora a relíquia do Santo Percursor
fosse claramente falsa, isso não afetou a fé que
estava fortemente estimulada pelas expectativas
milenaristas, ao contrário, sua repercussão foi de
tal maneira pomposa que ninguém ousaria
questioná-la insistentemente.
“[...] a Gália inteira, Itália e Espanha,
comovidas
com
esta
notícia,
apressaram-se desejosas de acorrer
a este lugar. O rei Roberto e a rainha,
o rei de Navarra, o duque da
Gasconha,
Sancho,
Eudes
de
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Champagne, os condes e os grandes,
com os bispos, os abades e toda
nobreza destas regiões afluíram.
Todos ofereciam presentes preciosos
de todo gênero; o rei de França
ofereceu um prato de ouro fino
pesando trinta libras e tecidos de
seda e de ouro para decorar a igreja;
foi recebido com honra pelo duque
Guilherme, depois regressou a
França por Poitiers. Jamais se havia
visto algo de mais brilhante e glorioso
do que esta grande afluência de
clérigos e monges, cantando salmos
ao transportar as relíquias dos santos,
vindos de todos os lugares para
honrar a memória do Santo
Percursor.” (Adémar de Chabannes
apud Duby, 2002, p.80 e 81)
Todo esse fervor aliado às proibições de
guerras dentro da Cristandade voltavam os
esforços bélicos ao mundo islâmico, a luta contra o
pagão infiel que invadiu o território dos cristãos e
interrompeu as rotas das peregrinações para
Jerusalém. De modo que as profecias sobre o
estabelecimento da justiça divina na terra por
ocasião do milênio estavam para se refletir nos
ideais defendidos nas cruzadas.
É válido ressaltar que todas as
expectativas geradas em torno do milênio serviram
como instrumento fundamental no fortalecimento
da Igreja e manutenção do seu poder, uma vez
que o controle exercido por ela se tornou ainda
mais evidente nesse novo cenário e as
esperanças de um reino mundial cristão
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alimentaram a devoção, as reformas das igrejas, e
a guerra.
“Como se aproximava o terceiro ano
que se seguiu ao Ano Mil, viu-se em
quase toda a terra, mas, sobretudo na
Itália e na Gália, renovar as basílicas
das
igrejas;
embora
nenhuma
necessidade tivesse disso, uma
emulação levava cada comunidade
cristã a ter uma mais suntuosa do que
as outras. Era como se o próprio
mundo tivesse sido sacudido e,
despojando-se da sua vetustez, se
tivesse coberto por toda a parte de
um manto branco de igrejas. Então,
quase todas as igrejas das sés
episcopais, os santuários monásticos
dedicados aos diversos santos, e
mesmo os pequenos oratórios das
aldeias, foram reedificados mais belos
pelos fiéis.” (Raul Glaber, Les cinq
livres de ses histoires)
O trecho de Raul Glaber descreve o
entusiasmo que absorveu as comunidades cristãs
em decorrência do ano mil e a forma como elas
reagiram em seu intuito de demonstrar gratidão
em relação às benevolências do novo tempo após
as intempéries do passado.

Conclusão
O ano mil, na visão do cronista Raul
Glaber, é apresentado de forma completamente
diferente da historiografia tradicional que
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desconsiderou o relato do monge cluniacense,
pois o achava fantasioso e pouco crível, preferindo
adotar as descrições feitas pelos modernos, que
conservavam um forte desprezo pela Idade Média
e buscavam reputá-la a uma idade das trevas,
supersticiosa, alienada e obscurecida por terrores.
Ao demonstrar o milênio como um período
de fartura, paz e esperanças, Raul Glaber nos
permite enxergar uma nuance completamente
oposta àquela que se convencionou acerca do
homem medieval, deixando assim espaço para
novas
compreensões
aos
poucos
mais
desvinculadas de um preconceito criado ao longo
dos séculos e que insiste em se instalar no
imaginário coletivo sobre o que foi o Medievo.
Ao comparar o ano mil ao reino milenar de
Cristo, Glaber nos leva a entender de que forma a
revolução tecnológica vivenciada na baixa Idade
Média, principalmente em relação a produção de
alimentos, influenciou a vida da população
medieval, como o aumento das colheitas foi
entendido e de que forma esses novos tempos se
traduziram nas peregrinações e mais tarde nas
cruzadas.
Assim é válido afirmar que há poucos
motivos para crer que a chegada do milênio tenha
provocado pânico geral como foi descrito pelos
autores dos últimos séculos. Diante do poderio
alcançado pela Igreja após o ano mil, as reformas
administrativas e físicas das instalações religiosas,
realizadas pelo fervor de seus fiéis e todo o
empreendimento efetivado para tomar a Terra
Santa, pode-se perceber que as crônicas de Raul
Glaber possuem, sim, muita credibilidade
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enquanto fonte das mentalidades de uma época e
representação da opinião do clero, camada de
maior influência sobre o pensamento coletivo do
período.
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REVOLUÇÃO DE AVIS 1383 – 1385:
REBELIÃO LEGÍTIMA
132

Antonio Marcos Lemos Santos
133
Fabrício Nascimento de Moura

Introdução
Na história, as sociedades sempre
buscaram conceituar atos e feitos de um grupo ou
um segmento social, pois ela (a história) segundo
Paul Marie Veyne se exprime por conceitos e por
mais que seja seca a descrição de uma
temporalidade esta dirá, pelo menos, que num
determinado período houve guerra e, em outro,
revolução ou outro processo que modificou aquela
determinada sociedade profundamente. (VEYNE,
2008, p. 103). Diante da problemática pode-se
fazer questionamentos tais como; O que é uma
Revolução? O que foi o movimento de Avis? É a
partir desses questionamentos que o presente
trabalho irá discutir e analisar o conceito de
Revolução, e caracterizar o movimento avisino,
ocorrido em Portugal em 1383-85, tentando
elucidar se o mesmo foi revolucionário ou apenas
uma sublevação legitimada pelo sentimento
nacionalista despertado pelo movimento. Para tal,
132
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este trabalho terá como suporte documental a
Crônica escrita por Fernão Lopes: Chronica del-rei
D. Joam I de Boa Memória.

O Movimento avisino como Imaginário
Social
Tendo como pressuposto a proposta de
Paul Marie Veyne de que a história se exprime por
conceitos e, tendo em vista as fontes documentais
e historiográficas que narram o movimento de
Avis, tentar-se-á versar acerca da mesma,
examinando os fatores revolucionários descritos
em literatura específica. Como suporte teórico ao
tema proposto neste capítulo optamos também
pelos conceitos de Bronislaw Baczko no tocante à
134
135
imaginação
e ao imaginário social , e de
Hannah Arendt, no tocante ao significado de
revolução, tendo em vista que a referida
“Revolução” teve como ato propulsor a tentativa de
“convencimento” e/ou manipulação do imaginário,
e este movimento é geralmente classificado como
revolucionário, como revela Fernão Lopes na
Chronica del-rei D. Joam I de Boa Memória:
134

Para Bronislaw Baczko a imaginação é a faculdade
específica em cujo lume as paixões ascendem, sendo a ela,
precisamente, que se dirige à linguagem enérgica’ dos
símbolos e dos emblemas” (BACZKO, 1985, p. 301). Sonho
coletivo de uma sociedade e de uma história finalmente
transparentes para os homens que as constituem. (Baczko,
1985, p. 297).
135
Segundo Bronislaw Baczko, a imaginário social trata de
aspectos da vida social, da atividade global dos agentes
sociais, cujas particularidades se manifestam na diversidade do
seu produto. (BACZKO, 1985, p. 309).
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E falando em esto muyto, disse o
Cõnde Alvoro Paez. Sabecom quem
me parece que he bem que faleis
esta cousa, falayo com Dom Ioham
Mestre Daviz que há tamanha rezam
de se doer da deshonra a DelRey
como eu, E nam vejo aqui homem
mais azado para fazer isto, E pera
travar em qualquer ardideza que lhe à
mão vier, como elle. Muito me praz
(disse Alvoro Paez) de o cõ elle trata,
e cõ qualquer outro que eu entendese
que o poria em obra: mas quando a
vos fazer não quereis que tantos azos
tendes mais que outro nenhum, divido
muyto de o elle, nem outro querer
fazer. (CDJ, I, cap. VI, p. 21).
Pode-se observar que a narrativa do
cronista vem de encontro à teoria de Bronislaw
Baczko, pois os partidários do Mestre de Avis o
escolheram para ser representante legal do grupo,
ele foi o disseminador das ideias para a sociedade
portuguesa, em especial a um grupo prédeterminado, as arraias-miúdas, que eram as
parcelas mais pobres da sociedade portuguesa,
porém a maioria da população. Ao revelar que a
imaginação está vinculada ao plano simbólico dos
sonhos ao qual é atribuída certa seriedade, sendo
vista como algo concreto e/ou real, pois as
sociedades reclamam a imaginação política e
social da causa que apoiam. Assim, a imaginação
é exaltada, e quando ausente é denunciada nos
seus adversários. (BACZKO, 1985, p. 296).
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Dessa forma, Bronislaw Baczko revela que
a imaginação está vinculada ao poder, pois as
imagens fazem parte do dia-a-dia, da realidade
vivida pelo grupo. Assim, o imaginário se torna
parte constituinte da visão de mundo dos agentes
que a compõe e esta (imaginação) influenciará as
tomadas de decisão dos que fazem parte do meio
social, escolhas estas que serão integrante das
representações de mundo dos indivíduos
pertencentes ao grupo. Bronislaw Baczko
descreve ainda que o poder controlar os meios
que formam e guiam a imaginação coletiva. A fim
de impregnar as mentalidades com novos
valores e fortalecer a sua legitimidade, o poder
tem de institucionalizar um simbolismo e um ritual
novo. (BACZKO, 1984, p. 302, grifo nosso). É
sabido que os grupos sociais se utilizam de
símbolos que são admitidos como verdadeiros
pelo grupo. Estes por sua vez são utilizados em
várias situações para dar legitimidade à ordem
estabelecida pelo grupo e por seus agentes.
Segundo Branislaw Baczko, para exercer o poder
simbólico, os agentes dominantes se apropriam de
símbolos, utilizando suas relações de sentido
através de emblemas de poder, dos monumentos
e do carisma do chefe de Estado. (BACZKO, 1985,
p. 299).
Podemos citar novamente o cronista
Fernão Lopes, para reforçar nossa posição sobre
o movimento. No momento em que as Cortes se
reuniram em Coimbra, de Março a Abril de 1385,
para decidir sobre os rumos do reino e estas, após
árdua disputa entre as facções envolvidas,
decidiram por eleger o Mestre de Avis rei de
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Portugal, o mesmo rejeitou e fundamentou sua
recusa em sua insuficiência e no defeito de seu
nascimento por ser bastardo e por, ser professo da
Ordem de Avis. (CAETANO, 1951, s.l.). É o que
narra o cronista Fernão Lopes no capítulo 192 da
Crônica de D. João I:
Avido tal acordo, como déssemos, os
Prelados, & fidalgos, & Procuradores
dos Conselhos, todos jũtamente
forraõ então a elle, elhe pedirão por
mece,
erequereraõ.
Que
lhe
prougueste consentir em esta eleiçaõ,
que feita aviaõ, & quizeste aceitar, &
tomar em sy onome, & dignidade, &
honra de Rey, tomando cargo de
defẽder osReynos, q pera elle os
tinha Deos guardado. E esto assi
ordenado, o Mestre ouvido suas
rezoẽs, respondeo estonce, & disse.
Que elle dava a Deos muitas
graças, & lhe era muito teudo lhe
poer em coraçaõ, & vontade de o
averem de eleger pera taõ alto
estado, & a elles agardecia muito o
bom desejo, q elles viaõ bẽ, & elle
outro sy sentia em sy, q não era, nẽ
podia ser suficiente, pera receber,
nem sofrer em sy tal honra, &
dignidade, como era Regimẽto
Real: Mayormente q elles eraõ
certos q avia taes embargos assi
no defeito de sua ancẽça, como na
profissam, que a Ordem de Avis
fizera, que nam avia poder de
receber tal encargo, e hõra, como
aquella, a que elles o haviam
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elegido. (CDJ, cap. CXCII, grifo
nosso)
Marcelo Caetano informa que tal recusa foi
recebida com tristeza, porém, os partidários do
Mestre de Avis logo trataram de insistir nas suas
razões, prometendo todo o apoio e os esforços
necessários para obter dispensa pontifícia da
irregularidade de nascimento e do impedimento de
profissão religiosa para contrair necessário
casamento. Para Marcelo Caetano, todo o esforço
do grupo do Mestre de Avis teve suas razões na
defesa da independência do território, pois D. João
era a única alternativa em que o reino se manteria
independente de Castela. As demais alternativas,
D. Beatriz, casada com o rei de Castela, e os filhos
de D. Inês de Castro, que viviam em Castela e que
já haviam combatido contra Portugal, foram
descartadas. Assim, segundo o autor não havia no
momento outra solução se não declarar o trono
vago e “eleger um soberano que atendesse não as
regras de sucessão e sim as necessidades do
reino,” devendo a decisão recair sobre o chefe
“popular” que era D. João Mestre da Ordem de
Avis, mesmo sendo ele filho ilegítimo e clérigo.
(CAETANO, 1951, s.l.). Fernão Lopes narra assim
os fatos:
Epois elles aviam vontade de
defender delle & de levar a diante a
honra do Sancto Padre Urbano sexto,
verdadeiro Papa de Roma, que
porem lhe pediam por mercer, &
rogavam... dizendo a altas vozes
que não quizeste desamparar, nem
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poer em tamanho desconforto, mas
que lhe prougueste tomar em sy o
nome, & dignidade, & honra de
Rey. (CDJ, cap. CXCII, p. 408, grifo
nosso)
Assim, persuadido e percebendo ser o
“remédio” para os males que poderiam assolar o
reino (perda da independência), D. João cedeu
aos rogos que o faziam e, aceitou ser rei e
defensor de Portugal. É o que relata Fernão
Lopes:
Equãndo o Meste vio seus aficados
rogos & cõsirãdo as grandes
necessidades do Reyno, & suas bõas
võntades, & offerecimentos, entendeo
que prazia a Deos de o ser, pois se
tanto a ficavaõ a esto, como quer que
lhe fosse grave de fazer, por rezoẽs,
que dissera, ouver em ello de
consentir, & disse que pois se outra
guisa fazer nam podia, que elle
aceitava sua eleiçam, & dignidade
Real de Rey pera defender o
Reyno,
com
aquelles
offerecimentos que por elles eram
feitos. (CDJ, cap. CXCII, p. 408, grifo
nosso)
Partindo do exposto podemos inferir que
se tentou criar, desde a gênese do movimento, um
símbolo, um agente que disseminasse as
propostas do grupo e o mesmo seria, por
conseguinte, o combustível para o movimento, o
que vem novamente corroborar com a teoria ao
revelar que as funções dos imaginários sociais são
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veiculados pelo mito. Este último, embora não seja
mais do que uma ilusão, assegura a coesão social
ao legitimar, em especial, as hierarquias sociais
definidas. (BACZKO, 1984, p. 300).
Adriana Maria de Souza Zierer revela que
nas Cortes de Lisboa em 1385, D. Nuno coagiu os
votantes a apoiarem D. João, o vencedor no
conflito militar contra Castela na Batalha de
Atoleiros (1384), obtendo assim o poder por meio
da força. (ZIERER, 2004, p. 29).
A segurança da coesão social foi
conquistada no ato supracitado segundo o
cronista, a partir do momento em que Álvaro Pais
convenceu o Mestre das razões de se doer da
desonra do rei, D. João. O Mestre de Avis assim
tomou posse da sua suposta responsabilidade,
objetivando não apenas vingar um agravo pessoal,
mas uma ação com maiores consequências.
Tomando para si o sentimento nacional e
penetrando o pensamento do instigador do
movimento, solicitou auxílio popular. (FAORO,
2001, p. 51). Fernão Lopes revela que:
Alvoro Paez co desejo, que avia
mostrava ao Mestre serem todalas
razoẽs tão ligeiras pera o acabar,
como se fosse hum pequeno feito:
E quanto à ajuda do povo, ẽ que o
Mestre falou muito, respõndeo elle, &
disse, que se elle fazer quizesse, que
elle lhe offereceria a Cidade, & sua
ajuda entendendo de o fazer assi.
(CDJ, I, cap.VII, p. 13, grifo nosso)
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Estabelecendo novamente ligação entre
os eventos e a teoria podemos observar que
desde o momento em que se planejou a morte do
conde do Andeiro em 1383, D. João Mestre de
Avis foi convencido a fazer o que antes não se
136
fizera por Álvaro Paes e outros , e este não
estava apenas persuadido, mas seguro do que o
efeito do ato, sendo conduzido por ele, seria
completamente diferente do que por outro.
Bronislaw Baczko destaca que a imaginação é a
faculdade específica onde às paixões ascendem,
sendo a ela, precisamente, que se dirige à
linguagem dos símbolos e dos emblemas.
(BACZKO, 1985, p. 301). Assim, o mito simbólico
do “Regedor e Defensor" de Portugal foi criado e
mesmo sendo uma ilusão, possui forças para
assegurar a coesão social, tornando-se veículo
dos imaginários estabelecendo, por meio do agir
social coletivo o que se deve ser transmitido.
(CARNEVALE, 2012, p. 28).
Em um movimento como o avisino, onde
houve uma forte propaganda de ataque entre as
facções que disputavam o poder, o uso da teoria
faz com que o imaginário social coletivo se torne
mais inteligível, uma vez que as situações
conflituais
entre
poderes
concorrentes
estimulavam a invenção de novas técnicas de
136

Segundo Joel Serrão pelo menos cinco vezes,
anteriormente, se procurara eliminar o amante da rainha. O
irmão de D. Leonor Teles, João Afonso, D. Fernando, um
escudeiro de João Afonso, o cavaleiro anacrônico da Távola
Redonda, Nuno Álvares Pereira, revezaram-se nesse projeto
que chegou a tentativa, mas, ou porque o Andeiro,
pressentindo o perigo fugisse, ou porque viesse por caminho
diferente do que o esperavam, nunca foi possível chegar a vias
de fato. (SERRÃO, 1946. s.l.).
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combate no domínio do imaginário. No movimento
avisino temos, por um lado, um grupo que tentava
a constituição de uma imagem desvalorizada do
adversário, procurando em especial invalidar a sua
legitimidade, e por outro, exaltavam através de
representações engrandecedoras, o poder cuja
causa defendiam, e para o qual pretendiam obter
o maior número de adesões. (BACZKO, 1984, p.
300). E sobre este contexto, Fernão Lopes
informa, ao fazer um contraponto entre os atos dos
verdadeiros português e os dos não verdadeiros:
Preegou emtomçe hu~u frade, muito
a propósito de sua emteençõ,
comclludimdo que todos deviam de
seer dh~ua voomtade e desejo, e
nom andar emtrelles desvairo n~e
hu~u.; mas servir ho Meestre
leallmente e de boom coraçom, come
verdadeiros Portugueeses, pois que
sse poinha a deffemder o rregno,
pera o livrar da sobjeiçom del Rei de
Castella. (CDJ Apud ZIERER, 2005,
p. 161-2).
Adriana Maria de Souza Zierer relata que
o cronista faz ainda outra comparação, dessa vez
quanto a D. Leonor e sua regência, que estava
associada à nobreza senhorial aliada a um grupo
estrangeiro castelhano. Esta nobreza, segundo a
autora, não se preocupava em exercer uma justiça
distributiva, mas pelo contrário, só se voltava aos
seus próprios interesses. Assim, de acordo com o
cronista, havia de um lado o Mestre de Avis,
voltado à defesa da terra e dos interesses da
comunidade, e de outro, a nobreza senhorial
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aliada à facção estrangeira. (ZIERER, 2005, p.
153). Outro elemento importante é que, no relato
referente à D. João, os castelhanos e seu rei são
equiparados à figura do Anticristo, uma vez que D.
João de Castela foi apresentado como “herético e
cismático” e, portanto, mau cristão. Por este
motivo, Deus protegeu D. João de Portugal e lhe
deu a vitória em Atoleiros, confirmada depois na
Batalha de Aljubarrota. (ZIERER, 2005, p. 243).
Segundo Tricia Magalhães Carnevale,
aquele que detém o controle do mito possui o
controle do imaginário social e, por conseguinte,
das práticas sociais, retendo o
poder,
designadamente político, dentro de sua sociedade.
A autora Compreende o mito como um discurso
legitimador que veicula e atua na manutenção dos
imaginários sociais. (CARNEVALE, 2012, p. 28).
Dessa forma, a teoria do imaginário social de
Bronislaw Baczko torna o movimento de Avis e os
atos de legitimação simbólicos perceptíveis.

O Movimento Avisino como Revolução
Ao analisar o movimento de Avis, alguns
autores, como Joel Serrão e Jaime Cortesão, têm
uma inclinação por defini-lo como revolucionário.
Jaime Cortesão defende a tese de que houve uma
revolução de proporções de nível nacional e,
tendo em vista que esta teria sido proporcionada
pela participação ativa do povo, a mesma seria
também uma revolução social “urbana e popular”
(CORTESÃO 1926. s.l.). Por outro lado, segundo
Joel Serrão, duas revoluções teriam acontecido
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em Portugal nesse período, uma realizada em
1383, pela “arraia miúda,” termo usado por Fernão
Lopes na sua crônica, para se referir as classes
mais pobres, e outra em 1385, realizada pela
burguesia. (SERRÃO, 1946. s.l.).
Todavia, antes de analisar os argumentos
dos autores acima citados, discutiremos o conceito
de Revolução, termo polissêmico e por muitas
vezes utilizado de maneira equivocada ou até
mesmo proposital para justificar a guerra e sua
violência em função de uma atividade inerente às
causas humanas. (ARENDT, 1963, p. 17).
Revolução é uma palavra que remonta à
Antiguidade e tem origem no termo astronômico,
designando o movimento cíclico das estrelas,
cujos trajetos se repetem determinados por uma
força que não é possível reverter. Foi no século
XVII que a palavra passou a ser usada com
significado político para indicar o retorno a um
momento antecedente. Tal significado persiste até
a Revolução Inglesa de 1688-89 no qual
representou, com efeito, o fim de um longo período
marcado por uma guerra civil e a restauração da
monarquia. (BOBBIO, 1998, p. 1123).
A eminente filósofa política Hannah
Arendt, ao tentar elucidar o significado do termo, o
classifica como acontecimento e/ou evento de
ordem política e atenta para possíveis enganos ao
se tentar definir Revolução como meras
mudanças. Para isto a autora, utiliza o recurso da
etimologia da palavra e novamente adverte que as
revoluções modernas pouco tem em comum com
a mutatio rerum da história romana, que consistia
em mudar as coisas, ou com a στάσις, (stasis,
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estase) a luta civil que perturbava a polis grega. O
termo também não pode ser equiparado também à
μεταβολαί (variações) de Platão, a quase natural
transformação de uma forma de governo para
outra, criando um ciclo recorrente a que estão
ligados os eventos humanos. (ARENDT, 1963, p.
17).
Para Norberto Bobbio, revolução é a
tentativa, acompanhada do uso da violência, de
derrubar as autoridades políticas existentes e de
substituí-las, a fim de efetuar mudanças nas
relações políticas, no ordenamento jurídicoconstitucional e na esfera socioeconômica.
(BOBBIO, 1998, p. 1121). Para o autor, o termo
revolução só pode ser utilizado por movimentos
que têm por objetivo primordial introduzir
mudanças de natureza política e de natureza
política e socioeconômica, ao mesmo tempo.
(BOBBIO, 1998, p. 1121).
Hannah Aredent concorda com Norberto
Bobbio, ao questionar: quem poderia negar o
papel da questão social em todas as revoluções e
quem deixaria de lembrar que Aristóteles, quando
começou a interpretar e explicar a μεταβολαί
(variações) de Platão, já havia descoberto a
importância daquilo que hoje se denomina
motivação econômica? (ARENDT, 1963, p. 18).
Motivação esta que, segundo a autora, poderia
proporcionar a derrubada de um governo pelos
ricos e o estabelecimento de uma oligarquia ou a
tomada do governo pelos pobres e o
estabelecimento de uma democracia. Hannah
Aredent comenta também que outro fator
igualmente conhecido da antiguidade era o de que
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os tiranos subiram ao poder com o apoio das
camadas mais simples e que sua maior
probabilidade de se conservar no poder estava no
desejo do povo de obter igualdade de condição.
(ARENDT, 1963, p. 18).
Norberto Bobbio tece ainda uma distinção
entre revolução, rebelião e revolta, que é
pertinente para esta discussão, pois a
historiografia usa, às vezes, inadvertidamente o
conceito de revolução para caracterizar alguns
processos de sublevação e golpes. Norberto
Bobbio revela que o termo Revolução se distingue
dos termos rebelião ou revolta, porque estes se
referem geralmente a uma área geográfica
limitada, sem motivações de caráter ideológico e
não defendem a insubordinação contra a
autoridade, as instituições, as leis e os princípios
estabelecidos, objetivando apenas o retorno aos
princípios anteriores que regulavam as relações
entre as autoridades políticas e os cidadãos,
buscando ainda a satisfação súbita das
reivindicações políticas e econômicas. Assim,
rebelião pode, portanto, ser interrompida tanto
com a comutação de algumas das entidades
políticas, como por meio de outorgas econômicas.
A Revolução se distingue ainda, segundo o autor,
do conceito de golpe de Estado, porque este se
configura apenas como uma tentativa de troca das
autoridades políticas efetivas dentro do quadro
oficial, sem nenhuma ou quase nenhuma
transformação
dos
métodos
políticos
e
socioeconômicos e estes, na sua maioria, são
empreendidos por um restrito grupo de homens
que já fazem parte da elite. O autor salienta ainda
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que a tomada do poder pelos “revolucionários”
pode acontecer mediante um golpe de estado,
mas a revolução só se completa com a introdução
de mudanças no sistema político, social e
econômico. (BOBBIO, 1998, p. 1121).
Para Tom Bottomore, só se pode
classificar como revolucionários os movimentos
que proporcionaram um salto de um estágio para
outro, reordenando as estruturas sociais, e estas
mudanças devem ser causadas pelo povo,
provocado por uma convergência de conflitos
entre velhas instituições e novas que lutam pela
liberdade. (BOTTOMORE, 1988, p. 324).
Nessa perspectiva, Dulce Pandolfi destaca
que sempre que se pensa na categoria revolução
pensa-se imediatamente em uma ruptura total da
ordem, em uma tomada brusca do poder e em
uma substituição radical da classe dominante, por
uma ampla participação popular. (PANDOLFI,
2007. s.l.).
Para Karl Marx, revolução é o processo de
mudança essencial na qual uma classe dominante
se sobrepõe sobre outra. Para o autor, revolução é
uma necessidade, não apenas porque a classe
dominante não possa ser destituída do poder de
nenhuma outra forma, mas também porque
somente com uma revolução a classe social
vencedora detém o poder de desembaraçar-se de
todos os resquícios da antiga ordem e de se tornar
capaz de uma nova fundação da sociedade. Para
o autor a revolução é uma força motriz, é o
movimento irreversível imposto pela história
(MARX, 2007, p. 42-3).
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Por fim, Hannah Arendt afirma que os
fenômenos sociais classificados como golpe de
Estado, guerras civis, sublevações, rebeliões ou
revoltas, têm em comum com a revolução o fato
de que foram concretizadas através da violência e
essa é a razão pela qual são, com tanta
frequência, confundidas com ela. “Mas a
violência não é mais adequada para descrever
o fenômeno das revoluções” do que as
mudanças. Somente onde ocorrer mudança, no
sentido de um novo princípio, onde a violência for
utilizada para constituir uma forma completamente
diferente de governo, para dar origem à formação
de um novo corpo político, onde a libertação da
opressão almeje, pelo menos, a constituição da
liberdade é que se pode falar de Revolução.
(ARENDT, 1963. p. 28, grifo nosso).
Tendo em vista que somente o fator
violência não pode ser considerado como um dos
elementos particulares preponderantes para se
classificar e/ ou conceituar um movimento como
revolucionário, Hannah Arendt insere no campo de
discussão um novo elemento ao revelar que a
teoria medieval e pós-medieval já conhecia a
rebelião legitima, que se dava contra a autoridade
constituída, o franco desafio e a desobediência.
No entanto, o alvo dessas rebeliões não era uma
contestação da autoridade e da ordem
estabelecidas na sociedade, como tais, mas era
sempre uma questão de mudar a pessoa que
estava investida de autoridade, fosse à troca de
um usurpador por um monarca legítimo, fosse
à substituição de um tirano que tivesse abusado
do poder por um “governante legal”. (ARENDT,
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1963. p. 32, grifo nosso). Ainda segundo a autora,
a palavra revolução significou originalmente
restauração, um retorno à ordem. Até mesmo as
revoluções dos séculos XVII e XVIII, que parecem
mostrar um novo espírito, o espírito da Idade
Moderna, pretenderam ser apenas restaurações.
(ARENDT, 1963. p. 34-5).
O movimento de Avis é considerado por
alguns
historiadores
portugueses
como
revolucionário, por várias de suas características.
Para Jaime Cortesão a revolução de Avis não teve
fim com a batalha de Aljubarrota e a subida de D.
João, Mestre da ordem de Avis, ao trono
(CORTESÃO, 1926. s.l.). Para o autor, é
necessário se atentar para as causas sociais do
movimento, pois o mesmo teve caráter nacional,
não sendo apenas uma rebelião ou revolta, uma
vez que esta se limita geralmente a uma área
geográfica circunscrita. (BOBBIO, 1998, p. 1121).
Segundo Jaime Cortesão, a revolução teve como
objetivo direto a defesa da independência da
nação
portuguesa,
evitando
a
ocupação
estrangeira. (CORTESÃO, 1926. s.l.).
Para Raymundo Faoro, a obra da
consolidação da monarquia portuguesa chegou ao
seu ponto culminante por meio de uma revolução
que, segundo ele, foi a mais permanente de todas
as revoluções da história do pequeno reino.
Revolução esta que, segundo o autor, levaria
137
Portugal a Sétima Idade . Raymundo Faoro
137

Segundo Adriana Maria de Souza Zierer a Sétima Idade,
seria o início de um período de felicidade na Terra instaurado a
partir de D. João I e seus descendentes, no qual elementos de
categoria inferior seriam nobilitados e o reino conheceria um
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afirma ainda que a revolução nasceu assistida
pela violência, pelo dissídio e pela guerra.
(FAORO, 2001, p. 41).
Joel Serrão informa que no dia seis de
Dezembro de 1383, tudo se fez como combinado
138
ficara . O Andeiro foi morto e a população pobre
de Lisboa acorreu, armada com o que pôde, ao
Paço, e pretendeu, num impulso coletivo, pegarlhe fogo. (SERRÃO, 1946. s.l.). Podemos observar
que todas as causas para a revolução estavam
presentes no contexto do movimento de Avis.
Joaquim Veríssimo Serrão relata que foi
desencadeada uma verdadeira revolução em
forma de protesto coletivo, que logo se alastrou
por todo o Reino. (SERRÃO, 1982, p. 295).
Joel Serrão salienta que, logo que o
Conde Andeiro foi morto por D. João de Avis, seus
correligionários ele julgavam ter terminado a sua
missão. Porém a da população mais pobre mal
começava, pois, após o feito do Mestre de Avis, o
povo inicialmente de Lisboa, julgou está livre das
amarras que os prendiam e estes insurretos
assassinaram o bispo da Sé, que não havia
tocado os sinos para avisar que o mestre corria
período de justiça social. A Sétima Idade pode ser vista como
um período de paz e felicidade na terra, governada por um rei
eleito de Deus, associado com a figura do Rei dos Últimos dias,
antes da chegada da Parúsia e do Julgamento Final, no qual
Deus estabeleceria o início do Paraíso, o Reino de Deus, no
mundo. (ZIERER, 2004, p. 151).
138
De acordo com Joaquim Veríssimo Serrão o plano da morte
do conde Andeiro fora preparado por Álvaro Pais, homem de
boa fazenda que havia desempenhado cargo de chanceler-mor
de D. Pedro e D. Fernando, a este fora também incumbido a
tarefa de propalar que a vida Mestre corria perigo, para que
fosse assegurada a ajuda popular que o Mestre de Avis
necessitava. (SERRÃO, 1982, p. 294).
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perigo. O prior de Guimarães, que na ocasião
estava com o bispo, e também o tabelião que
neste dia chegou para fazer arrecadação. Pode-se
observar que se criou nesse momento uma onda
de revolta mesclada com moral e ódio que destruiu
qualquer que fossem aqueles que não aderiam as
suas causas, e nenhum lugar era seguro a quem
não seguia sua opinião. (SERRÃO, 1946, s.l).
Mostrando assim o autor que a participação
popular foi ativa e decisiva. Os cidadãos foram
incitados pela aristocracia, mas isso não significa
que os mesmos não tinham motivos para lutar.
Oliveira Marques destaca que os
problemas sociais que Afonso IV e Pedro I tinham
conseguido refrear elevaram-se agora a um
estado geral de descontentamento, em especial
entre os mercadores e as classes baixas. Nas
cortes, revelou-se claramente em que medida
crescia a inquietação e se espalhava por todo o
País. O autor releva ainda que somente a nobreza
tirou vantagem das guerras. Os Meneses e os
Castros alcançaram grande poderio e privilégios.
Assim D. Fernando agregou a esse contexto de
descontentamento
social,
um
casamento
impopular ao fazer de Leonor Teles de Meneses
sua rainha. A rainha e seus apoiadores
conseguiram tornar-se odiados por parte da
população. Para a maioria dos Portugueses, a
rainha encarnava os interesses da nobreza
latifundiária e incorporava todos os maus
conselhos que o rei aparentemente seguia.
(MARQUES, 1977, p. 184).
É importante destacar o contexto social do
período. Não foi apenas um rei que morreu e
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deixou uma rainha impopular e partidária dos
principais rivais do reino. Adriana Maria de Souza
Zierer revela que o movimento que teve como
consequência a ascensão de D. João Mestre de
Avis ao trono português ocorreu num período
marcado por guerras com Castela, que se
iniciaram desde o governo de D. Fernando (13671383). Estas guerras não foram favoráveis ao
reino português e tiveram como consequências
problemas sociais, tais como o aumento de
impostos. Este contexto, associado à falta de
trabalho e à fome, levou ao surgimento de
movimentos populares ainda durante o seu
reinado, conhecidos como uniões. Segundo a
autora, estas revoltas ocorreram em Abrantes,
Leiria, Santarém e Montemor-o-Velho, eclodindo
de 1372 a 1375 e também no ano de 1379, em
Tomar. (ZIERER, 2005, p. 01), revelando que a
insatisfação popular já vinha de longa data e que o
ato feito pelo Mestre foi apenas o estopim do
movimento que na realidade teve suas causa
ligadas ao contexto político e social de Portugal do
século XIV.
Oliveira Marques destaca que os
dezesseis anos de governo de D. Fernando foram
lembrados, não pela proteção dispensada ao povo
como um bom rei, mas antes pela incapacidade de
lhe dar paz, justiça e prosperidade. O autor cita
ainda que as primeiras querelas sociais haviam
começado quando D. Fernando casara com
Leonor Teles (1372) e voltaram a eclodir quando o
rei morreu, em 1383. (MARQUES, 1977, p. 184)
Com o movimento instalado, houve
temores de ambos os lados na disputa pelo poder.
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D. João, temendo sua vida, planejou fugir para a
Inglaterra. Porém, como a rainha viúva D. Leonor
Teles recuou, se retirando para Alenquer e de lá,
não se considerando segura passou a Santarém,
e com povo manifestando o desprazer com a
partida do Mestre, jurando elegê-lo para a
salvação de suas pessoas de bens. Com os rogos
do povo e de seus partidários o Mestre decide ficar
(SERRÃO, 1986, p. 295).
Houve também uma proposta de união
entre a Rainha D. Leonor e D. João, que foi
rejeitada por ela, tornando-se essa ação mais um
motivo para o não cumprimento do testamento do
falecido rei D. Fernando que determinava que a
Rainha viúva fosse regedora de Portugal até o
nascimento de um herdeiro de sua filha D. Beatriz.
D. Leonor, que já não gozava de prestigio e
simpatia popular dentro do reino, foi acusada de
se mostrar favorável aos interesses de Castela.
Assim, a rainha viúva perdeu todas as chances de
executar o que fora acordado no momento em que
Álvaro Paes chegou da corte de Alenquer, com as
cartas da rainha, que recusava a proposta do
consórcio. (CORTESÃO, 1926, s.l.).
Tal panorama gerou uma grande
oposição. Em 1383 esta oposição ferrenha à
rainha tomou corpo de uma revolta na qual os
setores urbanos passam a ter um papel político
determinante no curso dos acontecimentos. Com o
agravo da insurreição, que dentro em pouco
tomou todo o reino, a rainha, em fuga, optou por
pedir auxílio ao rei de Castela, para que este a
ajudasse a recuperar o controle da regência do
reino.
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Nesse contexto, surgiu uma figura
histórica que irá representar a voz ativa do povo
miúdo que clamava por auxílio. Um tanoeiro que
se chamava Afonso Eanes Penedo que em
linguagem disposta retirou a hesitação da parte
dos homens respeitados da cidade, para apoiar
também os mais simples. (SERRÃO, 1986, p.
295). Este personagem foi citado pelo cronista em
sua narrativa para mostrar que houve participação
popular ativa e para legitimar que D. João
representava o novo, o amor, a terra e o desejo
dos naturais dela. (ZIERER, 2005, p. 02).
Adriana Maria de Souza Zierer aponta
outra causa para o movimento e não o classifica
como uma revolução. Segundo a autora, se
analisarmos o panorama da sociedade portuguesa
do último quartel do século XIV, veremos que a
sociedade portuguesa já vinha sofrendo de outros
males que poderiam ser razão para o movimento.
Adriana Maira de Souza Zierer cita que a peste
negra e os anos de más colheitas provocaram a
morte de um terço da população e teve como
resultado um êxodo rural, e com isso a falta de
trabalhadores no campo, o que viria a causar um
desabastecimento de cereais, mormente trigo para
o pão. Em decorrência dessa migração, um
inchaço das cidades, a autora informa ainda que
devido a esse panorama, a coroa portuguesa teve
que tomar medidas impopulares tais como: leis
que obrigavam os camponeses a aceitar o
trabalho determinado pelo conselho e que
congelavam salários, e ainda leis que proibiam
mendicância seguindo medidas adotadas em outra
regiões da Europa. Por fim, Adriana Maria de
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Souza Zierer assinala que os problemas
decorrentes da peste negra podem estar atrelados
às causas da crise de 1383 – 1385. (ZIERER,
2004, p. 24).
Bruno Gianez revela que nas cidades e
vilas os mesteirais (artífices) de Lisboa, onde o
movimento
teve
sua,
gênese,
pregavam
publicamente a desobediência aos mandos régios
e às elites concelhias. O autor informa que estes
argumentavam que o problema maior não eram as
guerras, pois todos os reis anteriores às fizeram.
Segundo o autor, a população mais pobre
apontava que o problema estava na má gestão
régia dos recursos e o excesso de doação a uma
nobreza ávida de benefícios, mas que não
oferecia contrapartidas ao rei ou ao reino.
(GIANEZ, 2009, p. 38).
Joaquim Veríssimo Serrão descarta a
hipótese de o movimento avisino ter se tratado de
uma revolução. Para o autor, o movimento teria
sido provocado por causas políticas, econômicas e
sociais, pois tudo o que ocorreu depois da
elevação de D. João de Avis ao trono foi à
explosão de um processo que tomou outras
variantes e já não correspondeu às causas
originais que deram origem ao movimento. A
explicação da crise se coloca além de seu quadro
temporal, o que falsearia a análise histórica.
(SERRÃO, 1986, p. 299).
Maria José Pimenta Ferro concorda com
os autores supracitados, ao destacar que a crise
de 1383 – 1385 teria sido gestada nos
prolongados anos de instabilidade. Segundo a
autora, diante do panorama enfrentado pela
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sociedade portuguesa, era impossível que não
existissem conflitos e tensões mais ou menos
generalizados, tanto nas cidades como nos
campos, entre senhores e camponeses, entre
ricos e pobres. (FERRO, 2001, p. 24 Apud
GIANEZ, 2009, p. 38).
José Hermano Saraiva defende a mesma
tese, informando que historiadores modernos
apontam que as crises rurais da Europa ocidental
e posteriormente urbanas, teriam como causa a
peste negra. O autor aponta informações sobre o
período em que a epidemia teria acometido os
portugueses, tais como o sistema de prestação de
trabalho que era anterior à peste, que apenas se
agravou com ela. Segundo o autor, esse sistema
se dividia em três etapas: o trabalho a bem fazer,
o trabalho por soldada e o trabalho por jorna. Tal
sistema era uma evolução a prestação de
trabalho, cada um com sua especificidade e
período. O trabalho a bem fazer era o executado
em troca de proteção do senhor e, esse bem era
fundamentalmente o dever que o amo tinha em
alimentar, vestir e calçar o servo, obrigações que
posteriormente foram transformadas em uma
retribuição em alguns metros de pano e um par de
sapatos. No regime de soldadas, o trabalhador era
contratado por um ano, e a soldada representava
um contrato anual, ou seja, o pagamento era feito
ao final de um ano de trabalho. O último sistema
de prestação de trabalho era o trabalho por jorna,
ou seja, por dia sendo este pago em dinheiro.
Para o autor eram esses trabalhadores que
formavam a arraia-miúda, considerados uma
ameaça aos proprietários de terras que usavam
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contra eles toda a força do poder municipal,
taxando os salários, arrolando os trabalhadores,
impedindo-lhes a saída da terra e requerendo nas
cortes a imposição do trabalho forçado pela velha
lei das soldas anuais. Assim, segundo José
Hermano Saraiva, as lutas que geram tensões
sociais no campo entre esses dois extratos sociais
deflagraram na crise de 1383 – 1385. (SARAIVA,
1979, p. 99 – 101).
Marcelo Caetano defende que as decisões
tomadas nas cortes de 1385 foram tomadas
embasadas em um sentimento patriótico
indiscutível e para alguns extratos sociais foram
um pretexto para um movimento de caráter social.
(CAETANO. 1951. s.l.).
No entanto, Adriana Maria de Souza Zierer
revela que na época de D. João ainda não existia
em Portugal um sentimento nacional, e justifica
sua tese ao citar que no momento de vacância do
trono, a maior parte da nobreza não apoiou D.
João, Mestre de Avis, mas o rei de Castela, ainda
embasados no direito consuetudinário que era
seguido pelos nobres, provando assim que nesse
período em Portugal havia fidelidade maior aos
compromissos da nobreza enquanto grupo do que
ao compromisso com o território. (ZIERER, 2004,
p. 29).
O cronista Fernão Lopes também deixou
essa impressão em sua crônica, mesmo ele
defendendo a existência de um sentimento
nacional, relata o cronista às divergências entre os
estratos sociais e mesmo dentro dos mesmos
grupos:
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Quanta discordamça pemssaaes que
era de pais e filhos, e de irmãaos com
irmãaos, e de molheres com os
maridos! A nẽ huũ era ouvida rrazom
nem escusa, que por parte dar
quisesse; mas como huũ falava: E
Foaão delles He, nom avia cousa que
lhe desse vida, nem justiça que ho
livrasse de suas maão; e isto era
espeçialmente comtra os melhores e
mais homrrados que avia nos logares;
dos quaaes muitos forom postos em
gramde cajom de morte, e rroubados
de quanto aviam. (CDJ, cap. CLXVI
Apud SERRÃO, 1986, p. 300).
De acordo com Bruno Gianez, parte da
nobreza de Portugal, no início do movimento não
decidiu que posição tomar: se, se aliavam a rainha
viúva ou ao rei de Castela e D. Beatriz. O autor
comenta que inicialmente parte desta nobreza se
alinhou a D. Leonor Teles em obediência aos
laços de vassalagem e posteriormente a D. João I
de Castela, pois suas promessas mostravam-se
mais atraentes. Estes atos que mostram a
ausência de sentimento de defesa do território e
apenas um desejo de possível ascensão social por
meio do panorama de instabilidade e por
construções de alianças que lhes renderiam
prestígios posteriormente. (GIANEZ, 2009, p. 40).
Para Joaquim Veríssimo Serrão, em 1383
não houve uma luta de classes, mas apenas o
choque entre pessoas de vários setores da
sociedade portuguesa que tomaram posições
divergentes. Para o autor, o movimento não se
tratou do embate entre uma facção e outra, nem
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de bem nascidos contra desfavorecidos. Segundo
Joaquim Veríssimo Serrão, não houve uma
revolução, pois inexistiu o nascimento de um novo
estrato social ou o total abandono das práticas do
grupo anterior, pois os beneficiados pela ascensão
do Mestre de Avis ao trono não foram apenas os
humildes de Lisboa. Devemos atentar ainda que
parte desses beneficiados com doações eram
filhos segundos que abraçaram a causa do Mestre
de Avis e que receberam os bens dos
primogênitos que se refugiaram em Castela
(SERRÃO, 1986, 300-303).
Segundo Oliveira Marques, aqueles que
deram início ao movimento eram elementos da
grande burguesia, como: D. Álvaro Pérez de
Castro, Conde de Arraiolos e irmão de D. Inês de
Castro; D João Afonso Telo II, Conde de Barcelos,
alcaide-mor de Lisboa e irmão de D. Leonor Teles
de Menezes; e D. João Mestre de Avis e membros
do clero fiéis a Urbano VI. Todos estes eram
componentes do mais alto escalão da sociedade
portuguesa, ligados diretamente ou a rainha D.
Leonor Teles ou a D. João I Mestre de Avis.
(MARQUES Apud GIANEZ, 2009, p. 40-41).

Considerações Finais
O exposto até aqui revela o desejo de um
determinado grupo pertencente à elite de fazer
alterações não profundas. O “sentimento de
nacionalidade” (amor ao país, isto é, à terra dos
ancestrais) está agregado apenas ao “povo” e
pode ser visto como uma estratégia política
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utilizada por Fernão Lopes para garantir a
legitimidade do novo monarca. (ZIERER, 2004, p.
30). Assim, o objetivo maior não era uma
contestação da autoridade e da ordem
estabelecidas na sociedade, como tais, mas uma
questão de mudar a pessoa que estava investida
de autoridade (ARENDT, 1963. p. 32). Neste caso,
os herdeiros “legítimos” do trono, filhos de D.
Pedro I e Inês de Castro, exilados em Castela
desde o reinado de D. Fernando, ou D. Leonor
Teles que estava legalmente salvaguardada pelo
Tratado de Salvaterra dos Magos que lhe garantia
ser regedora de Portugal até o nascimento de um
filho de D. Beatriz e D. João I de Castela.
O conceito de “rebelião legitima” também
nos possibilita enquadrar o movimento em uma
ação que envolva a troca de um usurpador por um
monarca legítimo, ou a substituição de um tirano
que tivesse abusado do poder por um governante
legal. (ARENDT, 1963. p. 32). Os conceitos podem
ser relacionados ao movimento de Avis, tendo em
vista que, os apoiadores do Mestre de Avis
rejeitaram tanto o considerado usurpador, D. João
I de Castela e a D. Leonor Teles, que representou
os maus anos de administração de D. Fernando e
os desejos da grande burguesia. (MARQUES,
1977, p. 184). Tendo em vista que os apoiadores
de D. João I de Portugal eram secundogênitos e,
mesmo sendo integrantes da burguesia, tinham
poucos privilégios, pois os primogênitos herdavam
a maior fatia das heranças.
Por fim, embasado nos autores arrolados
e no conceito de Hannah Arendt de “rebelião
legitima,” podemos inferir que o movimento avisino
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foi uma ação de franco desafio e desobediência.
No entanto, como citado, o objetivo desse
movimento não foi uma contestação da autoridade
e da ordem estabelecidas na sociedade, mais uma
ação de facções da elite, que tinham por alvo a
mudança da pessoa que estava investida de
autoridade. (ARENDT, 1963. p. 32).
Destacamos também que mesmo sendo o
Mestre de Avis, clérigo e filho bastando de D.
Pedro I, este atendeu às necessidades da facção
que o apoiou. Além de ser “filho de rei”, o que lhe
faz ser um monarca legal e legítimo foi à
conjuntura, o momento histórico que Portugal
viveu nos dezesseis meses do movimento. D.
João I de Avis, não é o monarca que obedeceu
todas as regras de sucessão, foi aquele que
atendeu as “necessidades do reino,” que no
referido momento era manter-se independente de
Castela. (CAETANO, 1951, s.l.. grifo nosso).
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A ARTE DO PALEOLÍTICO E SUA
RELAÇÃO COM O SAGRADO
Amanda Vitória Silva Fonseca

139

A partir da percepção do tempo e espaço,
o homem do paleolítico pode notar que a realidade
era um conjunto em movimento, e em seu
140
Cosmo
pôde reconhecer o sagrado em sua
forma mais simples. Diante da fertilidade e
constante transformação da natureza, não
demorou a que o homem assimilasse que assim
como a mulher, a natureza é fértil e provedora.
Dessa forma a pluralidade da natureza foi
simbolizada em uma deusa Mãe- Terra que
representava a unidade de todas as coisas e do
tempo, essa unidade é de caráter sobrenatural,
uma vez que, tal unidade estava além da
capacidade humana de explicação, ainda que,
presente e atuante. (DA SILVA, 2009, p.60).
Nesse período anterior a fala, faz-se
necessário uma forma de comunicação entre
homem e divindade, ditada pelas necessidades de
sobrevivência do grupo que não estavam sob seu
domínio. Nem toda arte produzida no paleolítico
favorece uma relação com o sagrado, contudo, de
139
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acordo com Almeida (2009, p.77) “o rito e a arte
não constituem um idioma nem um protocolo de
comunicação propriamente dito, mas suportes da
experiência social de comunicação simbólica com
o sagrado”.
Ao explicar o termo “primitivo” Gombrich
(1993, p.20) esclarece que esse termo se deve ao
fato dos homens do paleolítico estarem mais
próximos do estado em que num dado momento
emergiu a humanidade, não por uma inferioridade
cognitiva, uma vez que, os seus processos de
pensar com frequência, são mais complicados do
que os nossos. Partindo desse ponto torna-se
mais simples compreender como ocorre o
processo cognitivo do homem do paleolítico.
O conhecimento nesse período é um
estado emocional, resultado de experiências não
verbalizadas, ou seja, emoções transmitidas por
meio de símbolos. O desenvolvimento dos
processos cognitivos simbólicos caminhou junto
com uma cultura material cada vez mais elaborada
(lasca, adornos corporais, escultura, pintura etc.)
Para o surgimento do simbolismo foi necessário
que o homem visasse a natureza com uma
determinada intenção, o que ele fez ao construir o
símbolo (DA SILVA, 2009, p.61).
No paleolítico inferior (C.2,4 milhões de
anos atrás), a ameaça constante foi o estopim
para a fabricação de utensílios que os auxiliassem
em
suas
necessidades
vitais:
proteção,
alimentação e aumento do grupo. Contudo os
vestígios de atividades criadoras são mais
recentes, em torno de quinhentos mil anos. Desse
período, destaca-se se lascas e bifaces, onde já é
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possível notar uma preocupação com a simetria, o
inicio, do que posteriormente será denominada
arte.

Figura 1. Biface
www.ginellames.fr, acesso
em 14/02/2016.
Ao encarar a natureza como responsável
por tudo, atribuiu-se a ela o caráter de sagrado.
Diante disso o homem buscou formas de
estabelecer uma relação harmoniosa, mediante a
estabilidade que necessitava. Para Croatto (2001,
p.45) “o homem soube ‘imaginar’ em todos os
tempos maneiras de superar suas limitações
recorrendo ao sagrado”. No cotidiano de homem
caçador, existe a luta contra tempestades, comida
escassa, ameaça de animais maiores, dificuldades
de reprodução, isso o faz recorrer à deusa MãeTerra. O homem compreendeu o meio em que
estava presente como uma natureza animada,
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com quem ele pode dialogar por meio do rito e da
arte. (DA SILVA, 2009).
Uma vez que só se poderá falar
propriamente de arte no paleolítico superior
(C.40.000 a.C)* não se pode menosprezar os
antecedentes, Almeida (196-, p. 12) ressalta a
contribuição de culturas anteriores ao dizer que
“tem excepcional importância as pobres industrias
primitivas, porque melhoraram as condições de
existência e tornaram possível o desenvolvimento
de culturas mais completas”. Variações climáticas
fortes e duradouras conservaram vestígios
deixados por esses homens que pela primeira vez
na história criaram, aperfeiçoaram e transmitiram.
A biface é um utensilio multifuncional que
começou a ser produzida pelo homem há cerca de
1.500.000 anos, é composta de um punho que
serve de apoio para mão e de uma “lamina”- uma
parte cortante. Ela é simetricamente abaulada, o
que evidencia a busca por uma estética, de acordo
com Da Silva (2009) isso pode se afirmar pelo fato
de não haver justificativa funcional para sua
simetria. Qualquer outra pedra encontrada ou
rusticamente
moldada
teria
a
mesma
funcionalidade nas tarefas diárias.
Contudo o homem foi além, criou algo
incomum, fora da natureza ainda que a biface seja
um utensílio sugerido pela natureza, uma vez que
para a sua produção eram usadas pedras com
características propicias. O belo surge como um
acessório. “A arte está ligada ao sagrado por ser
bela: o artista, por meio da arte quer estar em
comunicação com a divindade durante sua
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confecção e sua utilização ritual” (Da silva, 2009,
p.72).
Dentro dos rituais é buscada uma
comunhão com o sagrado, o ritual é uma forma de
sentir e fazer parte, de caráter social e submetidos
a regras precisas. O homem caçador acredita de
fato que os gestos e a arte utilizada dentro dos
rituais são coisas que a deusa Mãe-Terra deseja
ver. A linguagem simbólica fica responsável pela
“educação sagrada”, uma vez que ao entrar em
contato com o objeto de arte fabricado, ele passa
uma mensagem necessária e educativa para o
grupo. De acordo com (CLARK, 1975) o homem
desse período tem uma espécie de dever de
repassar o aprendizado sobre o cosmo em que
vive, e essa comunicação também é exercida por
meio da arte. Na etnologia e na sociologia:
Os rituais designam um conjunto (ou
um tipo) de praticas prescritas ou
interditas, relacionadas com crenças
mágicas
e/ou
religiosas,
com
cerimônias e festividades, segundo as
dicotomias do sagrado e do profano,
do
puro
e
do
impuro.
(MAISONNEUVE,1988, p.10)
Compreende – se que o ritual envolve
esforço. Ao fazer os rituais o homem coloca os
seus atos como causa e espera que a natureza o
retribua com uma consequência favorável.
Gombrich (1993) explica que o ritualismo pode
parecer que tem pouco a ver com arte, entretanto
essa forma de encarar o mundo influenciou a arte
de diversas formas. Dentro desses rituais havia a
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prática da magia. De acordo com CROATTO
(2001, p.61): “a magia é uma manipulação do
sagrado, como se este fosse um objeto disponível.
Um ritualismo excessivo, por exemplo, converte-se
em magia quando ‘impõe’ a divindade a obrigação
de conceder o que tal ritual significa”. A magia
adaptou a arte para seus fins, facilitou a sua
existência, forneceu-lhe temas e ajudou-a a
desenvolver-se (ALMEIDA, 196-, p.37).

Figura 2 Vênus de Willendorf
de Frente e de Costas
Fonte: DA SILVA, 2009, P.89.
A arte utilizada nesses rituais variou
bastante. Pinturas corporais, esculturas, gravuras,
pinturas e etc., cada uma em diferentes tempos
desempenhou um a função dentro dos rituais. A
arte utilizada não era julgada por padrões de
beleza, mas por sua funcionalidade. Nesse
momento o belo é o que pode sensibilizar a
divindade. O aperfeiçoamento pode ser explicado
na busca de sensibilizar a divindade com formas
~ 358 ~

que não existiam na natureza. O rito é cheio de
significado emocional que da sentido a relação do
ser humano com seu cosmo, ele deixa de apenas
existir para fazer parte.
O tempo deixou evidencias de que o
homem procurava terras coloridas, que dentre as
utilidades serviam para pintar o corpo, fica
evidente que existia um gosto por adornar e
decorar, de acordo com Almeida [196-] já
pressupondo um ideal de forma. A pintura corporal
permite a transformação, como se emitisse uma
mensagem, mostrando que é outro, que deseja
ser diferente para a divindade, com desejo de ser
forte como animais, e nesse período “não havendo
a compreensão da relação entre sexo e gravidez,
a mulher se pintava para melhorar as condições
de receber a dádiva da fecundação (DA SILVA,
p.76)”. Dentro dos rituais a pintura corporal era
usada para alcançar uma dimensão em que fosse
possível a comunicação com o sagrado.
O homem descobriu que possuía a
capacidade de criar simulacros dos seres, de fazer
imagens. E assim fez, os detalhes são
impressionantes, uma vez que não dispunham de
tecnologia para fabricação.
Nessa realidade
extraordinária o homem percebeu que para uma
comunicação com a divindade ele também
precisava se dedicar a algo fora do comum. Não
eram todos os homens dessa época que visavam
o mundo dessa forma, em todos os tempos
existiram os homens mais sensíveis e propensos
ao trabalho artístico. Que são reconhecidos como
artistas. De acordo com Almeida:
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“enquanto pintavam, outros homens
caçavam para eles; o quinhão dos
despojos era o prémio de uma
atividade
cuja
utilidade
era
reconhecida pela tribo, pois os ritos
mágicos
garantiam
o
sustento
coletivo. O artista- feiticeiro era
personagem importante e cuja a ação
todos temiam; por muito tempo se
conservaria entregue às suas tarefas
absorventes nos recessos mais
ocultos das grutas(...)”. (ALMEIDA,
196-, p.35)
O paleolítico superior foi o capítulo de
abertura da história da arte universal, nesse
período desenvolveram-se diversos tipos de
manifestações artísticas dentre elas desenho,
pintura, gravura, escultura, etc. É importante
ressaltar a participação de diversas raças nesse
processo e a diversidade da arte produzida, como
afirma (BANH;VERTUT, 1988 Apud GOULD,
2003) ao dizer que “cada período do Paleolítico
Superior viu quase certamente a coexistência e a
importância flutuante de diversos estilos e
técnicas”. O homem foi capaz de antecipar a forma
e ter em mente a função que iria exercer, parece
simples, entretanto foi um grande avanço.
Nesse período há uma preferência pelo
uso da rena na fabricação de diversos utensílios,
pois além da carne utilizava-se a pele, ossos,
chifres, como matéria prima para a fabricação de
punhais, furadores, espátulas, agulhas etc. As
Vênus esteatopígicas (esteatopigia significa o
acúmulo excessivo de gordura nas nádegas) que
datam de em torno de 25.000 anos, foram
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fabricadas em diferentes materiais e comumente
em pedra, diferem dos outros utensílios de uso
regular, uma vez que essas estatuetas não
apresentam uma finalidade prática.
Tratam-se de peças que constituem a arte
mobiliária, ou seja, que não está ligada a nenhuma
rocha, é móvel .Essas pequenas esculturas
retratam o corpo feminino. Quando o artista
observou na pedra semelhanças com o corpo
feminino, seu trabalho de esculpir deu ênfase a
formas preexistentes, com raros casos, não
retratam
características
particulares,
mas
esculpiam dando formas exacerbadas de quadril,
seios e por muitas vezes, gravidez. Essas
características evidencia a preocupação com o
coletivo, para Almeida (197-, p.25) é por esse
motivo que “tais esculturas foram tidas por ídolos,
imagens de uma ‘deusa-mãe’, feitiço da
fecundidade”. O Abade Breuil supõe que:
“tais figuras não correspondem a tipo
reais, são ‘idealizadas’: ter-ia-se
criado uma relação artística ligadas ‘a
pensamentos relativos ao culto da
fecundidade’,
e
as
estatuetas
esteatopigicas, de resto em numero
reduzido, seriam ‘deformações’ de
caráter religioso primitivo, imagens
simbólicas da maternidade fecunda”
(BREIUL,1906 apud ALMEIDA, 196-).
Acredita-se que a mulher era quem
fabricava as estatuetas femininas, pois via-se em
seu papel social, responsável pela reprodução.
Acredita-se que a mulher fazia a arte da fertilidade
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e o homem a da caça, uma vez que não se
conhecia o papel do homem na fecundação. De
acordo com Da Silva (2009, p.82) “a criação,
gerando outro ser, é sagrada. O nascimento é um
mistério que alimenta a ideia de que toda criação é
divina. Essa era a base para a divinação da
mulher”. O que surgiu primeiro foi a arte
decorativa, isto é, riscos ditados pelo prazer infantil
de firmar-se, brincar com riscos sem qualquer
direção.
Com a prática os riscos foram se tornando
mais numerosos e difíceis, foram se multiplicando
até que arte figurativa nasceu esta por sua vez, é
um trabalho que permite modificar a forma de
determinada matéria (ALMEIDA 196-). Fazer arte
mostra-se uma atividade prazerosa, surge o
desejo de começar a repetir o prazer, e o desejo
criar determinada coisa.
Uma manifestação de destaque do
paleolítico superior são as pinturas rupestres,
essas pinturas retratam predominantemente a
fauna. Os homens desse período tem uma
capacidade de diferenciação vaga do que é real e
do que é imagem. Para Almeida (196-, p, 36-37)
ao pintarem nas cavernas simulacros de animais,
o artista do paleolítico julgava poder dominar o
animal de carne e osso, sempre os povos
caçadores praticaram cerimonias mágicas para
tornar abundantes as espécies das quais se
alimentavam e caça-las sem dificuldades.
Para Gombrich (1993, p.20) a explicação
mais provável para as pinturas rupestres é que se
trata das mais antigas relíquias da crença do
poder produzido pelas imagens. No primeiro
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momento com as Vênus esteatopigicas, a arte
significou “receber” uma mensagem, devido as
formas estavam preexistentes que o homem
realçava, recebendo uma informação. Com o
amadurecimento da sensibilidade estética, o
homem tomou iniciativa de fixar formas nas
paredes e nas pedras, representando as imagens
que ele desejava enviar. Essas pinturas estão em
grutas, são de diversos tamanhos, muitas vezes
em relevos, por vezes retratam numerosos
orifícios nos corpos de animais, ainda que
deixando explicito o desejo de sucesso na caça.
Contudo “o fim mágico, utilitário e prosaico da arte
das cavernas, não excluía o prazer de executar
esses primitivos trabalhos com o sentimento
agradável, a satisfação de ‘embelezar’ a obra que
caracteriza a criação estética (ALMEIDA, 196-,
P.35).
‘Nesse
momento,
os
homens
sonhavam com a grande arte e , pela
primeira vez, ofereciam aos seus
contemporâneos,
por
meio
da
contemplação
mística
desses
trabalhos, a certeza de sucesso nas
suas expedições de caça e dos
triunfos na luta contra os enormes
paguidermes e animais herbívoros”
(BREUIL,1906 apud GOULD, 2003,
p.203).
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Figura 3 Pintura rupestre da caverna de Altamira.
Fonte: Temática Barsa de Artes (2005, p.11)
Ao criar a imagem de um animal, o homem
a encarava o animal verdadeiro como duplo,
existia aquele que ele desejava e aquele que ele
criou por isso acreditava que por meio de sua
criação poderia influenciar o outro, por isso
retratava esses animais com feridas. A arte estava
diretamente
ligada
com
o
sentimento,
necessidades e devoção.

Considerações Finais
A arte do paleolítico é indissociável do
sagrado, demorou milhões de anos pra que o
homem
percebesse
que
a
natureza
é
independente de suas ações. Essa arte de alto
nível simbólico faz necessário um esforço dos
modos atuais de pensar em tentar voltar um
estado puro, para tentar compreender o seu
significado transcendente, e não trata-la de forma
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simplista ou aleatória. As diversas manifestações
artísticas do paleolítico é uma evidência que a
relação simbólica dominava a percepção do
mundo. Nessas sociedades a arte não poderia se
conservar e desenvolver-se se não estivesse
ligada as necessidades vitais desses povos. A
experiência sagrada, não deixa de ser humana,
que ocorre num ambiente limitado a realidade, ter
uma relação com o sagrado será uma busca
incessante e sem fim.
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UMA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
PARA A SALVAÇÃO DA ALMA NA
OBRA DOUTRINA PARA CRIANÇAS
(1276-1278) DE RAMON LLULL
Natasha Nickolly Alhadef Sampaio Mateus

Introdução
A educação sempre foi uma temática
importante para humanidade, embora o conceito e
a função não sejam cabíveis para todo tempo
histórico, visto que cada época varia sua
concepção de ver o mundo e se comportar diante
do mesmo. A educação tem suas inúmeras
finalidades. Para alcançá-las é fundamental um
direcionamento, ou seja, é necessário seguir
determinadas normas. Quando nos propomos a
trilhar pela sociedade medieval, precisamos estar
atentos a diversas particularidades.
Segundo o historiador Le Goff, o
imaginário medieval é marcado fortemente pelo
cristianismo e os elementos que dele fazem parte:
“[...] o imaginário daquela época manifestava-se
pela visão que os homens tinham da própria
divindade, objeto de sua crença, de suas preces,
de sua admiração” (LE GOFF, 2003, p. 63). O
cristianismo é a religião da Salvação, a vida era
apenas momentânea, era uma passagem para a
eternidade.
Ramon Llull tenta ser um exemplo de um
homem cristão, pois na sua autobiografia deixa
bastante claro a vida mundana que levava, e que
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para o mesmo era um passado vergonhoso. Ele
buscou tornar-se um exemplo do que era ser um
bom cristão, e o como era possível renunciar as
tentações mundanas.
Para Llull era essencial a aprendizagem
da ciência e das letras, desde que o ensino tivesse
uma finalidade, uma maior elevação espiritual. Por
isso as sete artes liberais deveria ser ensinada
para um objetivo central, aproximar-se da primeira
intenção pela qual o homem foi criado, que
segundo Ramon Llull, era conhecer, honrar e amar
a Deus. Por isso a educação religiosa deveria ser
estimulada desde a infância para que o homem
não se desviasse do objetivo pelo qual foi criado e
crescesse no bom caminho. Assim, para Llull, a
educação relaciona-se com as letras, a ciência, a
religião, ou seja, é um conjunto para uma única
finalidade.
Nos escritos lulianos também podemos
perceber que a fé e a razão estavam ligadas e
sem o uso da razão seria impossível contemplar
Deus, verdadeiramente, como ele é. Assim um dos
grandes objetivos de Ramon Llull seria converter
os infiéis, ou seja, principalmente os mulçumanos,
“da seita de Maomé”, que levava centenas de
almas para o inferno, perdendo a tão desejada
salvação.
A obra Doutrina para crianças dedica
alguns capítulos para tratar dos vícios e virtudes. E
mostra como havia uma preocupação singular, em
ensinar a seu filho Domingos as virtudes
(bondade, sabedoria) e se afastar dos vícios
(luxúria, glutonaria). Caso contrário, não alcançaria
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a salvação e teria uma vida pós-morte marcada
por tomentos e angústia.
Temos hoje, apesar da distância de
tantos séculos, o acesso e a oportunidade de
conhecermos a vida de um homem que viveu no
período medieval e deixou registrada sua história
para que as demais gerações conhecessem quem
ele era e o que se tornou depois de uma marcante
experiência.
Ramon Llull preocupado já no fim da sua
vida ditou aos monges cartuxos de Vauvert a sua
história, na obra intitulada Vida Coetânia, que é a
base autobiográfica que nos permite conhecer um
pouco sobre sua biografia. Preocupado em que
outras pessoas fossem impactadas com seu
exemplo, conta parte da sua vida, experiência e
conversão, já que um dos seus maiores objetivos
de vida era anunciar a verdade cristã.
Ramon Llull (1232-1316), como muitos
outros homens tinha uma vida totalmente distante
dos padrões cristãos. Em uma época onde as
coisas terrenas se confundiam com as
sobrenaturais, tínhamos a Igreja que exercia uma
forte influência naquela sociedade com seus
ensinamentos e “poder”. Era muito comum que as
pessoas em algum momento da vida fossem
tocadas, ou tivessem alguma visão e passassem a
amar e honrar a Deus. Depois de tais experiências
as pessoas sentiam-se motivadas para divulgarem
a verdade divina.
Llull diz que estava muito envolvido nas
loucuras do mundo, em uma vida totalmente
mundana, seu coração estava voltado para uma
amante que amava com um amor adúltero “[...]
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imaginando e pensando uma vã canção, e
escrevendo aquela em língua vulgar para uma
namorada, a qual naquele momento a amava com
um amor vil e feiticeiro” (LLULL, 1311, p.6). Llull
vivia em adultério, por isso pouco fala dos
primeiros trinta anos da sua vida, os quais
considerou uma perda de tempo, dedicando mais
a sua biografia ao período da sua conversão.
Assim faremos um breve resumo da
experiência e conversão de Ramon Llull. Ele conta
que foi quando teve uma visão do Cristo
ressuscitado:
[...] ocupado em ditar aquela vã
canção, mirando com insistência a
parte direita viu Nosso Senhor Deus
Jesus Cristo suspenso com os braços
em cruz, muito dolorido e apaixonado.
O qual visto, tendo grande temor em
si mesmo, e deixando todas aquelas
coisas que tinha entre suas mãos,
partiu, meteu-se em seu leito e
cobriu-se ( LLULL,1311, p.6).
A primeira visão que ele teve lhe pareceu
algo inacreditável, pois ainda não tinha
compreendido o que estava acontecendo e o que
aquela visão queria de fato lhe dizer, e voltou a
cometer suas práticas mundanas novamente,
segundo as suas palavras. Foram várias as
aparições, em torno de cinco vezes, assim ele
interpretou que Cristo tinha um desejo sobre sua
vida “[...] e o estímulo da consciência lhe ditava
que Nosso Senhor Deus Jesus Cristo não
desejava outra coisa senão que deixasse o mundo
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totalmente e se doasse a servidão” (LLULL, 1311,
p. 8).
Essas visões o fizeram repensar sobre sua
vida fútil que até aquele momento tinha vivido.
Com isso foi despertado nele uma paixão “[...]
cogitou qual serviço ele poderia fazer que fosse
aceitável e plausível a sua paixão” (LLULL, 1311,
p. 8). Sentiu um forte desejo de anunciar a
verdade.O anseio de Ramon Llull nesse momento
de sua vida, após as visões, foi exatamente de
expandir a fé Católica, aos infiéis e incrédulos,
principalmente após ouvir um sermão que contava
um pouco sobre São Francisco de Assis,
[...] que dizia como o santo havia
abandonado
todas
as
coisas
mundanas
para
se
entregar
totalmente ao serviço da cruz, é que
Ramon Llull finalmente decidiu mudar
sua vida. Vendeu então a maior parte
de seus bens e deixou somente uma
pequena parte sua esposa e filhos [...]
a ênfase na vestimenta pobre era
uma característica dos espirituais
franciscanos (COSTA, 2006, p. 112113).
Ele se sentiu “desesperado” para tal
função, pois havia desperdiçado grande parte de
sua existência nas loucuras desse mundo.
Considerava-se um iletrado, pois na juventude
tinha aprendido somente um pouco de gramática.
Mas isso não o fez desistir, e decidiu
dedicar-se para três objetivos, ou seja, três
propósitos cristãos para cumprir em sua vida, que
seria colocar a sua vida para honra e glória de
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Jesus Cristo, levando a verdade, apesar de não
ter grandes conhecimentos, desejou fazer livros
contra os erros dos infiéis, uns bons e outros
melhores, e enfim construir mosteiros para que
homens sábios e letrados estudassem e
aprendessem outros idiomas e fossem enviados
para pregar a santa fé Católica.
A partir desse momento, desses três
objetivos, Ramon Llull experimenta em sua vida
um momento de grandes decisões, renúncias para
o tão alto ministério que recebeu de Jesus Cristo.
Entregou-se ao serviço da cruz, como vimos acima
vendeu suas possessões deixando apenas parte
para sua esposa e filhos, e sairia por vários
lugares em busca de conseguir realizar aqueles
três propósitos.
Assim suas obras são reflexos de sua
experiência, do seu desejo de realizar o ministério
de Deus, e ver a Santa fé sendo vivida e
contemplada por todos os homens. Acreditando no
cristianismo como a verdadeira fé, ele tinha o
desejo de cumprir o tão alto ministério para o qual
Jesus Cristo o chamou.
O principal público que Ramon Llull
desejaria alcançar era os infiéis. Quem eram
esses infiéis para Ramon? Eram,
[...] todos os que professavam uma fé
diferente da cristã. Mas em sua
missão dedicou especial atenção aos
mulçumanos, fato que se explica
pela ligação de Llull com eles, uma
vez que mesmo após a reconquista
de Maiorca, muitos muçulmanos
continuaram vivendo na ilha, num
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total de 50 mil habitantes, que
representava cerca de 40 % da
população da ilha islâmica e havia em
média 3 mil judeus” (COSTA, 2007, p.
16). (grifo nosso)
O maior objetivo de Ramon era alcançar
todos os estavam no erro. Ele se dedicou aos
estudos, aprendeu a ler em árabe, e se preocupou
em descobrir novos métodos de ensino. Ele
recebeu de Deus sua Arte, que está
fundamentada na Bíblia, nos Padres, na Igreja, em
outros filósofos. Segundo Ricardo da Costa, a Arte
Luliana possuía os seguintes propósitos,
[...] segundo o próprio criador : 1)
Conhecer e Amar a Deus- amar a
Deus-amar a Deus era um preceito
cristão ( Mc 12:30 e Lc 10: 27), mas
amar e conhecer a Deus era uma
característica da teologia muçulmana,
o que indica uma influência islâmica
no pensamento de Ramon; 2) Unir-se
as virtudes e odiar os vícios, um
processo que segundo Llull, refrearia
as paixões com a virtude da
temperança;
3)
Confrontar
as
opiniões errôneas dos infiéis por meio
das “ razões convincentes” ou
“necessárias”; 4) Formular e resolver
questões e 5) Poder adquirir outras
ciências em um breve espaço de
tempo e tirar as conclusões
necessárias segundo as exigências
da matéria. Isto fazia da Arte luliana
uma
ciência
das
ciências,
proporcionando o critério para um
ordenamento preciso e racional de
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todo o conhecimento. (COSTA, 2002,
p. 10).
A comunhão com Deus seria abandonar
todos os hábitos mundanos, levando uma vida
pura, e vivendo a primeira intenção, que para Llull
seria “Amar e servir a Deus”. Dessa forma Ramon
Llull cria grandes expectativas, para transformar a
sociedade do seu tempo.
Como um bom pai, na obra Doutrina para
Crianças Ramon Llull ensina que os pais devem
ensinar os seus filhos, mostrando a brevidade da
vida, ou seja, como é importante que a criança
cresça distante das obras mundanas, aprendendo
os princípios cristãos. Para Llull o homem deve
ensinar seu filho a amar e servir seu glorioso
Deus. “É conveniente que o homem mostre a seu
filho a forma de cogitar a Glória do Paraíso e as
penas infernais [...], pois através de tais
meditações, a criança se acostumará a amar e
temer a Deus, conforme os bons ensinamentos”
(LÚLIO, 2010, p. 03).
Assim precisamos compreender como
funcionava a Educação. A criança possuía algum
valor? Que valores eram importantes? “A obra
Doutrina foi uma das primeiras obras pedagógicas
na Idade Média em língua vulgar e um dos
primeiros livros escritos para crianças” (ZIERER,
2013, p. 327). Que visava à educação infantil,
visto que nessa época a educação estava
fortemente ligada à religião.
Dessa forma Le Goff afirma que “[...] em
nenhum outro tempo histórico houve um ‘ modelo
humano’ tão bem definido como na Idade Média.
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Para ele, este modelo era o homem cristão, logo,
era natural que a educação empreendida tivesse
como intuito a formação de um homem pautado na
fé cristã e seguidor dos preceitos da Igreja
Católica” (LE GOFF apud COSTA, 2007, p. 13).
Esse é um diferencial da Idade Média para
Atualidade que tem o ensino separado das
questões religiosas,
Na Idade Média a religião era, com
efeito, a mola propulsora de toda a
atividade pedagógica; o estudo e a
investigação não tinham finalidades
em si mesmas, mas endereçavam a
busca da perfeição cristã; enfim,
como diz Willmann, o elemento
religioso ocupava a posição central
da vida interior da Idade média.
(BASCHET, 2002, p. 143)
Os ensinamentos deveriam está pautados
na fé Cristã. Como não reconhecer a importância
da obra Doutrina para Crianças, escrita no século
XIII, por um pai preocupado com a boa educação
do seu filho para que o mesmo entendesse os
ensinamentos cristãos, já que a salvação da alma
era o objetivo central do homem Medieval, assim
outros pais mostrariam a suas crianças também o
caminho que elas deviriam seguir para se
tornarem umas boas cristãs. “A importância dada a
criança irá crescer, no entanto, a partir do século
XIII. A princípio, e como sempre acontece na
Idade Média, um sentimento poderoso vai buscar
seu fundamento e sua legitimação na religião”. É
desse forma que o cristianismo contribui para a
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valorização da criança, mostrando que o reino dos
céus seria alcançado somente por quem fosse
semelhantes a elas (crianças). Reconhecendo
essa importância Ramon adverte seu filho que a
vida é muito passageira, e tudo o que ele fizesse
aqui seria determinante para alcançar o Paraíso.
Para conduzir o homem a salvação
eterna foi construído durante a Idade
Média
um
projeto
pedagógico
pautado na moral cristã, que
regularizaria a vida humana e levaria
assim o indivíduo a desfrutar das
condições perpétuas de salvação. A
detentora do ato humano na Idade
Média era a Igreja, a educadora do
povo desde o fim da Antiguidade, que
buscava aliar a educação científica à
moral e principalmente à educação da
alma. Era a Igreja a representante de
Deus na terra, e a ela cabia à
elaboração das regras que levariam o
homem ao Paraíso ou ao inferno
após a morte (GOMES, 2007, p. 35,
grifo nosso.).
Uma forma de organização social também,
esse projeto levaria cada indivíduo a ter uma
forma
de
comportamento
adequado
aos
ensinamentos que a Igreja divulgava.
Não
podemos questionar a verdadeira intenção de
Ramon Llull, mas sabemos que ele teve um
pensamento inovador, valorizando a educação
infantil deixando para seu filho princípios que
deveria seguir. Voltado para uma moral cristã, Llull
com uma sensibilidade de um pai ensina o seu
filho com
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O amor que é uma forma muito
profunda e especial de afeto, difícil de
ser descrito, difícil de ser registrado a
não ser nas emoções daqueles que o
compartilham. Por isso, a História
registra sempre o que se veste, onde
se vive o que se come, mas
dificilmente narra como se ama,
especialmente a intensidade e a
forma do amor. Os tipos de textos
consultados pelos historiadores as Crônicas, por exemplo - estão
mais atentos aos acontecimentos
importantes, aos personagens e à
política. Assim, ofereceram pouco
espaço para o mundo infantil,
deixando muitas perguntas que não
puderam
ser
respondidas
satisfatoriamente. Por exemplo: como
pais e filhos exprimiam seus carinhos,
suas incompreensões? De que forma
as crianças apreenderam o mundo
existente? Como reagiram à escola e
aos estudos? (COSTA, 2002, p. 2)
Esses questionamentos feitos acima, nos
instiga a pensar o que levou muitos historiadores a
se preocuparem pouco sobre as crianças na Idade
Média, talvez a falta de um estudo mais
consolidado trouxe afirmações precipitadas, é
preciso entendermos sobretudo, a essência que
Ramon Llull tenta transmitir ao seu filho, e para
outros pais. Não podemos negar que há
sentimento “forte” paterno que Ramon Llull
apresenta ao seu filho Domingos, que Ricardo da
Costa classifica como “ um ato de amor puro”, ou
seja, o amor esteve presente em todos os
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períodos da humanidade, sendo expressado de
formas distintas. A obra Doutrina para Crianças
vem mostrar a preocupação de um pai para seu
filho, confirmando a preocupação também com as
crianças para terem um bom ensinamento e
aprenderem a mensagem da fé cristã, conduzindo
assim a criança ao caminho da salvação.
Ramon Llull como um defensor de fé cristã
entendia que a criança precisa ser ensinada. O
cristianismo trouxe uma revolução pedagógica em
se tratando da educação infantil, incentivando a
valorizar a criança como ser e também ensinando
desde a infância a ter uma orientação (COSTA,
2003).
A Bíblia declara “[...] ensina a criança no
caminho que deve andar e quando estiver mais
velha não se desviará dele” (Pr. 22,6) Ensinar
nessa fase era mais fácil. Desde a antiguidade
Platão afirmou que “É mais fácil educá-la na
infância, uma vez que adquirem para sempre o
caráter que se deseja imprimir” (OLIVEIRA, 2010,
p. 23).
É na infância que deveria logo iniciar o
processo de ensinamentos cristãos, para que a
criança fosse educada, compreendendo que a
vida era reflexo da vontade divina, e o
comportamento aqui embaixo seria determinante
para a salvação da alma. Na obra Doutrina para
Crianças isso vai estar bastante claro, já que se
trata de um manual pedagógico, que ensinaria a
criança a manter uma vida pura para assim poder
alcançar a salvação. Llull está preocupado em
mostrar que a religião e educação andam juntas,
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porém o conhecimento de Deus é mais importante,
pois é ele que dará a vida eterna.
Para Llull ‘ ciência é saber o que
existe’. Segundo o filósofo existem
dois tipos de ciência: uma adquirida e
a que é dada pelo Espírito Santo.
Paulo, baseado em Isaias, recorda
que será tirada a sabedoria dos
sábios, pois para Deus a sabedoria
deste mundo é loucura. Llull afirma
que a ciência dada pelo Espírito
Santo é ‘ maior e mais nobre que
aquela que o homem aprendeu nas
escolas de seus mestres’, pois a
ciência infundida dá consciência aos
pecadores e ilumina os olhos dos
homens que estão em erro. O
conhecimento de Deus é dado ao
homem para que este O ame mais
que todas as coisas e assim seja
conduzido á salvação. Assim, o
homem que tem mais conhecimento
de Deus e age condizentemente a
este terá maior glória. (GOMES,
2007, p. 30)
A partir do que foi dito a cima, podemos
ver como o homem deveria procurar o
conhecimento em Deus. De acordo com Llull os
homens devem aprender a Amar a Deus usando
sua mente racional, para atingirem a glória que
não terá fim. Era buscando a sabedoria e
aproximação com o criador que o homem poderia
consolidar uma boa educação voltada para
salvação da alma “A educação é acostumar o
outro ao hábito mais próprio á obra natural. Por
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assim como a natureza segue seu corpo e não se
desvia de sua obra, as crianças, no princípio, se
acostumam á boa educação ou má” (LLULL, 2012,
p. 78). É dessa forma que queremos destacar uma
grande contribuição também importante foi de
Santo Anselmo que por volta do século XII fala
sobre sua percepção sobre a educação,
[...] a melhor educação é aquela que
é incutida na pessoa desde a
infância, pois é capaz de moldar a
criança para a vida em sociedade. Em
uma das cartas escritas por seu
discípulo Eadmero, verifica-se este
propósito do mestre Anselmo. Nela
ele comparou o estado da cera com o
do espírito da pessoa. Observou o
mestre que, quando a cera está muito
mole, é impossível moldar qualquer
forma nela; o mesmo ocorre com a
criança. Quando é recém- nascida
ainda não está preparada para
aprender. Quando a cera está dura,
nenhum artesão consegue modificar
seu espírito porque já está moldado
de uma dada maneira. Daí a
necessidade de principiar a educação
das crianças assim que elas
alcançam certa idade/forma, agindo
do mesmo que artífice ao moldar a
cera. (OLIVEIRA, 2010, p.25)
Ramon Llull dedica um capítulo para tratar
a respeito das setes artes liberais e também, das
mecânicas. Ele reconhecia a importância que
ambas tinham para uma melhor compreensão do
mundo, sobretudo de Deus “O conhecimento de
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Deus é dado ao homem para que este O ame
mais que todas as coisas e assim seja conduzido
a salvação. Assim, o homem que tem mais
conhecimento de Deus e age condizentemente e
este terá maior glória” (GOMES, 2007, p. 30). O
projeto pedagógico luliano tinha como objetivo
levar o homem a está cada vez mais perto do
criador, para que o homem aprendesse a amar e
conhecer a Deus. Dessa forma Baschet afirma
que:
Santo
Agostinho
legou
aos
educadores medievais os princípios
pelos quais eles se pautassem
quanto á orientação dos estudos:
deveriam
dedicar-se
ao
aprendizado das artes liberais e
mecânica, e a filosofia a fim de
aproveitarem ainda mais no Estudo
das Sagradas Escritura que ensina
o que é preciso saber e praticar
para alcançar a vida eterna e feliz.
(BASCHET, 2002, p. 88, Grifo
nosso).
Como já falamos antes, a educação
estava ligada a religião, aprender significaria
utilizar tudo para uma elevação espiritual segundo
a visão de Ramon Llull, assim na obra fica
bastante nítido essa preocupação “[...] em uma
ética moral religiosa, onde a busca pelo
conhecimento passa por sucessivos degraus. Em
suma educar é o ato de elevação espiritual”.
(COSTA, 2003, p. 07). A utilização das artes
liberais significaria, como Santo Agostinho
declarou, uma orientação para cada indivíduo.
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Ramon Llull adota esses saberes ensinando seu
filho a também utilizar os mesmos.
Llull afirma ao seu filho que o uso da
gramática seria importante para que ele
aprendesse a escrever retamente e também
passasse a conhecer outras ciências, a Lógica
seria a ciência que exalta o entendimento humano
demonstrando as coisas falsas e verdadeiras, ou
seja, o entendimento seria o responsável para
mostrar ao homem reconhecer tanto o bem como
o mal, e alcançar a verdade de Deus, a retórica
era importante para que aprendesse a falar bem,
sobretudo, nos discursos sendo agradáveis aos
ouvintes. Para Llull “O caráter interdisciplinar é
exposto, os saberes têm dependências entre si, e
um serviria de auxílio para compreensão da outra,
o trivium representa para o filósofo uma unidade”
(GOMES, 2007, p. 31). Essas três primeiras artes
são consideradas por Llull, como sendo de
extrema importância para que os cristãos estejam
preparados tanto para si quanto para alcançar o
público de infiéis, eram as três disciplinas básicas.
As Quadrivium também fazia parte das
artes liberais que eram a Aritmética que seria o ato
de multiplicar somas em somas e dividir uma soma
em muitas, assim o homem poderia melhor reter o
número na memória. Geometria é a doutrina de
formas imóveis, que serviria para analisar as
dimensões da terra, do que tinha sido feito pelo
Criador, a Astronomia ciência demonstrativa, que
levaria a aproximação de Deus, seria mapeamento
do céu através dos Astros. Música seria realmente
uma arte de cantar de forma bela e correta, para
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que o homem louvasse a Deus, longe das
vaidades humanas (LLULL, 2010).
Domingos é ensinado pelo pai, a não se
envolver com as obras mundanas, pois isso
comprometeria o propósito pelo qual foi criado.
Mostra ao filho o quanto era necessário buscar a
ajuda divina, e declara que as virtudes (Fé,
Caridade,
Justiça,
Prudência,
Fortaleza,
Temperança) foram criadas por Deus para ajudar
o Homem a alcançar a Salvação, o contrário que
seria os vícios (Gula, Luxúria, Preguiça, Avareza,
Soberba, Ira, Inveja). Por exemplo a luxúria que
“que é a sujeira do corpo e do pensamento, pela
qual sujeira, castidade e virgindade são eleitas’’
(LLULL, 2010, p.19), levaria o homem para os
infinitos tormentos:
[...] caridade, para que O ames, ames
a ti mesmo e a teu próximo; suplica
justiça, para que temas a justiça de
Deus, e para que tu mesmo te julgues
neste
mundo,
para
suportares
trabalhos por amor de Deus e para
satisfazeres tuas culpas; suplica a
Deus a luz da sabedoria para que
ilumine tua alma nos caminhos de
Deus, e para que saibas e desejes
iluminar aqueles que estão nas
trevas; suplica a Deus fortaleza contra
a gula, luxúria, a avareza, a inveja, a
acídia, o orgulho, a ira; e suplica
temperança em teu comer, beber,
falar, vestir, gastar, dormir e acordar.
Filho, saibas que melhor coisa é, sem
toda comparação, suplicar a Deus as
virtudes antes ditas, que suplicar
saúde, vida, dinheiros, honramentos,
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filho, filhas, possessões ou outras
coisas semelhantes a essas, pois por
todas essas coisas, o homem pode
estar na ira de Deus e caminhar para
infinitos tormentos, e pelas virtudes, o
homem vai ser bem-aventurado na
glória celestial que dura todos os
tempos.(LLULL, 2010, p. 71).
O grande ministério da vida seria o que o
homem encontraria após a morte. Desta forma, a
geografia do Além foi passando por grandes
transformações. Segundo Baschet quando trata
sobre o sofrimento que o homem viveria após a
morte, afirma que maior pena é a danação, ou
seja, a privação de Deus. Llull diz ao seu filho que
depois da morte, o homem se aproximaria de
Deus ou seria aprisionado no eterno fogo infernal
A morte corporal é a separação do
corpo e da alma e a morte espiritual
acontece na alma que se distancia de
Deus. Por isso, filho, existem duas
mortes. Assim, a morte corporal
aproxima a alma virtuosa de Deus,
que vai para o Paraíso quando o
corpo morre. E a morte espiritual que
existe na alma pecadora aprisiona o
corpo para suportar o eterno fogo
infernal, e o submete
a infinitos
trabalhos. (LLULL, 2010.p. 76)
Llull ensina a importância do sacramento,
o Batismo, que significava purificar o homem da
culpa do pecado, ou seja, da culpa original, pois
todos já nasciam com a natureza pecaminosa, e
através do Batismo que se entregaria ao total
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serviço de Deus e da Igreja Católica, renunciando
sua vida dos demônios se tornando um verdadeiro
cristão “seguindo o caminho de Nosso Senhor
Jesus Cristo”.
Filho o Batismo de sangue é coisa tão
nobre e tão maravilhosa, que purifica
o homem de toda culpa e pecado,
pois o bem-aventurado mártit que
morre para amar e honrar a Santa Fé
católica não poderia atormentar mais
seu corpo, nem se dar mais como
quando se dá morte para honrar seu
glorioso Deus. (LLULL, 2010, p. 22)
É importante ressaltar que após o Juízo
Final somente dois destinos, Paraíso e o Inferno,
permaneceriam. “Aquele que vive no prazer sobre
a terra deverá padecer as penas do outro mundo,
enquanto aquele que sofre aqui embaixo
conhecerá a felicidade além-túmulo” (BASCHET,
2006, p. 378). Sobre essas localizações,
gostaríamos de enfatizar que antes do Juízo Final,
os lugares que foram consolidados durante a
Idade Média foram cinco Lugares do Além, que
seria o Paraíso, Inferno, os dois Limbos e o
Purgatório,
O inferno está no meio de um lugar
que fica dentro do coração da terra, e
tal lugar é trancado fechado, e ali
existe pena por todos os tempos.
Essa pena acontece em quatro
lugares: um é o inferno, onde estão
os danados que nunca sairão; outro é
o inferno que é chamado Purgatório,
no qual o homem faz penitência
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porque não a cumpriu neste mundo; o
terceiro Inferno é o lugar onde
entraram os profetas antes que o
Filho de Deus fosse encarnado, e
esse Inferno é chamado Abraão; o
quarto Inferno é aquele onde
entraram as crianças que morreram e
não foram batizadas. (LLULL, 2010,
p. 87. Grifo do autor).
O Inferno era um lugar definitivo, era
descrito com muito horror, onde haveria muitos
gritos de lamento, com monstros, demônios, seria
um verdadeiro tormento eterno. O Purgatório era
considerado com um lugar de penas passageiras,
estava localizado entre o Inferno e o Paraíso,
depois da morte ainda se teria uma chance para
se redimir dos pecados e alcançar a Salvação, a
alma poderia ser ajudada por sufrágios dos que
ainda estavam vivos, era momento em que a alma
poderia se purificar, os castigos seriam
temporários, um momento transitório das almas,
sendo este lugar extinto no Juízo Final.
E por fim o Paraíso que seria o lugar de
grande harmonia, paz, o encontro verdadeiro com
Deus, somente os que tivessem levado a vida com
um bom comportamento cristão poderia desfrutar
desse lugar eternamente, com muitos cantos e
eternamente ao lado do criador.
Ramon Llull tem como modelo a ser
seguido Jesus Cristo, assim tenta ensinar ao seu
filho de maneira enfática, um caminho simples
para ser seguido, obedecendo aos preceitos
cristãos, procurando a Deus acima de qualquer
coisa,
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Domingos recebeu de seu pai, no século
XIII uma espécie de um manual para a Vida, como
se tornar um bom cristão e viver a vida terrena de
forma pura. O que seria simplesmente como uma
preparação para iniciar uma vida no Além, no dia
do Juízo Final todos seria julgado por suas boas
obras, em caminhos retos, de santidade, assim
obteriam um bom lugar no Paraíso desfrutando
eternamente o gozo da eternidade: “Filho a
salvação é tão alta e nobre coisa, que filho de
Deus, para salvar o homem, quis nascer, ser
homem, suportar graves trabalhos e uma morte
angustiante enquanto foi homem” (LÚLIO, 2010 p.
46).
Como um homem do seu tempo enfatizou
detalhes do mundo espiritual e do mundo material,
tentando mostrar para o homem a brevidade da
vida, ou seja, não valeria a pena perder tanto
tempo se não fosse para o serviço de Jesus
Cristo, por isso ele enfatizou que os primeiros
anos da sua vida foram desperdiçados, quando
entendeu seu propósito na terra, caminhou em
direção a isso, pregar e anunciar o evangelho para
que as pessoas fossem eternamente salvas.
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A MÚSICA E A DANÇA NA IDADE
MÉDIA
141

Lenora Pinto Mendes
142
Márcio Paes Selles

Na Antiguidade Clássica as artes
estavam relacionadas com as Musas, as nove
filhas de Zeus com Mnemosina. Conta-se que
Zeus criou as Musas para cantar a vitória dos
Olímpicos contra os Titãs. Foram criadas para
inspirar ideias, criarem beleza, propiciarem alegria
e assim alegrarem as festas dos imortais. Desde
então quando nos referimos às artes, nos
referimos também às musas que as representam.
No entanto, a concepção de Arte entre os gregos
era muito diferente da nossa concepção atual. A
palavra Música, vem de “arte das musas” e no
entanto, a música em si, não está representada
por uma musa especifica pois os gregos não
separavam a música da poesia. Euterpe portanto
era a musa da poesia lírica, Calíope era a musa da
poesia épica, Erato da poesia amorosa e Polímnia
143
da poesia sagrada . Todas essas artes estavam
141
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ligadas à música pois os textos eram sempre
cantados ou acompanhados de música. A estas
musas acrescentamos Terpsichore, a musa da
dança pois para dançar também precisamos de
música. Para que possam ser apreciadas, as artes
das musas precisam ser “encenadas”. Para uma
música existir não basta que esteja escrita em um
papel, ela precisa ser tocada ou cantada diante de
144
um público . Assim são as artes “musicais” (da
musas), elas só existem quando são encenadas,
tocadas, cantadas, dançadas.
Música e Dança, duas das três artes
145
performáticas
(a terceira é o teatro) que
estiveram sempre presentes nas sociedades
humanas.
Por
possuírem
características
imateriais, etéreas, baseadas em sons e
movimentos que se perdem no tempo e no
espaço, sempre se mostraram mais difíceis de
serem registradas o que só aconteceu muito
tardiamente. No caso da música, apesar da
existência de algumas tentativas de registros ao
longo da Antiguidade, é na Idade Média que
aparecem as primeiras notações mais detalhadas
e precisas, capazes de perpetuar a possibilidade
146
de uma execução artística em um tempo futuro .
Isso pode parecer estranho para nós, hoje em dia,
que temos a nossa disposição uma série de
144
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recursos tecnológicos capazes de gravar e filmar,
músicas, vozes, cenas e tudo o mais que
desejarmos. No entanto, ao longo de séculos os
homens tentaram em vão encontrar um meio
seguro de registrar os sons musicais para que
suas músicas não se perdessem no tempo e no
esquecimento das gerações que passam.
Os primeiros registros sonoros escritos,
decifráveis hoje em dia, surgiram justamente com
o desenvolvimento de um sistema de escrita
musical alfabético em que cada som é
representado por um símbolo apenas. Os Gregos
utilizaram um sistema de notação assim. Embora
não tenham sido os primeiros a desenvolver uma
escrita alfabética, foi da escrita alfabética Grega,
desenvolvida, nos primeiros séculos antes de
Cristo, que surgiu a primeira tentativa de registro
sonoro, ainda hoje decifrável e de onde se formou
147
a base da escrita musical no ocidente . Ainda
assim esse registro alfabético não foi suficiente
para que o músico prescindisse do apoio oral na
transmissão das melodias uma vez que não era
preciso e aspectos musicais importantes como o
movimento melódico e rítmico ficavam pouco
claros o que tornava imprescindível a ajuda da
transmissão oral.
A escrita musical mais eficaz até os dias
de hoje se desenvolveu no ocidente e surgiu
dentro da Igreja medieval. Foi a Igreja que
preservou os tratados contendo grande parte do
conhecimento grego e posteriormente latino
147
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referente à música. Todo esse conhecimento,
deixado pela Antiguidade foi aproveitado e
trabalhado pela Igreja medieval e se tornou a base
da música que se desenvolveu no ocidente.
No período carolíngio, séculos IX e X, no
repertório do Canto Gregoriano, começam a
aparecer os registros mais antigos de um tipo de
escrita chamada neumática, de onde se
desenvolveu os sinais gráficos da escrita musical
ocidental. Essa escrita consiste em pequenas
linhas curvas e pontos que representam os sons a
ser cantados e o movimento de subida e descida
das notas. O mais antigo manuscrito musical
preservado, que contém essa escrita é o Codex
359 de St. Gall (data aproximada - ano 900). A
notação contida nesse manuscrito consiste em
sinais gráficos representando apenas o movimento
melódico, indicando a subida dos sons para o
agudo e a descida para o grave, sem
representação precisa das notas ou dos intervalos
148
entre elas .
Os “neumas musicais” eram colocados
apenas em musicas pouco conhecidas e que, por
isso mesmo, não eram cantadas “de cor” o que
confirma que a transmissão oral das músicas era
ainda necessária e utilizada nos mosteiros. A
notação neumática tinha a função apenas de
lembrar ao cantor detalhes da frase musical pois o
149
canto precisava ser cantado de memória .
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Desde a sua aparição no século IX, os
neumas foram adquirindo formas ligeiramente
diferentes nas diversas dioceses que se
estabeleceram nas regiões do antigo Império
Romano. Por outro lado, os sinais mantiveram
uma regularidade, significando sempre o mesmo
tipo movimento sonoro, o mesmo número de sons
por neuma e aparecendo sempre com os mesmos
nomes o que facilita a identificação no caso de
uma transcrição.
No século XI, Guido D’Arezzo (991- depois
de 1033), um mestre de coro italiano, não se
conformava com essa imprecisão da escrita
musical. Sem um sistema de notação musical
eficiente, os cantores dependiam sempre de um
mestre para lhes ensinar um novo canto. Com
isso, os cantos quase sempre iam se modificando
e tomando a versão de um mestre ou outro. Em
suas cartas, Guido demonstra sua insatisfação
com a escrita musical de seu tempo.
Os meninos quando aprendem a ler,
tendo lido apenas o saltério, podem
ler todos os outros livros, e pessoas
rústicas
rapidamente
aprendem
técnicas de agricultura. Qualquer um
que sabe como podar uma vinha,
plantar uma muda, ou arrear um
burro, procede da mesma maneira daí
por diante e se espera que possa até
ser melhor que da primeira vez. Os
infelizes dos cantores e seus alunos
não conseguem cantar nem uma
curta antífona por eles mesmos sem a
ajuda de um professor, mesmo que
eles cantassem todos os dias por 100
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anos perdendo tanto tempo cantando
quanto
seria
necessário
para
aprender toda a literatura sacra e
150
profana que existe .
Na busca por solucionar esse problema,
que o afligia, Guido desenvolveu a pauta musical.
Nesse sistema de notação as notas se situam em
linhas e espaços e se movimentam para cima e
para baixo em função da altura dos sons enquanto
a passagem do tempo é representada pelo
movimento da página da esquerda para a direita,
sistema utilizado até os dias de hoje. Guido
aproveitou os mesmos neumas que já existiam,
manteve as mesmas formas, movimentos e
nomes.
As
notas,
no
entanto
foram
individualizadas e tornadas quadradas e assim
podiam ser facilmente identificadas pois, cada uma
tinha o seu lugar definido em uma pauta de quatro
linhas. Colocados na pauta, os neumas,
adaptados por Guido D’Arezzo passavam a indicar
as notas de forma precisa sem deixar nenhuma
dúvida quanto à altura e intervalos entre os sons
musicais.
As notas são arranjadas de tal modo
que cada som, não importando
quantas vezes ele apareça no canto
está sempre no mesmo lugar e para
que você perceba melhor estes
lugares, linhas grossas são traçadas.
Algumas notas se situam em cima
destas linhas e outras nos espaços
150

PAGE, Christhopher. Called to the barline. In: Early Music
Today, volume 5 nº 3, julho de 1997.
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entre elas. Assim, não importando
quantas vezes o som apareça nas
linhas ou nos espaços, eles soam
sempre do mesmo jeito. De onde se
conclui com segurança que todos os
neumas ou sons soam da mesma
maneira se estiverem no mesmo lugar
151
nas linhas .
Guido e sua notação poderiam ter caído
no esquecimento se não fosse pela ação de um
poderoso homem que apreciava seus talentos. O
Bispo Teobaudus de Arezzo, membro de uma
distinta família que há muito tempo era aliada dos
papas, convidou Guido para ensinar os cantores
da igreja de São Donatus em Arezzo. Guido usou
seus novos métodos e surtiu um efeito enorme. A
nova invenção de Guido se move então,
rapidamente, para o centro do mundo cristão
ocidental – Roma.
O papa João XIX, ouvindo falar do deu
método, convidou Guido para Roma. O encontro
se deu em algum lugar nos apartamentos papais.
De acordo com Guido, em carta para seu amigo
Michael:
O papa ficou muito feliz com a minha
chegada, falou de muitas coisas e
perguntando
muito
virava
constantemente as páginas de nossa
antífona como se fosse uma coisa
maravilhosa e estudando as regras
prefaciais, não deixou o lugar
enquanto não aprendeu um versículo
151

PAGE, op. Cit., p. 19.

~ 397 ~

que nunca tinha ouvido antes,
satisfazendo seu desejo pois estava
vendo em si mesmo o que não
acreditava serem os outros capazes.
152
O que mais eu poderia dizer?
Guido D’Arezzo sistematizou sua invenção
em um tratado, o Micrologos, que consiste no
primeiro tratado compreensível de música prática
e inclui tanto discussões a respeito da música
polifônica quanto do canto chão. Foi usado por
toda a Idade Média em monastérios e também em
universidades. Foi um dos livros mais copiados e
sobreviveu em 70 manuscritos dos séculos XI ao
153
XV .
A notação desenvolvida por Guido
D’Arezzo, embora tenha sido criada para as
atividades eclesiásticas, não foi utilizada apenas
na Igreja. Extrapolando seus muros, foi também
utilizada no registro das músicas profanas. Foi
utilizada para registrar o repertório musical
trovadoresco e as danças instrumentais. Graças a
essa invenção hoje podemos tocar, cantar e ouvir
músicas escritas há mais de mil anos e saber que
estamos bem próximos da sonoridade original.
Para a dança da Idade Média, ao contrário
da música, não se desenvolveu uma linguagem
escrita ou qualquer outra que explicasse os seus
passos. Sendo assim, a coreografia de uma dança
medieval era transmitida apenas oralmente. O
hábito de dançar se intensificou ao longo dos
152

Ibidem.
PALISCA, Claude V. Guido of Arezzo. In: the New Grove
Dictionary of Music & Musician. Nova York: Macmillan
Publishes, 1980, P.803.
153
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séculos XI e XIII por ocasião da expansão
populacional que ocorreu na Europa. O nome que
mais aparece nas descrições das danças desse
período é Carole (do latim chorea que significa
dança). Sobreviveram muitas partituras medievais
com musicas, instrumentais ou vocais, destinadas
a dança mas poucas descrições dos passos
dessas danças. Podemos ter uma noção de seus
movimentos pela iconografia abundante, presente
em livros de horas, em livros de poesias como o
154
Codex Manesse
ou nas Cantigas de Santa
155
Maria de Afonso X . Alguns sermões
eclesiásticos também deixam entrever seus
movimentos ao criticar sua prática pela população.
Podemos observar através desses relatos que as
coreografias eram mais livres com poucos
detalhes nos passos e essa liberdade ainda pode
ser percebida nos primeiros tratados que a partir
do século XVI, começam a descrever com mais
precisão os passos das danças.
Christopher Page, em seu livro “The Owl
and the nightgale” estuda alguns desses sermões
eclesiásticos que fazem referências às “Caroles”,
sempre combatidas pela Igreja. Os textos falam
pouco a respeito da coreografia mas pelos relatos
pode-se perceber que não havia uma única
maneira de se dançar. As danças podiam ser
154

O Codex Manesse consiste em um famoso manuscrito
alemão do século XIV, ricamente iluminado (aproximadamente
150 páginas inteiras pintadas com cenas de atividades
corteses do período), contendo uma importante coleção de
poesias seculares dos Minnesingers.
155
As Cantigas de Santa Maria, do século XIII, foram escritas a
mando do Rei Afonso X de Castela, Leão e Aragão e
sobreviveram em quatro manuscritos, sendo três ricamente
iluminados e contendo, inclusive, as notações musicais.
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circulares se fossem dançadas em praças ou
cemitérios (lugares mais amplos) ou podiam ser
em forma de corrente, linha ou “procissões”
quando passavam pelas ruas estreitas das
cidades medievais. Os dançarinos normalmente
ficavam de mãos dadas e esse fato é criticado em
um sermão moralista que considera esse costume
um pecado – o pecado do contato físico. Os
relatos deixam claro também que as mãos podiam
se soltar para o uso de palmas durante a dança ou
de batidas de pés. O movimento circular
normalmente girava para a esquerda mas
eventualmente mudava da esquerda para a direita
e voltava para a esquerda de novo. As danças
podiam ser acompanhadas por um músico
(flautista) ou por uma moça batendo um tambor,
ou ainda um homem que ia dando orientações
156
durante a dança . Page ressalta o fato de que
muitas vezes as danças eram lideradas por
mulheres, jovens ou velhas, o que também era
criticado pelos eclesiásticos que consideravam as
danças como obra do diabo. Os sermões
estudados por Page relatam muitas histórias, que
visam ligar as caroles ao plano diabólico das
forças do mal de possuírem as almas humanas.
Cita por exemplo um teólogo inglês do século XIV,
o dominicano John Bromyard que deixou em seus
escritos uma intrigante história relativa às caroles.
Bromyard conta como uns homens santos, ao se
aproximarem de uma certa cidade:

156

Page, Christopher. The Owl and the Nightingale, p. 114,
115.
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Viram um demônio sentado em um
muro, e quando perguntaram porque
estava sentado ali ele respondeu: “eu
não preciso da ajuda de ninguém pois
toda a cidade está obedientemente
sujeita à nós, as forças do mal”.
Entrando na cidade eles encontraram
a população em estado de grande
devassidão, isto é, dançando caroles
e ocupada em diversos divertimentos.
Aterrorizados, eles deixaram a
157
cidade .
Esse tipo de dança, na Idade Média,
envolvia todas as classes sociais. Como
consistiam em um fenômeno urbano, todos os
moradores da cidade, ricos e pobres dançavam
por ocasião dos feriados e dias santos, pelas ruas
158
e praças da cidade .
Nos séculos XIV e XV começa a ser
registrada um outro tipo de dança– a Dança da
Morte que coincide com o início da Peste Negra
159
que varreu a Europa a partir de 1347-48 .
Existem muitos registros, em sua maioria
pictóricos sobre a Dança da Morte. No entanto,
apenas um exemplo musical do século XIV
sobreviveu no manuscrito catalão pertencente ao
monastério de Montserrat conhecido atualmente
160
como o “Llibre Vermell” , sendo a obra mais
157

Ibidem, p. 113.
Ibidem, p.117.
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REESE, Gustav. Music in the Middle Ages. Londres: J. M.
Dent &Sons Ltd, 1941, p. 347.
160
O manuscrito adquiriu esse nome a partir de 1885 quando
recebeu uma encadernação de cor vermelha. In: MUNTANÉ,
Carmen Gomez. El Llibre Vermell de Montserrat, cantos y
danzas s. XIV. Barcelona: Libros de la Frontera, 1990, p. 16.
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~ 401 ~

antiga do gênero que se conservou com a música.
O texto, em latim, constitui uma versão do
Comtemptus Mundi, tema filosófico, originário na
Antiguidade tardia que se estendeu pela Idade
Média e enfatiza a importância do abandono dos
gozos terrenos e a necessidade de dedicar-se a
uma vida espiritualizada.
Ad mortem festinamus pecare desistamos
é a última composição do manuscrito que
preservou ainda mais nove composições entre
monódicas e polifônicas de danças e canções que
testemunham a atividade musical dos peregrinos
que buscavam o monastério de Montserrat
convencidos do poder miraculoso da Virgem ali
161
venerada .
Os
primeiros
tratados,
contendo
descrições precisas das danças aparecem
somente no século XVI e descrevem os passos de
uma série de danças tradicionais que eram
dançadas nas cortes e nas cidades. Desenvolveuse a partir desse momento, métodos de notação
coreográfica, além de um olhar crítico, filosófico e
estético sobre essa arte, que não se percebia
anteriormente.
Thoinot Arbeau, clérigo francês, nos
deixou o mais detalhado e autêntico registro das
danças típicas dos séculos XV e XVI – o
“Orchesography”. O tratado contém instruções
práticas de como dançar a Basse danse, a
Pavana, a Galiarda, a Tordion, diversos tipos de
Bransles, além de outras danças da época. O livro
foi todo escrito em forma de diálogo entre um
161

MUNTANÉ, op. Cit., p. 14.
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« mestre » e seu « discípulo » descrevendo de
maneira eficiente e original todos os passos das
danças. Essas danças podiam ser em forma de
procissão como a Pavana ou a Basse danse ou
em forma de linhas e em círculo como as
Bransles. A Pavana, dança solene, processional,
composta em tempo binário ou quaternário era
sempre seguida de uma Galiarda, dança alegre e
saltitante, escrita em tempo ternário. O nome
Pavana, embora não se saiba ao certo a sua
origem, pode ser derivado de Paduana, que
significa que teria sua origem em Pádua. Outra
interpretação atribui a origem desse nome ao
pavão, pois essa dança, com seus movimentos
solenes, se assemelharia à ave real que desfilava
pelos jardins dos castelos com sua cauda aberta
em forma de leque. Por ser uma dança lenta,
solene e fácil de ser dançada pois os passos são
bem simples, a Pavana é a dança indicada para
que a nobreza tivesse a oportunidade de desfilar
com todos os aparatos régios, capas, espadas,
mantos, coroas, e longas vestimentas.
Um nobre pode dançar a Pavana
com capa e espada; outros como
você, vestidos com vestimentas
largas, caminhando com decoro e
gravidade e a jovem com postura
casta e olhos baixos, observando as
vezes a concorrência com modéstia
162
virginal .

162

ARBEAU, Thoinot. Orquesografia. Buenos Aires: Ediciones
Centurion, 1946, p. 64.

~ 403 ~

As Bransles, em sua maioria, eram danças
de roda e podiam ser divididas em duplas e
simples, sendo a dupla dançada com dois passos
para e esquerda e dois para a direita e a simples
com dois passos para a esquerda e um para a
direita.
Agora que já sabes como se dança
uma Pavana será fácil para vós
dançar as Bransles no mesmo tempo
binário. Deves saber que nas
Bransles os bailarinos se movem para
163
os lados e não para frente .
A roda devia girar sempre para a esquerda
o que demandava que os passos na direção da
esquerda fossem mais largos que os passos para
a direita. Arbeau descreve diversos tipos de
Bransles com coreografias diversas que envolviam
troca de pares, batidas de pés e mãos, rodopios,
etc. Além das Bransles, Arbeau também descreve
os passos da Mourisca, dança que, como o nome
indica, teve sua origem entre os mouros. Chegou a
Europa através da Península Ibérica e se tornou
tão popular que esteve presente praticamente em
todos os países.
Em meus dias de juventude, na alta
sociedade, um menino com a face
pintada de negro com um pano
branco na cabeça aparecia após a
ceia e dançava a Mourisca. Suas
pernas vinham cobertas de pequenos
guizos e efetuava uma espécie de
163

Ibidem, p.127.
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passagem pelo salão, depois voltava
de onde tinha vindo. Fazia ainda mais
algumas passagens encantando os
164
espectadores .
Em seu livro “O Cortesão”, Baldassare
Castiglione fala com reserva da prática desses
tipos de danças de roda como as Bransles e
também da Mourisca em lugares populosos, pela
sociedade de corte. Castiglione (1478- 1529), um
nobre italiano da cidade de Casatico perto de
Mântua, aos 12 anos foi enviado para corte de
Ludovico Sforzza para aprimorar seus estudos.
Escreveu “O Cortesão” em 1516, e o livro se
tornou muito popular entre a nobreza europeia
sendo, até mesmo, citado como um dos livros de
cabeceira de Carlos V. O livro trás um relato do
que se passou em quatro noites, de 3 a 7 de
março de 1506, no palácio do Duque de Urbino, a
quem Castiglione servia como militar, diplomata e
letrado. O Duque, que sofria de gota e ia dormir
cedo, deixava sua esposa Elisabetta Gonzaga
(1471-1526), cunhada e amiga da célebre Isabela
D’Este de Mântua, em companhia dos gentis165
homens e damas da corte . Nas quatro noites
relatadas no livro os cortesãos desenvolvem
conversações sobre variados assuntos, promovem
jogos e atividades diversas favorecidas pela corte
entre elas a música e a dança. Na segunda noite,
os cortesãos falam da prática da dança na corte e
um deles argumenta que:
164

Ibidem, op. Cit., p.169.
CASTIGLIONE, Baldassare. O Cortesão. São Paulo:
Martins Fontes, 1997, p. VIII do prefácio à edição brasileira por
Alcir Pécora.
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O cortesão deva mostrar reserva;
porque dançando na presença de
muitos e em lugares cheios de gente,
parece-me que deva manter uma
certa dignidade, mas temperada com
elegante e airosa suavidade de
movimentos; e mesmo que se sinta
levíssimo e que tenha bom tempo e
ritmo, não entre naquelas agilidades e
duplas batidas de pés, ..... pouco
convenientes num fidalgo; se bem
que em ambientes privados, como
agora nos encontramos, penso que
isso lhe seja lícito, assim como
dançar mourescas e branles; mas não
em
público,
a
menos
que
166
mascarado...
Logo no início do Orchesography, Capriol,
o discípulo, procura o mestre Arbeau, para
aprender com ele a arte da dança. Relata que
embora já tenha adquirido conhecimentos nas
áreas das ciências e das leis, praticado esportes
como o tênis e a esgrima, declara que esses
conhecimentos o aproximaram de muitos amigos
homens e que agora ele quer aprender a dançar
para poder se aproximar também das damas.
Arbeau, o mestre, concorda e reafirma que, se ele
pretende se casar, deve saber que “uma dama se
conquista pelo comportamento agradável e pela
167
graça que se demonstra ao dançar” . Antes de
falar das danças propriamente ditas, citadas
acima, Arbeau descreve os instrumentos, os
166
167

CASTIGLIONE, op. Cit., p. 96.
ARBEAU, Thoinot. Orquesografia, p. 18.
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ritmos e passos utilizados pelos soldados nas
guerras, descrevendo os movimentos de uma
batalha que, assim como em uma dança, se
orientavam pelas batidas dos tambores e pelos
168
sons do pífaro . Arbeau sempre reafirma a
importância da dança na vida da comunidade seja
para estimular os ânimos em uma batalha ou para
a escolha de um marido ou uma esposa.
O nome com o qual assina o livro, Thoinot
Arbeau é na realidade o anagrama de Jehan
Tabourot, sacerdote nascido em Dijon em 1519.
Seu
livro
Orchésography
foi
impresso
primeiramente em 1589 e constitui o mais
detalhado e autêntico registro das danças
praticadas ao longo dos séculos XV e XVI que
169
sobreviveu até os nossos dias . Arbeau não viu
seu livro impresso. O manuscrito foi encontrado
depois de sua morte por seu discípulo Jehan des
Preyz que ao identificar o brasão da família
Tabourot em um amontoado de papeis, resolve
leva-los e apesar de conhecer a vontade contrária
de seu mestre, resolve publicá-lo em sua
170
homenagem . Graças a Jehan des Preyz temos
hoje o Orchesography, um dos primeiros tratados
de dança escritos, no qual se desenvolve uma
escrita capaz de descrever os passos de uma
171
dança de acordo com a música .

168

Ibidem, p. 46.
ARBEAU, Thoinot. Orquesography. New York: Dover
Publisher, 1967, p., 6.
170
Ibidem., p.10.
171
ARBEAU, Thoinot. Orquesography. New York: Dover
Publisher, 1967, p., 7.
169
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OS DRUIDAS BARDOS E O A
MEMÓRIA NA SOCIEDADE CÉLTICA
Andréia Pereira do Nascimento

Introdução
O celta, conhecido, também como gaulês,
foi uma designação dada à uma civilidade que
ocupou boa parte da Europa até o século VII d.C,
eram organizados em diversas tribos, nas quais
não haviam um governo centralizado e que eram
172
ainda pertencentes à língua indo-europeia . Os
celtas somente eram considerados de fato uma
civilidade, devido a sua cultura e religiosidade que
se baseava no druidismo que segundo H. D`arbois
de Jubainville não surgiu na Gália, mas na
Bretanha como consequência da dominação
gaulesa sobre os galaicos que ocorreu entre os
anos 300 e 200 a.C:
“Os gauleses encontraram os druidas na
Grã-Bretanha e importaram essa instituição para o
continente. É o que Júlio César nos ensina;
concluímos daí que os druidas foram originalmente
uma instituição gaélica e própria, antes dos
Galaicos que dos Gauleses (... )Desse grupo, por
muito tempo chefe das Ilhas Britânicas, o
druidismo foi levado para a vasta região que se
estende para o sul do canal da Mancha entre o
oceano Atlântico e o Reno; mas era desconhecido

172

O indo-europeu é uma família (ou filo) composta por diversas
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na Gália cisalpina e nas regiões que haviam sido
célticas a leste do Reno. “ (Jubainville,2003).
O druidismo como religião homogênea
perdurou por muito tempo, desde seu surgimento
até o aniquilamento dos druidas no século VII na
Irlanda e na Escócia. Os druidas desempenhavam
várias atividades na sociedade céltica, desde
juízes até guardiões da memória e dos costumes,
e em decorrência disso, gozavam de variados
privilégios, como não lutar em guerras.
“Costumam os druidas abster-se da
guerra, e não pagam os tributos a que
estão sujeitos os mais Gauleses;
gozam da isenção da milícia e da
imunidade de todos os encargos.”
(Júlio César, 50 a.C.)
Uma das principais funções que os druidas
exerciam, era a de cultivar a memória através da
173
música e por meio de mitos do mundo celta.

Tradição e Memória
174

A memória , segundo Jacques Le Goff,
“é a propriedade de conservar certas informações,
propriedade que se refere a um conjunto de
funções psíquicas que permite ao indivíduo
atualizar impressões ou informações passadas, ou
reinterpretadas como passadas.”, ou seja, que
para os celtas a tradição oral servia como
elemento básico para a educação dos jovens, pois
os mitos e seus respectivos heróis serviam como
modelos de comportamento guerreiro e religioso a
173

Narrativa de caráter simbólico imaginativo que procura
explicar a origem dos acontecimentos.
174
SILVA, Kalina Vanderlei e SILVA, Maciel Henrique
dicionários de conceitos históricos-memória.
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que a sociedade gaulesa dava relevância na
época.
Era fundamental que os jovens celtas
recebessem o conhecimento dos druidas por meio
da oralidade, o conhecimento que eles adquiriram
poderia perdurar por muitos anos.
“(...), muitos são os que os procuram
para instruir-se na sua ciência, seja
por livre vontade, seja mandados por
seus pais e parentes. (...) E alguns há
que gastam vinte anos neste estudo.”
(Júlio César, 50 a.C)
Por intermédio dos poemas e das
músicas, os druidas bardos puderam conservar a
tradição cultural e religiosa, pois os druidas
acreditavam que conhecimento escrito era
conhecimento perdido.
Objetivando perpetuar seus ensinamentos,
ou seja, os celtas não utilizavam da escrita por
temer que seus segredos religiosos fossem
transmitidos aos inimigos.
“É fama que aprendem aí grande
número de versos (...) mas não se
permite escrevê-los, sendo que em
tudo mais, ou se trate de negócio
público, ou particular, usam de
175
caracteres gregos ”. Parece-me que
assim o instituíram por duas razões:
primeira, evitarem que a sua doutrina
se espalhe pelo vulgo; segunda, não
deixarem os que aprendem, de
cultivar a memória, fiados nos
escritos;
pois
acontece
ordinariamente, que com o socorro
175

Códigos da língua grega.
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destes omitem muitos o cuidado de
decorar, e o cultivo da memória” (Júlio
César, 50 a.C.)

Os Druidas Bardos
Como uma instituição religiosa, o
druidismo, foi de extrema importância para a
propagação da cultura celta até os dias atuais,
além dos diversos relatos dos autores clássicos
romanos como Júlio César e Plínio, o velho e os
monges irlandeses da Idade Média. A memória e o
cultivo da cultura tinham um relevante apresso
para os celtas, e por meio destes os gauleses não
corriam o risco de que seus costumes e
religiosidade se perdessem com o tempo,
sobretudo com as investidas romanas para
dominar os territórios celtas e por consequência
fazer com que a cultura do Mediterrâneo desse
lugar aos costumes gauleses.
Por meio disso, os gauleses, dentre as
diversas ramificações entre os druidas, tinham o
enfoque nos bardos, que na Bretanha eram
conhecidos como os Filid, que tinha como única
finalidade repassar a cultura e religiosidade
através da música e da poesia.
“Os druidas aparecem como indivíduos
detentores de saberes, que vão desde o domínio
da arte do cultivo, dos ciclos naturais e dos
calendários lunares, até serem compositores de
canções e poemas (Filid), intérpretes, adivinhos,
professores, filósofos e intermediadores entre os
homens e os deuses.” (CUNLIFFE, 2010).
Os bardos, também conhecidos na
Antiguidade como compositores de versos e
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cantores, se utilizavam de instrumentos e também
poderiam prejudicar a reputação de alguém, como
afirmava Diodoro da Sícilia, historiador grego que
viveu por volta do século I a.C em sua obra
intitulada Biblioteca Histórica:
“E há entre eles [os Gauleses]
compositores de versos, a quem
chamam Bardos; estes, cantando
com instrumentos semelhantes a uma
lira, aplaudem alguns, enquanto
injuriam outros.”
Através dos estudos vinculados à
mitologia celta, podemos perceber que as
divindades, ás vezes, se faziam de bardos
cantando seus feitos e atiçando os guerreiros á
176
batalha, como acontecia com o deus Dagda .
Fazendo um breve relato por meio dos
177
scéla , podemos perceber que em diversos
momentos enquanto estavam em guerras, os
bardos davam um certo contorno ritualístico a
guerra, como exemplifica O rapto das vacas
178
Cooley , descrevendo a comitiva do rei
Conchobar:
“(...) Sete cães de caça circundavam a
carruagem (do rei Conchobar) com correntes de
prata (...). Sete trombeteiros com trombetas de
prata e ouro seguiam com os cães (...). Antes
176

O deus bom, também chamado de Eochaid Ollatair, o pai de
todos. Esta divindade levava consigo uma harpa feita de
carvalho, cujo nome era Daurdabla, que pela sua música
comandava os exércitos e as estações do ano.
177
Em irlandês que significa relatos míticos.
178
É o texto mais importante da mitologia irlandesa. Trata-se de
relatos sobre a guerra entre os reinos de Ulster e Connaugth
pela posse de um touro mágico.
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deles seguiam três druidas com coroas de prata
sobre suas cabeças; seus mantos eram de muitas
cores, seus escudos eram de cobre e a borda dos
seus escudos era de metal. Eles eram atendidos
por três harpistas (bardos) com capas roxas (...).”
Além dessa referência, outros autores
clássicos como Tito Lívio e Políbio, atestam o fato
de que o exército celta era precedido de músicos,
tratava–se de uma ritualização no início das
batalhas que consistia em fazer gestos, dançar e
cantar.
“Sejam relatos míticos de batalha (...).
Sejam descrições mais históricas (...) todos esses
textos nos fazem ver preliminares das batalhas
extremamente ritualizadas. O exército era
precedido de músicos. Ele ganhava lentamente o
campo de batalha, com tempo suficiente para os
druidas, se podemos crer em Estrabão, tivesse
tempo de se interpor e, deter os beligerantes. Uma
vez face a face, os dois exércitos procediam aos
ritos que nos parecem pouco pueris, em todo caso
arcaicos. (...) os chefes se afrontavam de um
campo a outro, fazendo exposição de sua própria
história guerreira assim como de seus ancestrais.
É provável que nessa primeira competição
oratória, os bardos que tinham o papel de compor
as genealogias heroicas interviessem eles
próprios. Como todas as sociedades guerreiras,
essas preliminares oratórias tinham um papel
fundamental: elas permitiam situar cada guerreiro
em seu justo lugar (...).” (Brunaux, 1987).
A música, para os celtas, se fazia presente
em todas as comunidades de forma tão influente,
que os druidas eram considerados verdadeiros
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guerreiros, já que suas sua música poderia ser
179
considerada de cunho mágico
por encorajar os
guerreiros em batalha.
Assim, conclui-se, que os druidas bardos
exerceram grande influência na sociedade céltica
seu próprio povo com o emprego da preservação
cultural na Antiguidade. Seu desempenho fez com
que, ao longo dos anos seu oficio não se perdesse
no esquecimento.
Os mitos preservados em mosteiros pela
tradição oral e posteriormente transcritas pelos
monges, também é um modo de preservação
bárdica, já que a cultura e religião praticada pelos
gauleses nos foram apresentadas devido a esses
escritos que não existiriam se não fossem pelos
bardos celtas britânicos e gauleses.
O que se pode observar por meio da
análise desses diversos autores, é a afirmativa de
que os bardos tiveram um desempenho crucial
para a preservação dos elementos culturais celtas
que representaram fatores que caracterizam a
identidade dessa civilidade, portanto os maiores
preservadores da história gaulesa.
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SOB A ESPADA: ASPECTOS A ERA
VIKING E OS RESQUÍCIOS DA
CULTURA CELTA NAS ESPADAS
GRAM EXCALIBUR
Monicy Araujo Silva
Prof. Dr. Johnni Langer (UFPB/NEVE)

Introdução
As espadas não foram objetos criados
somente com uma finalidade bélica, elas
representavam muito mais do que isso. A espada
criou tradições de honra, de humilhação ou de
morte. Está intimamente ligada ao cavaleiro o
acompanhando na vida e na morte e é a principal
chave para entrar no seu mundo. Muitas delas
possuem um nome e uma relação inabalável com
o seu dono. Sendo consideradas até uma parte do
guerreiro, que quando perdidas ou quebradas
poderia resultar na morte do seu portador. Mas,
não se pode atribuir um significado político geral
para uma espada, uma vez que pode ter sido
usada para diferentes fins (FISHER, SOULAT &
FISHER, 2013, p.112). A manipulação simbólica
da espada e dos seus componentes pode ser
utilizada para enfatizar as desigualdades entre os
homens livres e não livres até como diferenciador
de uma aristocracia guerreira. As espadas foram
associadas aos laços familiares, a lealdade do
homem para o seu senhor, aos deveres de um rei,
à realização de masculinidade e os últimos ritos
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funerários. Elas vão ter associações simbólicas
óbvias com a justiça - o primeiro e mais importante
de todas as prerrogativas reais - proeza militar e
autoridade (RUIZ, 2009, p. 17). Criou-se um
imaginário em torno dessas espadas.

O Imaginário Medieval e Social
O imaginário ajuda na compreensão dos
elementos religiosos, sociais e culturais que estão
presente nos documentos analisados e permite,
aqui, delinear a forma como os imaginários destas
sociedades vão refletir nas espadas de cada
personagem. O imaginário, desta forma, se
configura num importante mecanismo de
compreensão da simbologia que cada espada vai
adquirir. Nesse sentido, poderemos compreender
o imaginário a partir de vários autores como:
Jacques Le Goff, Bronislaw Baczko, Hilário Franco
Júnior e Evelyne Patlagean.
Segundo Le Goff (2011, p.12), o
imaginário faz parte do campo da representação,
mas ele ocupa neste último a parte da tradução
não reprodutora, não simplesmente transposta em
imagens do intelecto, mas criadora, poética no
sentido etimológico do termo. O imaginário não
deve ser confundido com a representação, pois
ele é criativo e ultrapassa o caráter intelectual da
representação. De uma maneira geral, o
imaginário seria o sistema de quimeras de uma
sociedade, de uma civilização que transforma a
realidade em visões ardentes do intelecto, e se
controi e se alimenta de lendas e mitos. O termo
“imaginário” sem duvida nos remete à imaginação,
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mas a história do imaginário não é uma história da
imaginação e sim uma história da criação e do uso
de imagens que fazem uma sociedade agir e
pensar, visto que essas imagens são produzidas e
fazem parte do intelecto dessas sociedades.
Hilário Franco Jr.(2010, p.69) conceitua o
imaginário como uma decodificação e uma
representação
cultural
das
mentalidades.
Mentalidade é entendida aqui como sendo um
complexo de emoções e pensamentos analógicos.
De forma mais sintética seria um tradutor histórico
e segmentado do intemporal e do universal.
(FRANCO JR. 2010, p.70). Para Évelyne
Patlagean (1990, p.309), o imaginário é um
conjunto de representações de uma sociedade e
de uma época em forma de sistema, que são
modos de comunicação. Como um objeto ele não
é autossuficiente, pois ele é socialmente
diversificado, cada sociedade produz o seu
imaginário é ela própria o modifica. O imaginário é
um sistema de imagens que constroi uma
identidade coletiva. Porém, é importante ressaltar
que o imaginário se constitui de um conjunto de
imagens, porque uma imagem sozinha pouco
comunica é como um número sozinho, o que faz
com que elas se agrupem para se darem um
sentido. A imagem (mesmo que não seja no
significado literal da palavra e sim como um
objeto) ajuda na construção ou reconstrução de
um modelo criado em determinada sociedade de
determinada época. uma espada revestida de todo
o imaginário vai permitir entrever uma realidade
(ou se aproximar dela) já superada. Assim, os
imaginários (formas próprias de os homens verem
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o mundo e a si mesmos) criam elos, geram e
mantêm grupos, despertam consciência social; ele
expressa valores coletivos (FRANCO JR. 2010,
p.82).
De acordo com Baczko (1985, p.301),
algumas teorias consideram o imaginário um
artifício fabricado e manipulável, o que não deixa
de ser verdade, pois os elementos e símbolos
podem ser resignificados pelo menos uma vez.
No que tange ao imaginário social, Baczko (1985,
p. 309) o define como sendo “pontos de referência
no vasto sistema simbólico que qualquer
coletividade produz e através da qual [...] ela se
percepciona, divide e elabora seus próprios
objetivos”. Ainda por meio dos imaginários sociais,
uma coletividade designa a sua identidade;
elabora uma certa representação de si; estabelece
a distribuição dos papeis e das posições sociais. O
imaginário social e suas formas de uso são
produzidos espontaneamente, confundido-se com
os mitos e os ritos dessas sociedade (BACZKO,
1985, p.299). Ainda segundo ele, designar essa
identidade coletiva corresponde à delimitação do
seu território geográfico e de suas relações com os
outros.
Desta forma, o imaginário criado por cada
um desses povos não reflete somente nos herois
criados para se formar uma identidade. O
imaginário e sua forma de uso foram produzidos
espontaneamente e acabaram por ser confundidos
com os mitos e ritos das sociedades na qual foi
criado. Assim, o imaginário não seria apenas uma
figura real, um modelo de homem, de
comportamento que deve ser seguido. Ele pode
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ser uma imagem, um signo ou até mesmo um
objeto.

A História Comparada
A História Comparada é entendida como
um método inovador que nos permite uma nova
abordagem dos objetos históricos e nos permite
entrever, por exemplo, sociedades distantes no
espaço e no tempo. A História Comparada,
enquanto método historiográfico, começa a se
delinear ainda no século XX e se consolida no
novo milênio (BARROS, 2007). Tem como grande
sistematizador, Marc Bloch (tanto no sentido
teórico, quanto no sentido prático). “Para Bloch, a
comparação tinha importantes funções: pesquisar
e entender aspectos específicos e gerais de cada
fenômeno e auxiliar a compreender as “causas” e
“origens”
dos
fenômenos”
(THEML
&
BUSTAMANTE, 2007, p.3). Comparar é uma
maneira bastante específica de propor e pensar as
questões. Para BARROS (2007, p. 10) “[...]
comparar é um gesto espontâneo, uma prática
que o homem exercita nas suas atividades mais
corriqueiras, mas que surge com especial
intensidade e necessidade quando ele tem diante
de si uma situação nova ou uma realidade
estranha”. A História Comparada (BARROS, 2007)
é uma modalidade historiográfica que atua de
forma simultânea e integradora sobre campos de
observação diferenciados e bem delimitadoscampos, a bem dizer, que ela mesma constitui e
delineia. Ela tem como principal meta ultrapassar
os condicionamentos impostos pelas outras
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metodologias. Em sua sistematização, Bloch
(BARROS, 2007, p.11) nos propõe dois grandes
caminhos principais para se iniciar a pesquisa com
a História Comparada. O primeiro deles seria
comparar sociedades distantes no tempo e no
espaço (nessas sociedades há ausência de
interinfluências entre ambas e são feitas
analogias) e o segundo seria a comparação entre
sociedades com certa contiguidade espacial e
temporal (nessas sociedades há influências e são
feitas identificações de semelhanças e diferenças).
O primeiro caminho proposto por Bloch será o
caminho utilizado neste trabalho para perceber
como duas espadas, distantes no espaço e no
tempo, podem conter os aspectos culturais da
sociedade escandinava na Era Viking (no caso da
Gram) e dos resquícios da cultura celta
sobrevivente na Bretanha (no caso da Excalibur).
A História Comparada será feita, aqui, por meio da
“iluminação recíproca” que consiste no confronto
entre dois objetos ou realidades de modo que os
traços de um ponham em evidência os traços do
outro, percebendo as ausências de elementos em
um e outro, as variações e a presença de
elementos em comum em ambos. Seria iluminar
um objeto a partir de outro mais conhecido
fazendo analogias (sempre tomando cuidado com
as possíveis analogias falsas, anacronismos e
uma “leitura forçada”), identificando semelhanças
e diferenças entre duas realidades.
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As Espadas
Neste trabalho serão utilizadas duas
documentações de duas sociedades distantes no
espaço e no tempo: a primeira é a Völsunga Saga
ou Saga dos Volsungos escrita, provavelmente, no
século XIII que permite entrever os aspectos da
sociedade escandinava na Era Viking, e a
segunda é a Le Morte D’Arthur escrita no século
XV, na qual estão presentes alguns resquícios da
cultura celta sobrevivente na Bretanha. Ambas as
fontes foram escritas num período em que o
cristianismo estava bastante difundido e presente
na vida das sociedades celta e germânica. Nesse
aspecto religioso, o mito arturiano possui mais
aspectos cristãos que a Saga dos Volsungos, pois
na Islândia o catolicismo só se estabeleceu no ano
1000 (DAVIDSON, 2004). As Sagas Islandesas
vão se constituir em uma grande fonte de estudo
para
se
compreender
aspectos
como:
religiosidade, cotidiano e também o imaginário
social dos germânicos. No mito arturiano,
compreendemos as formas de organização da
sociedade bretã, a religiosidade dos indivíduos e
principalmente os resquícios que permaneceram,
no manuscrito, da cultura e religiosidade pagã
celta além de, também, perceber o imaginário
celta que permeia de formas sutis o manuscrito.
Desta forma, devemos pensar não só o que o mito
arturiano representou para os celtas, mas também
o que as Sagas Islandesas representaram para os
germânicos. Ambos os documentos possuem a
grande possibilidade de permitir vislumbrar os
aspectos referentes à cultura de cada uma dessas
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sociedades refletida em dois objetos que poderiam
ter apenas funções práticas.
A espada através dos séculos teve não
somente sua função como também, seus
significados transformados. Quanto a sua função,
inicialmente era somente uma forma de proteção
utilizada nas guerras, posteriormente ela torna-se
um símbolo de virilidade dos guerreiros e dos reis
e a estes últimos também significava o poder que
tinham ao governar suas terras. Era utilizada
também para enfatizar as desigualdades entre os
homens e era o principal instrumento para excluir
as mulheres do direito de governar (FISHER,
SOULAT & FISHER, 2013, p.112). Quanto aos
significados, ela pode possuir vários. Ela pode ser
um símbolo do estado militar, de virtude, de
bravura e poderio, onde este poderio pode ser
destruidor ou protetor quando mantém e constroi a
paz, demonstrando o significado dúbio dela. Ela é
ainda um símbolo guerreiro, e em seu significado
pagão está relacionado ao Sol e junta
características de bondade e poderio. Quando
relacionada ao cristianismo, ela é um símbolo
nobre que pertence aos cavaleiros e aos herois
cristãos. E dentre estes, a espada adquire um
nome o que significaria a personalidade de cada
espada (CHEVALIER, J. e GHEERBRANT, A.
1986, p.473).
Em ambas as histórias, a espada possui
relações com um mundo místico e ambas
possuem um nome, uma personalidade. No relato
de Thomas Malory sobre o mito arturiano (Le
Morte D’Arthur), a espada se chama Excalibur e foi
feita no Outro Mundo e entregue a Arthur pela
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Dama do Lago. Em alguns relatos ela foi forjada
pelo druida Merlin. Na Saga dos Volsungos, a
espada chama-se Gram e ela é reforjada uma
segunda vez para Sigurd, a partir dos pedaços da
espada de Sigmund (pai de Sigurd) que ao lutar
com um velho (que provavelmente é Odin) a
quebrou em duas partes. Na Saga dos Volsungos,
Gram é reforjada por um mortal, um ser não
mágico, enquanto que a Excalibur, em algumas
versões, é forjada por Merlin no Outro Mundo ou
pela Dama do Lago, mas sempre por um ser
mágico. Embora ela não tenha sido dada a Sigurd
por um ser mágico, as partes com a qual ela foi
reforjada eram mágicas, pois Gram é a espada
180
que foi fincada na árvore Barnstokk
por Odin
que estava disfarçado de velho. Porém, de uma
forma ou de outra as espadas têm relação com um
ser mítico.
Para ambos os personagens, possuir a
espada acaba se tornando símbolo de poder e
legitimação: para Arthur, de ser o rei de toda a
Bretanha e para Sigurd, de ser um descendente
de Volsung. A Gram foi passada de uma geração
para outra e acabou se tornando um objeto
sempre relacionado à família dos Volsung.
Excalibur se tornou tão conhecida quanto o próprio
rei Artur e em alguns momentos chega a se
confundir com a figura de Arthur. O porte de armas
era um direito e dever de todo homem livre na
sociedade celta. Serviu para diferenciá-lo, de
imediato e de forma clara, da maioria não-livre
180

Árvore que está no centro do salão da mansão do rei
Volsung. Ela faz alusão à Yggdrasil, que é a árvore que
sustenta os nove mundos na mitologia nórdica.
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(ALLEN, 2007, p.115). O conflito armado era
crucial para a cultura e para a manutençao da
estrutura da sociedade celta. Os celtas sempre
foram tidos por guerreiros ferozes e até mesmo
indisciplinados, mas o aspecto guerreiro sempre
foi de grande importância no sistema social celta.
Os armamentos utilizados por eles (lança, escudo
e espada) acabavam adquirindo este estereótipo
de feroz entre eles. Cada um desses armamentos
possuía uma significação para os celtas,
características até mesmo sagradas.
A espada era a arma de status mais
elevado do guerreiro. Foi usada para exibir um
símbolo de status e prestígio. Por esta razão,
muitas espadas e bainhas foram decoradas
elaboradamente com pedras e metais preciosos
(ALLEN, 2004, p.24). As espadas com uma
decoração mais “pesada” (cheia de pedras
preciosas e outros artigos), luxuosa, eram
somente aquelas usadas pela elite e eram usadas
somente em cerimônias ritualísticas. Não só os
ornamentos, mas as secções que se faziam nas
lâminas com formas simbólicas, também davam a
arma um poder sobrenatural.
A Excalibur ou Caladffwlch significa “duro
corte” e representa a soberania e poder que só
podem ser confiados ao escolhido para governar a
Inglaterra (ZIERER, 2004, p.31). Ela nem sempre
foi um objeto presente na literatura arturiana e/ou
que possuísse grande importância ou influência na
história, mas quando começou a ser atrelada ao
mito arturiano, ela também começou a ser
associada aos bretões. Em alguns momentos do
mito arturiano, Excalibur se mistura com a própria
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figura de Arthur e de certa forma reveste-se com o
imaginário do povo Bretão. Ela se torna, assim
como o Arthur, uma “figura emblemática” que
representaria e defenderia toda uma coletividade e
acaba se tornando mais uma forma de se remeter
ao povo Bretão. Os celtas acreditavam muito na
proteção proporcionada pelas suas armas: escudo
e espada, por isso elas tinham desenhos e
símbolos como ornamentos. A espada, além de
protetora, era também uma forma de conexão com
o Outro Mundo; Excalibur foi dada a Arthur pela
Dama do Lado, que representa, no mito arturiano,
o Outro Mundo ou a ligação com esse Outro
Mundo. A crença no Outro Mundo era muito forte e
para eles a alma não morria, apenas trocava de
corpo. Os Druidas foram os responsáveis por
disseminar essa crença, desta forma os guerreiros
acabavam não temendo a morte que viria pela
guerra.
Na Saga dos Volsungos a espada se
chama Gram (em nórdico antigo “hostil”) e é a
espada com a qual Sigurd mata o dragão Fafnir.
As espadas constituem o equipamento marcial
mais importante para o imaginário medieval
nórdico (LANGER, 2014). Nesse sentido, assim
como entre os celtas, as espadas entre os
nórdicos também possuíam sua “personalidade” e
por isso também tinham um nome pessoal.
Grande parte desses nomes vai sobreviver nos
poemas e nas sagas (OAKESHOTT, apud
PEIRCE, 2002, p. 1-2). Elas recebiam vários
sinônimos. Os skalds do norte em seus poemas
utilizavam várias frases para elas, a exemplos:
serpente de guerra, serpente de sangue, chama
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de Odin e nos poemas anglo-saxônicos: herança
antiga. (OAKESHOTT, apud PEIRCE, 2002, p. 2).
O simbolismo da espada no mundo
germânico pagão era definido pela influência que
essa possuía na esfera social (FRANCO JR.,
1996). Segundo Short (apud Langer, 2014), uma
espada definia o valor de um homem, tanto em
nível individual quanto a nível coletivo. As espadas
eram passadas de geração para geração o que
acabou se tornando uma forma de preservar a
história da família e da própria espada também.
Entretanto, temos que ter em vista que nem todas
eram guardadas para os filhos, pois poderia não
haver descendentes para isso, assim como
também muitas eram colocadas nas inumações e
cremações dos guerreiros. O ato de receber um
presente de um deus era muito importante e
simbólico. Odin dava armas aos seus seguidores
escolhidos, e uma vez as tendo recebido, eles se
comprometiam com ele, prometendo-lhe seus leais
serviços até a morte e além dela (DAVIDSON,
2004, p.40).
Desta forma, a espada Gram assim como
na Le Morte D’Arthur, também funciona como
objeto legitimador, porém na Saga, ela legitima a
família dos Volsung e também de certa forma a
preferência de Odin pelos Volsung. Este caráter as
diferencia, caracterizando o caráter peculiar de
cada uma. A espada de Sigmund foi fincada por
Odin no tronco da árvore (Barnstokk- adendo
nosso) e somente o seu heroi escolhido pode
retirá-la dela, assim como foi dito que a espada do
Arthur teria sido puxada de uma pedra no adro da
igreja pelo rei destinado (DAVIDSON, 1998, p.86).
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É importante ressaltar que somente os Volsung
poderiam empunhar Gram. Assim em ambas as
histórias a espada adquire uma conotação quase
humana no que diz respeito à personalidade que
cada uma possui, e ambas conseguem
transformar, personificar em signo, objeto, toda
uma sociedade, todo o imaginário de um povo com
convicções e opiniões únicas. Ambas deixam de
ser, de se caracterizar como meros armamentos
utilizados em guerra. A partir delas pode-se contar
a história do seu povo, pois elas não são só
“objetos soltos” na história. Cada uma foi atrelada
a determinada sociedade, constituindo o
imaginário e complementando a qualidade de
guerreiro dos homens que constituem, no caso, a
sociedade Celta e a sociedade escandinava na
Era Viking. Elas foram produzidas por alguém que
está dentro de uma cultura específica, que a forjou
para um determinado fim (fins esses bélicos,
religiosos ou ornamentais) e para alguém.

Considerações Finais
O imaginário criado por cada um desses
povos não se refletiu somente nos herois que
foram criados para ajudar a formar uma identidade
que pudesse englobar a todos. Ele acabou
refletindo também no tipo de arma que cada heroi
(criado por cada coletividade) vai possuir, afinal de
contas todo heroi tem um fiel escudeiro que está
consigo em todos os momentos (difíceis ou não) e
neste caso sua espada é sua fiel escudeira, já
que, com ela, ele vence suas batalhas e mostra o
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porquê de ser considerado um grande heroi. E, em
ambos os povos, a espada era a arma da qual
eles não se separam independentemente da
situação.
O imaginário pode não ser apenas, desta
forma, uma figura real, um modelo de homem, de
comportamento que deve ser seguido. Ele pode
ser uma imagem, um signo ou até mesmo um
objeto. De uma maneira geral, o imaginário seria o
reflexo das sociedades, mas não somente um
mero reflexo, ele seria parte constitutiva da própria
.
sociedade Ele seria ainda uma resposta que cada
sociedade dá aos seus conflitos, tensões e
problemas. O rei Arthur estava em guerra e não
possuía poder, não possuía uma espada, como
diz Malory, e a partir disso Merlin o leva a Dama
do Lago que lhe concederá este poder. A busca
da espada e o ganho dela foram uma forma de
resolver a guerra na qual estava imerso e uma
forma de manter o controle e a paz do seu povo.
Sigurd, além de ganhar um cavalo descendente do
cavalo de Odin, recebeu também uma espada
para conseguir matar Fafnir e trazer de volta a paz
e cumprir sua palavra de vingar Regin, e dar
continuidade à linhagem dos Volsung.
Nesse sentido, as espadas Gram e
Excalibur podem ser consideradas um reflexo e
até mesmo uma parte da identidade dos povos
aos quais pertencem, pois cada sociedade
produziu um sistema de representações com o
intuito de identificá-las. Elas, assim como seus
donos, acumularam as características que eram
esperadas de seus povos. Elas são fortes,
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guerreiras e garantem a paz e o poder de seus
donos em relação ao seu povo. Vão estar sempre
atreladas a cada dono e sempre que se falar de rei
Arthur se lembrará de sua espada, não qualquer
uma, mas Excalibur. E da mesma forma Sigurd,
que é dono de uma espada que foi dada a sua
família por Odin. Elas vão contar a partir dos
significados que estão inseridos dentro de cada
uma, alguma parte da história de sua sociedade.
Significados estes que são coragem, bravura e
força. Elas certamente não podem contar sozinhas
as histórias de cada povo, mas inseridas no
contexto das sagas e do mito arturiano elas
ajudam a firmar o ímpeto e aquilo que sempre foi
dito sobre os Vikings e os Celtas.
Desta forma, o mito arturiano foi usado
como uma forma de criação da identidade do povo
Bretão, ou seja, Arthur seria uma forma de
representar eles próprios. Assim, criaram um
guerreiro forte, corajoso que seria um bom
exemplo a ser seguido. Nesse processo de
formação, a espada se apresenta como a melhor
representante de todas essas características
atribuídas aos celtas. Da mesma forma que Sigurd
representa o ideal de guerreiro nórdico, Gram
contém em si também o aspecto forte e a fúria
guerreira dos nórdicos tantas vezes descritos em
sagas e Eddas. A espada pode carregar vários
discursos como, por exemplo, de ordem, justiça e
até mesmo desordem. Adquirem virtudes, se
personificam (ganham nomes) e podem até
encarnar países, encarnando valores ou ideais.
Vão possuir, desta forma, vários significados,
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costumes e seus donos terão um relacionamento
íntimo e até mesmo emocional com elas.
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GOD OF WAR: AS REPRESENTAÇÕES
DO DEUS ODIN NO POWER METAL181
Wesley Santos Avelar

1.

182

Introdução

A música constitui um dos ricos conjuntos
artísticos importantes a serem analisados pela
História, consistindo em uma das formas de
representação do passado. Embora se tenha
utilizado a música como uma fonte, no Brasil, esta
ainda é pouco aproveitada, haja vista certo
“preconceito” pelos historiadores mais tradicionais
em se utilizar de meios midiáticos que incluem os
quadrinhos, filmes, seriados e a música com
conteúdo histórico, ou pelos menos, com
apropriações de contextos históricos no seu
conteúdo a ser difundido. Tem-se por parte de
alguns historiadores pouco ou falta de
conhecimento metodológico para análise da
historicidade das músicas, marcados pelas
reminiscências dos ideais positivistas que tratam
as fontes supracitadas como marginais, no sentido
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de pejorar suas utilizações na construção do
conhecimento histórico.
Após o advento da Nova História Cultural,
o fazer histórico tem sido mudado com as novas
abordagens de temas, junto aos novos olhares
que deram outro panorama à utilização das fontes
tradicionais e a abertura da História para outras
fontes, como a música e outras não inseridas no
hall das fontes históricas, que já faziam parte do
arsenal das ciências humanas, tais como a
Sociologia e Antropologia. Esta mudança de
paradigma possibilitou a abertura de um leque de
oportunidades na compreensão e escrita
historiográfica.
Embora hoje se tenha a ideia de que a
música produzida pelos compositores seja inserida
em um contexto apenas ficcional, com liberdade
de tratamento sobre os temas escolhidos por
estes, muitos compositores que, fazendo parte da
banda como vocalista ou instrumentalistas ou
apenas compõem para estas, tem uma
considerável pesquisa acerca do tema trabalhado
em suas letras. A quantidade de bandas que tem
no teor de suas produções temas históricos é
realmente grande, considerando uma vasta
produção feita pelas bandas de metal na década
de 1980, em que muitas se preocuparam em fazer
estudos para caracterizarem melhor, em termos
históricos, suas composições.
Neste trabalho, propomos fazer análises
sobre o grau de convergência das representações
feitas
pelos
compositores,
intérpretes
e
desenhistas, confrontando as letras e as capas
dos álbuns com outras fontes e destacando a
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inserção dos aspectos medievos relacionados à
Mitologia Nórdica nas músicas e evidenciando a
influência do lugar social do compositor na música
e do desenhista, na capa.

2. Da Mitologia Nórdica ao Power
Metal: Uma breve apresentação
2.1 Mitologia Nórdica, Viking, Escandinava e
Germânica.
Segundo Johnni Langer (2005), a
Mitologia Nórdica se refere ao conjunto de
religiões, crenças e lendas dos povos que
habitaram, no período pré-cristão, aqueles que
hoje são os países escandinavos (Noruega,
Suécia e Dinamarca), incluindo aqueles que se
estabeleceram na Islândia, onde a maioria das
fontes escritas para a mitologia nórdica foram
escritas. Este conjunto de mitos também foi
compartilhado
por
tribos
do
norte
da Germânia (atual Alemanha), sendo que sua
estrutura não é caracterizada por uma religião no
sentido geral da palavra, pois não ter havido
nenhuma reivindicação de escrituras com
inspiração divina. A mitologia foi transmitida
oralmente principalmente durante a Era Viking, e o
atual conhecimento sobre ela é baseado
especialmente nos Eddas e outros textos
medievais escritos pouco depois da cristianização.
2.2 Odin: Deus da Guerra.
Com base nos trabalhos de Johnni Langer,
intitulados O culto a Odin entre os vikings e
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Vikings, nos livros Deuses, monstros, heróis:
ensaios
de
mitologia
e
religião
viking
respectivamente, Odin foi principal e mais
poderoso deus da Mitologia Nórdica na era Viking,
chamado pelos germanos antigos de Wotan e
considerado o pai dos deuses. Era responsável
por diversos papeis, dentre eles: deus
da sabedoria, da guerra e da morte, embora
também, em menor escala, da magia, da poesia,
da profecia, da vitória e da caça.
Odin era membro da família de divindades
chamada de ases, marido de Frigg e pai dos
deuses Baldr, Bali, Hödr, Thor, Týr e Váli. Odin era
quem presidia as batalhas e do alto de seu trono
observava tudo o que acontecia no universo.
Sempre era acompanhado por dois corvos em seu
ombro, Huginn (“pensamento”) e Munninn
(“memória”), que o davam informações acerca do
que acontecia na Terra. Possuía um caráter
sacrificial: para beber na fonte do seu tio e
guardião da fonte Mímir, trocou um de seus olhos;
para obter a sabedoria das runas (alfabeto mágico
dos povos germânicos), se feriu com uma lança e
suspendeu-se na árvore Yggdrasill, o freixo do
mundo. Odin cavalgava em um cavalo de oito
patas (Sleipnir) e portava uma lança mágica
(Gungnir).
Na função de deus da guerra, Odin era
encarregado de enviar as valquírias (filhas do
deus), para recolher os corpos daqueles
considerados heróis quando foram mortos em
batalha, os chamados einherjar, que se sentam a
seu lado do “pai dos deuses” no Valhalla de onde
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este preside os banquetes. No Ragnarök, o fim
dos tempos dessa mitologia, Odin regerá tanto
deuses quanto homens na batalha contra as
forças do caos. Batalha esta que o deus será
morto e devorado pelo lobo Fenrir.

2.3 Power metal: Gênero musical das bandas
Manowar e Wizard.
Segundo Harris M. Berger (1999), o Power
Metal é associado a um gênero que tem heranças
que vão desde o speed metal e o heavy metal, até
uma forte influência da música erudita, observada
em
alguns
subgêneros. Alguns
autores
consideram o Power Metal como uma vertente que
surgiu no final da década de 1970, sendo às vezes
rotulado de Second Wave of British Metal, uma
vez que há uma discussão quanto ao berço do
estilo.
Compreendemos que o Power Metal é a
uma vertente, uma ramificação do Heavy Metal,
tendo sido por Kai Hansen e Michael Weikath no
começo do Helloween, compondo uma versão
mais melódica e rápida do último gênero citado.
Porém, é um estilo com seus próprios subgêneros,
cada um com suas particularidades, sendo uns
mais "pesados", e outros mais “melódicos”. Tendo
por base, temáticas variadas, que vão desde o
misticismo até a abordagem de temas como
deuses da Mitologia Nórdica. Embora em suas
origens procurasse fundir outros estilos, efetivou a
ideia de "incrementar para inovar", mas mantendo
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as raízes que marcam o heavy metal, como
distinções melódicas e distorções instrumentais.
2.4 Prosseguimentos da pesquisa
A priori, a busca por bandas que se
ativeram a abordar em suas músicas a temática
envolvendo o deus supremo da Mitologia Nórdica
(Odin) se problematizou pela não convergência do
gênero musical entre as duas bandas para que
pudéssemos fazer uma análise mais concisa do
objeto histórico. Embora tenhamos tido essa
problemática, logo no decorrer da pesquisa,
encontramos duas bandas que compõem e se
fazem presente como objeto histórico: a Manowar,
banda estadunidense de power metal, conhecida e
seguida tanto na América quanto na Europa, em
maior expressão na Alemanha; e a Wizard, banda
alemã do mesmo estilo musical que se auto intitula
a resposta alemã ao Manowar.
Ambas se propuseram a compor um
álbum que se comprometia a abordar e difundir um
aspecto medieval em suas músicas. Gods of War
(deus da guerra), lançado em 2007 pela banda
Manowar, faz toda uma narrativa acerca do deus
Odin, caracterizando-o e enfatizando os sacrifícios
que este fez para conseguir seus dons. Odin,
álbum lançado em 2003 pela banda Wizard, vem
com a mesma proposta da banda anterior. Embora
a banda estadunidense tenha dessa vez, feito o
papel que a banda alemã se propusera, ser a
resposta à outra banda, levaremos em
consideração a temática abordada e o fato de uma
banda ser mais acolhida no país natal de cada
uma delas.
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3. Análises Sobre O Grau De
Convergência Das Músicas Entre
Manowar E Wizard
Mesmo tendo todo um arsenal de
narrativas sobre o deus nórdico, ateremos neste
trabalho apenas uma música de cada banda,
sendo elas: Odin (Gods of War, Manowar. 2007), e
A Powergod (Odin, Wizard. 2003).
3.1 As representações em Odin, Manowar
Interpretada em primeira pessoa, a música
insere o ouvinte a uma auto louvação do deus
nórdico que dita em forma de hino, toda a
narrativa de seus feitos sacrificiais com objetivo de
conseguir obter elementos que perfazem todos os
poderes do deus. Na primeira estrofe, temos logo
a apresentação de alguns aspectos que têm
ligação direta ao deus Odin:
Odin

Odin (tradução)

In the hall of the slain

No salão dos mortos.

Valkyries and heroes

Valquírias e heróis

attend me

atendem-me.

Ravens and wolves at

Corvos e lobos ao meu

my side

lado.

Forever they did

Para sempre eles me

befriend me

auxiliarão.
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O trecho supracitado nos apresenta os
elementos que fazem referencia a maioria das
representações do deus Odin, tendo como
primeiros aspectos, o “salão dos mortos”,
chamado por Valhala (Valhöll), o grande palácio
onde recebe e aloja aqueles guerreiros valorosos
que morreram em batalha recolhidos pelas
Valquírias, filhas de Odin. Outros elementos
representados são os corvos (dois corvos, Huginn
(“pensamento”) e Munninn (“memória”), que
informavam sobre tudo que acontecia no mundo),
aos seus pés, deitam-se os dois lobos Geri e
Freki, símbolos da gulodice, que o acompanham
em suas caçadas e lutas, alimentando-se dos
cadáveres dos guerreiros.
Abaixo, outro trecho da música, agora em
confronto direto com uma das fontes mais
utilizadas. Nota-se uma grande convergência entre
a letra da música e a Edda poética de Hávamál,
ficando representada a narrativa referente aos
sacrifícios de Odin para obtenção dos poderes que
o mesmo almejara.
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Eu paguei um olho por
um drinque de
hidromel.
E foi dada sabedoria
suprema.
Confiando a mim os
segredos.
Da magia, da vida e
morte.
Ah... Pendurado de
ponta-cabeça
perfurado por uma
lança.
Nove dias e noites,
sem comida nem
hidromel. A vontade de
ser um sacrifício.
Meu para mim mesmo.
Sabedoria e poema.
Feitiçaria, morte
vivendo dentro de mim.
Da vida e da morte eu
sou o rei.
Para ambos eu trago
pela espada, lança e

Sei
que
estive
pendurado
naquela
árvore que o vento
açoita,
balançando-me durante
nove longas noites,
ferido pelo fio de minha
própria
espada,
derramando
meu
sangue
por Odín,
eu
mesmo
uma
oferenda
a
mim
mesmo:
atado
à
árvore
cujas raízes nenhum
homem
sabe
para onde se dirigem.
Ninguém me deu de
comer,
ninguém me deu de
beber.
Contemplei
o
mais
profundo dos abismos
até que vi as runas.
Com um grito de raiva
agarrei-as,
e
depois
caí
desfalecido.
Nove terríveis canções
do glorioso filho de
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anel.
(Odin – Manowar;
2007)

Bolthor
aprendi
e um trago tomei do
glorioso
vinho
(*)
servido por Odrerir.
Obtive
bem-estar
e também sabedoria.
Saltei de uma palavra à
outra
palavra
e de um ato a outro
ato...
(As
palavras
do
Altíssimo: Hávamál)

3.2 As representações em The Powergod –
Wizard.
Diferente da banda estadunidense, a
banda alemã, Wizard, utiliza na sua interpretação
a terceira pessoa, numa música mais rápida e
pulsante, diferente da sinfônica e melódica auto
louvação interpretada pela Manowar. Mais direta e
resumida, The Powergod nos insere de forma
rápida toda uma caracterização do deus Odin.
Esta música se assemelha muito ao chamado
speed metal e ao próprio heavy metal que conduz
a canção a uma louvação cantada pelo ouvinte
que impulsiona e condiz ao nome da canção; os
poderes do deus são aclamados e exclamados
pela banda.
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The Powergod

The

Powergod

(tradução)
The
incarnation
brutal power

of

A encarnação do poder
brutal

The leader of the wild
hunt

O

líder

da

matilha

selvagem
The highest
Asgard

god

in
O deus supremo em

The master of death
and glory
Two ravens
shoulders

on

his

Asgard
O mestre da morte e
glória
Dois corvos em seus

Two wolves at his feet

ombros

He is the lord of the
golden hall

Dois lobos em seus pés
Ele é o senhor do salão

He is
wisdom

the

god

of

de ouro
Ele

He is the god of rage

é

o

deus

da

sabedoria

He is the god of unity
and war

Ele é o deus da raiva
Ele é o deus da unidade

Odin - the powergod

e da guerra

Now he gathers the

Odin – o deus do poder
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Einheriers

Agora,

He leads them to the
final battle

ele

reúne

os

Einheriers
Ele

leva-los

para

a

batalha final

Riding in the first line
Now his spear crosses
the battlefield

Cavalgando na primeira
linha
Agora

sua

lança

atravessa o campo de
batalha

4. Uma análise sobre as capas.
No primeiro momento, nos ativemos em
analisar as representações do deus Odin nas duas
músicas aqui analisadas, embora boa parte dos
historiadores que se propõem a ter música como
fonte histórica compreendem que o elemento
principal seria apenas a letra musical, deixando de
fora todo um arsenal de possibilidades de
compreensão
histórica
da
melodia,
da
performance (interpretação) e a própria capa, que
é o convite insersor na temática proposta pelo
compositor e pela banda através do álbum,
compreendemos aqui juntamente com Napolitano
(2011) que a música é composta por dois eixos
possíveis de análise: sua composição literária (a
letra, capa do álbum) e o conjunto estrutural que
configura uma música (melodia, ritmo e harmonia)
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além de caracterizações por parte dos integrantes
da banda com vestimentas e acessórios
relacionados
à
temática
trabalhada
na
composição.
A análise da música, mais precisamente
do rock, tem uma diversidade de temas abordados
que dão suporte a vários estudos de
representação histórica, desde músicas com
temas do medievo em casos peculiares até álbuns
inteiros resgatando uma História que muitas vezes
fez parte da História do país de origem do
compositor. A partir disso, iremos nos ater às
analises sobre as capas dos álbuns de cada
banda aqui já analisadas.
4.1 Análises sobre a capa do álbum Gods of War –
Manowar.
Como já foram citadas, as capas são
convites ao ouvinte de se inserir no contexto do
tema a ser abordado pela banda no referido
álbum. Não diferente disso, a banda Manowar se
propôs, ao seu próprio estilo, representar os
aspectos referentes ao tema.
Percebeu-se certa “demonização” dos
aspectos referentes à Mitologia Nórdica. Desde a
serpente ate as Valquírias que apresentam asas e
chifres, além da presença do que podem ser
considerados demônios (gárgulas). Ainda, a capa
não nos oferece uma representação direta do
deus Odin, no lugar deste, há a representação dos
integrantes da banda personificados em certo
padrão que será explicado pelo desenhista da
maioria das capas da banda, Ken Kelly,
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responsável pela criação do mascote da banda, o
Manowarrior, nota-se uma influência de um outro
trabalho do artista.

Figura 1: Conan, o Guardião,
arte feita por Ken Kelly.

O desenhista traz um arcabouço de
traçados que relembram o personagem Cónan, o
bárbaro.
Grande parte da capa do álbum
analisado tem semelhança neste trabalho de Ken
Kelly e, embora se trate de outra temática
abordada pela banda, o desenhista, já com seus
valores e lugar social englobado em seu
imaginário, transpõe para sua arte aquilo que ele
compreende acerca de uma mitologia diferente
daquilo que acredita. Este se preocupa em expor
de forma chamativa os integrantes da banda
personificados como seu mascote, sendo estes
servidos por quem poderiam ser relacionadas às
Valquírias, porém, estas trazem o padrão
erotizado do autor de outras obras, além da
relação entre o fogo saído do chão com a saída
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dos seres mais parecidos com demônios, também
presentes no Cónan.
4.2 Análises sobre a capa do álbum Odin –
Wizard.

Figura 2: Capa do álbum Odin - Wizard,
2003.

Com maior preocupação sobre a capa de
seu álbum, a banda alemã nos insere logo de
frente ao deus Odin. O designer gráfico Dirk Illing,
responsável por capas de bandas conhecidas
mundialmente como o Scorpions e o Running
Wild, tem seu estilo bem detalhista, o que irá
estabelecer uma capa mais complexa e cheia de
elementos que nos apresenta de forma direta o
deus nórdico, assim como as músicas.
Desde o trono ao próprio Odin, há uma
rica apropriação dos aspectos referentes a este.
Odin se encontra sentado em seu trono a observar
o que acontece, este se encontra já sem um dos
olhos, referência ao sacrifício feito para obtenção
da sabedoria, ao seu lado, está disposta a sua
lança (Gungnir), sobre ele o símbolo referente ao
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mesmo, o Valknut, símbolo que representa ao
poder do deus de ligar-se sobre a mente
influenciando nas batalhas controlando o medo e
outras tensões dos guerreiros.
Acima de seus ombros estão Huginn
(“pensamento”), que observa para frente e
Munninn (“memória”), o corvo que observa e
guarda os acontecimentos do passado; aos seus
pés, os dois lobos, Geri e Freki. Existe ainda dois
personagens dispostos em cada lado de Odin, à
direita, a Jormungand é o segundo filho
de Loki que
tem
o
aspecto
de
uma
gigantesca serpente. Serpente esta que, de
acordo com a Edda em Prosa, Odin tinha raptado
os três filhos de Loki, sendo Jormungand jogado
no grande oceano que circula Midgard (mundo dos
humanos). Tão grande era a serpente que esta
seria capaz de cobrir a Terra e morder sua própria
cauda. A partir disso, obteve o nome de Serpente
de Midgard ou Serpente do Mundo. Já à esquerda,
se encontra o lobo Fenrir, outro filho do deus Loki,
e é pressagiado para matar o deus Odin durante
os eventos do Ragnarök, mas por sua vez, será
morto pelo filho de Odin, Víðarr.

4. Considerações Finais
Tínhamos como objetivo analisar a
inserção de aspectos medievos relacionados à
Mitologia Nórdica, com enfoque no deus Odin, no
contexto do Power Metal, representado pelas
bandas Manowar e Wizard, a partir da década de
1980. Deste modo, destacamos a inserção desses
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aspectos medievos em uma música de cada
banda (Manowar e Wizard), evidenciando a
influência do lugar social do compositor na música,
embora não se tenha encontrado nenhuma grande
diferenciação nas representações por causa da
nacionalidade do compositor e da banda. Diferente
disso, evidenciamos o grau de convergência das
narrativas compostas nas letras aqui analisadas
comparando-as com fontes literárias. Ainda,
percebemos a diferença dentro do gênero
abordado (Power metal), evidenciando as
diferenças dos aspectos sonoros em cada música
e, por último, analisamos iconograficamente as
capas dos álbuns, percebendo as influências do
lugar social do desenhista na abordagem do tema
na produção de sua arte.
Embora tenhamos levantado a hipótese de
diferença
de
representação
quanto
a
nacionalidade de cada banda, levando em
consideração todo o conjunto que configura uma
banda, concluímos que, neste caso, não há
nenhuma tentativa de depreciar a crença dos
povos nórdicos, mesmo que a capa do Manowar
tenha certa tendência à “demonização” dos
aspectos referentes, as letras de ambas as bandas
difundem como hinos de louvação ao deus Odin.
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HISTÓRIA E MEMÓRIA NA
CONSTRUÇÃO DE UMA PROFESSORA
MUITO MALUQUINHA EM ZIRALDO
Elizânia Sousa do Nascimento

183

Introdução
Nas três últimas décadas a história da
educação brasileira tem sido enriquecida com a
ampliação de novos temas e problemas, como
também pela utilização de documentos e fontes
considerados não tradicionais. Neste sentido,
paulatinamente tem se instalado uma interlocução
maior entre esta e campos como o da Sociologia,
Lingüística, Política, Literatura, entre outros. Tal
renovação se deu principalmente a partir da
influência
da
história
cultural,
corrente
historiográfica, voltada para as interpretações
simbólicas elaboradas pelos homens para a
compreensão do mundo. A mesma é considerada
parte da terceira geração dos Annales e, segundo
184
Burke , foi redescoberta a partir de 1970.
Nesta expansão de fontes, o diálogo com
textos literários tem sido estabelecido na
historiografia da educação no sentido de encontrar
nestes as representações e discursos que
gravitam em torno de determinados objetos que os
183
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do Piauí. Email: elizzania@hotmail.com
184
BURKE. Peter. O que é história cultural?. Rio de Janeiro:
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185

mesmos apresentam. Para Le Goff , o interesse
dos estudos históricos pelo homem cotidiano
indica: “[...] a necessidade de desenvolver os
métodos de uma história a partir de textos até
então desprezados – textos literários ou de
arquivos que atestem humildes realidades
cotidianas – os ‘etnotextos’”.
Muito antes do atual interesse das ciências
sociais pela cultura escolar, sobre a qual se
elabora cada vez mais teses e dissertações, os
textos literários já apresentavam a partir de: “[...]
romances, novelas, pequenos contos para
crianças, literatura religiosa e moral, até mesmo a
186
poesia” , retratos, descrições e imagens dessas
realidades. Em outro texto, Lopes destaca ainda:
“A literatura pode oferecer para a história uma
representação do estado da humanidade num
187
determinado tempo, num determinado lugar” .
Entretanto, além de novas possibilidades, o
trabalho com essas fontes trazem também consigo
novos desafios aos historiadores da educação. No
que se refere ao trabalho com fontes literárias, é
188
necessário, segundo Lopes e Galvão,
a
submissão destas a determinadas regras que
pertencem tanto à história quanto à literatura.
185

LE GOFF, 1993 apud FERRO, Maria do Amparo Borges.
Cazuza e o sonho da escola ideal. São Luis: EDUFMA, 2010.
186
LOPES, Eliane Marta Teixeira; GALVÃO, Ana Maria de
Oliveira. Território plural: a pesquisa em história da educação.
São Paulo: Ática, 2010.
187
LOPES, Eliane Marta Teixeira. História da Educação e
Literatura: algumas ideias e notas. Revista do Centro de
Educação. Edição 2005. Vol. 30. N 2. Disponível em:
<http://coralx.ufsm.br/revce/revce/2005/02/a10.htm >; Acesso
em: 10 nov.2012.
188
Op cit.
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Segundo as autoras, é imprescindível que
o pesquisador estabeleça o máximo de relações
possíveis entre a obra literária em questão e o
contexto maior em que a mesma foi produzida,
bem como com a sua circulação. É necessário
ainda, a identificação do sujeito da produção,
destinatários, bem como as modificações sofridas
por esta, respeitando-se a especificidade do
trabalho com esse tipo de fonte, entre outros
cuidados metodológicos.
Diante do exposto, o presente texto tem
por objetivo analisar os elementos constitutivos da
professora apresentada por Ziraldo na obra Uma
189
professora muito maluquinha , procurando-se
perceber a reinterpretação dessa professora e
suas práticas, dada pelo o autor, compreendendo
que este não é apenas testemunha da escola de
sua infância, mas também intérprete da mesma. O
190
trabalho descreve traços da biografia de Ziraldo
e a obra é apresentada tanto a partir do contexto
em que a história acontece quanto o de produção
e circulação da mesma. Ao longo do trabalho são
tecidos diálogos entre o texto de Ziraldo e a
história da educação.

189

ZIRALDO. Uma professora muito maluquinha. São Paulo:
Companhia Melhoramentos, 1995.
190
Seria impossível esgotar no presente trabalho a vasta
trajetória do autor, dada sua extensão e ecletismo.
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Ziraldo, escritor, teatrólogo, jornalista...
Aluno!
Ziraldo Alves Pinto, mineiro da cidade de
Caratinga, nasceu em 24 de outubro de 1932. Seu
nome é uma combinação única dos nomes de
Zizinha, sua mãe, com o do pai, Geraldo; sua
trajetória é síntese de uma identidade
performática. Ele é escritor, artista gráfico, pintor,
teatrólogo, chargista, caricaturista, cartazista,
jornalista, e Bacharel em Direito. Seu primeiro
trabalho publicado foi um desenho, no Jornal A
Folha de Minas quando tinha 6 anos de idade.
Desde a infância, os livros, o desenho, os
gibis o fascinaram, lendo tudo o que estava ao seu
alcance e desenhando em tudo que estava à sua
volta: calçadas, paredes, livros costurados pela
mãe etc. Em suas entrevistas sobre essas leituras
de infância, não deixa de citar: Monteiro Lobato,
191
Viriato Corrêa , Clemente Luz, além de todos os
gibis da sua época. Afirma que a primeira vez que
abriu um gibi, sentiu que o seu futuro estaria ali.
Ziraldo iniciou sua carreira na revista Era
uma vez a partir de contribuições mensais. Depois
vieram as contribuições humorísticas ao Jornal A
Folha de Minas, O Jornal do Brasil, além de
publicações nas revistas A Cigarra e O Cruzeiro. O
ecletismo de sua obra confere-lhe um imenso
191

Desse autor, Ziraldo cita “Cazuza” como uma das obras lida
pelas crianças da turma de Maluquinha. Sobre a mesma,
conferir: “Cazuza e o sonho da escola ideal”,(op. cit.,) a partir
da qual a Profª Maria do Amparo Borges Ferro reconstrói o
cotidiano escolar das crianças brasileiras da segunda metade
do século XIX e primeira metade do século XX.
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conjunto de objetos lingüísticos e artísticos,
dialogando com públicos de todas as idades.
Segundo Bier, o autor
É um misto de artista plástico e de
escritor-poeta. Ou seja, um escritor
completo, que fala através de
linguagens verbais e não verbais, que
vai dos meios de comunicação de
massa (tiras, histórias em quadrinhos,
anedotas, crônicas e críticas para
jornais e revistas) até obras de
expressivo valor literário que agradam
não só às crianças como também aos
192
adultos [...].
Foi na década de 1960 que sua obra
experimentou uma verdadeira explosão, com
destaque para a Turma do Pererê:
[...] em tempos de invasão cultural
estrangeira e quando poucos se
preocupavam com as questões
ecológicas, o cartunista marcou toda
uma
geração
com
roteiros
genuinamente brasileiros, totalmente
educativos e direcionados para
193
nossos jovens, como fazia Lobato.

192

BIER, Marilena Loss. A Criança e a recepção da literatura
infantil contemporânea: uma leitura de Ziraldo. Tubarão:
UNISUL, 2004.
193
GRAÚNA, José Roberto. O Ziraldo que interessa.
Disponível em: <www.artefatocultural.com.br/>. Acesso em: 10
out.2011.
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A turma do Pererê foi a primeira revista em
quadrinhos totalmente brasileira, feita por um só
autor, destacando um importante personagem do
imaginário nacional, o saci, chefe de uma turma
que incluía além de um pequeno índio, Tininim,
vários animais pertencentes ao nosso universo
folclórico. A turma do Pererê circulou por cinco
anos a partir da revista O Cruzeiro, sendo
interrompida em 1964, por ocasião da instituição
da Ditadura Militar no Brasil.
Paralelas à produção para o público
infantil, Ziraldo publicava, no Jornal do Brasil,
charges extremamente críticas ao governo militar.
Tal recurso, que trabalha com indicativos de
densidades simbólicas em torno das quais
gravitam muito mais imagens que palavras, sendo
decodificadas imediatamente pelo leitor, foi
censurado devido o seu teor crítico ao sistema que
se instalara no país. O estabelecimento do Ato
194
Institucional - AI5 , resultou num período de
repressão a todos os considerados subversivos
pelo regime militar. O autor chegou a ser preso
algumas vezes, em virtude do seu trabalho de
resistência, simbolizado principalmente em O
Pasquim, considerado um dos mais importantes
jornais não-conformistas da imprensa brasileira, à
época.
Há mais de 25 anos, desde que seus livros
começaram a ser adotados em escolas, Ziraldo
194

Ato Institucional que, a partir da suspensão de várias
garantias constitucionais, garantiu amplos poderes ao
Presidente da República, que poderia, por exemplo, suspender
os direitos políticos de qualquer cidadão. Tal medida garantiu o
fortalecimento da chamada “linha dura” instaurada pela
Ditadura Militar no Brasil.
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visita esse espaço reforçando o seu envolvimento
no combate à falta de leitura no Brasil o que
fortalece também suas denúncias a um sistema
educacional que precisa de “heróis” para
funcionar. Segundo o autor, “A escola fundamental
brasileira é uma escola heróica e subsiste mais
pelo espírito dos professores, por sua paixão pelo
ensino, pela vocação sendo realizada. É uma
pena termos uma escola que precisa de
195
heróis.” .
A obra, Uma professora muito maluquinha,
está inserida neste contexto e engajamento do
escritor. Além de tratar-se das memórias de
Ziraldo sobre professores e professoras que
marcaram sua trajetória escolar, pode-se inferir
que a mesma não está dissociada da
apresentação de um modelo ideal de docência,
presente nos discursos do escritor e no interior da
obra.

Uma Homenagem em forma de Livro
O livro é uma homenagem a várias
professoras e professores com quem Ziraldo
conviveu na condição de aluno. No entanto, é à
Catarina, sua primeira professora no Grupo
Escolar Princesa Isabel em Caratinga – Minas
Gerais, onde cursou todo o primário, que é dado
um destaque.
195

ZIRALDO. Ziraldo: o autor especialista em educação.
Direcional Escolas - edição 07 - agosto/2005. Disponível em:
<http://www.direcionaleducador.com.br/artigos/ziraldo-o-autorespecialista-em-educacao>. Acesso em: 20 out. 2011.
Entrevista concedida a Luiza Oliva.
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A história foi transformada em filme, sendo
lançado em 2011 e falando sobre a protagonista
do mesmo, o escritor afirma:
A Catarina é uma personagem
inventada
a
partir
de
várias
professoras ou professores que tive.
A principal delas foi, realmente, a
minha primeira professora, que tinha
esse nome e que era uma moça
muito jovem, muito poderosa e muito
maluquinha. Ela já morreu há muitos
196
anos.
O público-alvo de leitura da obra são as
mulheres, principalmente mulheres professoras,
informação que Ziraldo deixa “escapar” quando
fala sobre a constituição do figurino de
Maluquinha: “As leitoras vão achar a professora
maluquinha
elegante
demais
para
uma
197
professorinha do interior”.
Além do caráter de
homenagem, percebe-se que durante toda a obra,
o autor está procurando influenciar as professoras
contemporâneas a partir de vários valores que
considera significativos para o exercício docente,
entre eles, a criatividade, a afetividade e o
incentivo à leitura no processo ensinoaprendizagem.
A afetividade entre a professora e seus
alunos é apresentada durante toda a obra e

196

ZIRALDO. Uma professora muito maluquinha. Disponível
em:
<http://www.professoramaluquinha.com.br/2010/12/entrevistaziraldo/>. Acesso em: 14 de outubro de 2011.
197
ZIRALDO, 1995, p.119.
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reforçada nos discursos de Ziraldo sobre a
atualidade da relação entre professoras e alunos:
A educação infantil tem que ser
acompanhada de afeto. Não existe
educação sem afeição, sem carinho.
Por este motivo é que implico com a
professora que não gosta de ser
chamada de tia ou por qualquer outro
tratamento mais afetuoso, como
‘profe’, por exemplo. São moças que
198
não sabem se fazer amar.
É interessante ressaltar também a
chamada que o autor faz neste ponto sobre a
presença feminina no magistério das séries
iniciais. Primeiramente ocupada por homens, a
docência, de forma paulatina, constituiu-se campo
de atuação predominantemente feminina. Com o
avanço do processo de urbanização e
industrialização no país e consequente migração
dos homens para atividades mais rentáveis,
aconteceu
a
chamada
“feminização
do
199
magistério” .
Na segunda metade do século XIX, os
ideais republicanos traziam em seu bojo a
idealização da família, com destaque para o papel
da mulher: “por sua natureza” altruísta, superiora
em virtudes que a tornavam aptas para a nobre
198

ZIRALDO. Uma professora muito maluquinha. Disponível
em:
<http://www.professoramaluquinha.com.br/2010/12/entrevistaziraldo/>. Acesso em: 14 de outubro de 2011.
199
LOURO, G. Mulheres nas salas de aulas. In Priore, M. (org.)
História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2004.
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missão de educar e conduzir moralmente a
sociedade. O amor, a dedicação e a vocação
quase sacerdotal, eram marcas forjadas para esta
nova identidade feminina, exigida por um novo
contexto social e econômico que lançava os
homens para outras ocupações, deixando uma
lacuna no magistério a ser ocupado por uma nova
mulher. Se antes, as mesmas eram circunscritas
ao espaço do lar e da família, sob a alegação de
incapacidade para outros ofícios, agora, forjava-se
outras características que legitimassem a
extensão de suas qualidades maternas a outras
crianças que não fossem as suas.
É sobre uma professora do Ensino
Primário da década de 1940 que Ziraldo escreve e
são as professoras da contemporaneidade que ele
quer alcançar com sua obra, ressaltando certa
permanência de perfil docente no que se refere a
gênero na educação escolar de crianças. A
protagonista é uma professora entre professoras.
Com exceção do regente, todos os componentes
do quadro docente e administrativo daquela escola
primária são mulheres. A docência masculina que
aparece na obra é representada pelo professor de
Geografia, que dava aulas no ginásio.
Foi a partir da sua vasta obra direcionada
ao público infanto-juvenil que foi se dando a
inserção do autor no espaço escolar, tornando-o
um defensor do ato da leitura, que para ele “é
mais importante que estudar”.
Tanto a
reconstrução da memória, quanto a construção da
prática de sua professora estão focadas em um
exercício docente que tem no ato da leitura o
principal objetivo, como veremos adiante.
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Contexto da História
A história é narrada a partir de uma cidade
interiorana do final da década de 1940. Sobre
esta, o autor informa que tinha uma pracinha, a
igreja matriz, um cemitério num alto de um morro,
um Banco do Brasil, um cinema, o colégio das
irmãs e, ainda, um ginásio municipal. Supõe-se
que esta seja sua cidade natal, Caratinga, onde
viveu toda a infância e estudou até o Científico.
O autor informa o contexto da época em
um recorte que é absolutamente seletivo a partir
dos seus interesses. Percebe-se, no entanto, que
a memória individual e coletiva se entrelaçam,
evocando tanto o que pertence às suas escolhas
quanto ao pertencente a uma coletividade maior,
apoiando sua história pessoal em uma história
200
geral. Para Halbwachs , a memória é uma
representação seletiva do passado e a memória
individual é apenas um ponto de vista sobre a
memória coletiva, por tratar-se de um indivíduo
inserido em um contexto familiar social e nacional.
Segundo Ziraldo era final da guerra na
Europa. Artistas como o cantor norte-americano
Bing Crosby que à época cantava Nigth and Day
e, ainda, Carmem Miranda e Francisco Alves
fazem parte do seu recorte. Relata que o Brasil,
neste período, possuía inúmeras revistas de leitura
e grandes ilustradores: Mauro (Enrico Bianco),
Jerônimo Monteiro, Orlando Mattos, Oswaldo
Storni, Arcindo Madeira, entre outros. Fica
200

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo:
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evidente que tal reconstrução do contexto de suas
reminiscências se dá tanto a partir de suas
inserções no presente, quanto dos materiais e
informações que agora estão ao seu alcance e
fazem parte do seu interesse. Bosi, dialogando
com Halbwachs, afirma que “[...] lembrar não é
reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com
imagens e ideias de hoje, as experiências do
201
passado. A memória não é sonho, é trabalho.”
Neste sentido, a autora explica que seria
impossível a sobrevivência do passado “tal como
foi” e que toda reconstrução deste, trabalha
apenas com vestígios.
A escolha da voz narrativa é pela terceira
pessoa do plural, e a mesma deixa claro quem
serão os locutores: cinco dos 33 alunos de
Maluquinha. No final da obra, Ziraldo dá a
entender que há uma permanência de contato
entre vários desses alunos: “Aqui estamos nós de
volta, quase todos. Alguns foram nos deixando
pelo caminho, até mesmo na infância [...] outros
chegaram até este dia [...] E acabamos de
descobrir que este é o primeiro livro escrito no
202
plural” . O autor sugere que aconteceu certo
reencontro entre esses alunos, formadores de uma
‘comunidade afetiva’, no dizer de Halbwachs, onde
as lembranças foram estimuladas pelas memórias
oferecidas: “Nós a estamos revendo aqui, através
203
das lembranças mais fortes de cada um” .
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Suas fontes são diversas e vão desde os
relatos orais de colegas à compra de figurinos da
época. Ao fazer um recorte temporal, Ziraldo
também seleciona suas fontes tendo em vista os
enfoques que sua história pretende dar,
construindo assim, uma sustentação para seu
relato a partir destas. Na reconstituição desse
contexto, ele desprende esforço, pesquisando em
sebos e valendo-se dos arquivos de amigos,
selecionando o que entraria na escrita e ilustração
de suas memórias, apresentando um material rico
e variado dessas fontes.
É a partir de um apanhado de ilustrações e
anúncios de revistas da década de 1940 que
Ziraldo constrói a fisionomia dos 33 alunos de sua
classe. A obra também apresenta capas de
revistas, anúncios, páginas de gibis, que eram
paixão do escritor na época. Sua professora
criativa e inovadora é desenhada seguindo o
modelo de beleza da época, especialmente
selecionado a partir de vestígios desse passado.
É claro que o livro de Ziraldo não se
pretende uma obra sobre história da educação, no
entanto, sua composição oferece ao historiador
dessa área várias “pistas” sobre a construção
discursiva da história. Neste sentido, é
interessante observar o que Jenkins fala sobre
essa construção:
O ponto de vista e as predileções do
historiador ainda moldam a escolha
do material, e nossos próprios
constructos pessoais determinam
como o interpretamos. O passado que
‘conhecemos’ é sempre condicionado
~ 470 ~

por nossas próprias visões, nosso
próprio ‘presente’. Assim como somos
produtos do passado, assim também
o passado conhecido (a história) é um
204
artefato nosso.
A história narrada traz implicitamente as
disputas entre a escola tradicional, seus métodos,
conteúdos e relacionamento professor e aluno e o
ideário de uma “nova escola”, com novos métodos,
privilegiando a curiosidade, o interesse da criança
e suas próprias descobertas. Educacionalmente, o
Brasil vivenciou, desde a década de 1920, as
influências do escolanovismo que era um
movimento de caráter contestador à escola
tradicional, experimentando o seu auge no início
da década de 1930. O Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, de 1932, entre outras mudanças,
propôs uma adaptação da escola e seus métodos.
Segundo este, em contraposição à escola
tradicional
de
“tendências
exclusivamente
passivas, intelectualistas e verbalistas” era
apresentada a Escola Nova, que tinha por base a
“atividade espontânea, alegre e fecunda, dirigida à
satisfação
das
necessidades
do
próprio
205
indivíduo” .
Em Minas Gerais, Estado do escritor, tal
renovação didática já foi sentida desde a segunda
metade da década de 1920, como explicita o
204
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Decreto nº8.094 de 22 de dezembro de 1927 em
uma das suas passagens, defendendo os
princípios da escola ativa: “Colloque-se em
primeiro logar a acção dos alumnos, e não a
palavra do professor. O trabalho deste consistirá
apenas em fazer aquelles trabalharem. E’ o
206
apprender, fazendo da escola ativa” . No
entanto, o que se percebe a partir da leitura de tal
documento é que há certa tensão entre o novo e o
velho, indicativo da não linearidade das
transformações, bem como de suas contradições.
Enquanto o desafio é aproveitar a atividade
infantil, o procedimento metodológico para as
aulas de cada série é estritamente explicado a
partir de um passo a passo que, no final das
contas, nada deixava para a espontaneidade dos
alunos.
Na história de Ziraldo, a inserção de sua
professora, representante das inovações no
campo educacional, vive de certa forma a mesma
tensão na escola que leciona. Sua prática
docente, por vezes considerada subversiva pelas
“velhas” professoras e diretora, é a principal razão
para, no ano seguinte, não ser mais ela a
professora que estava à espera dos seus alunos
para mais um ano letivo.
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Maluquinha:
Memória

Criação,

Imaginação e

É inusitada a construção de Maluquinha
por Ziraldo que lança mão de muita elaboração
imaginativa ao descrever e construir uma
207
professora “inimaginável” . Ela é uma professora
maluquinha, que entra na sala voando como um
anjo, com estrelas no lugar do olhar, voz e jeito de
sereia, com o vento soprando em seus cabelos
durante todo o tempo, com um riso solto como um
passarinho.
O “Era uma vez” que inicia a história,
convite a uma leitura de conto de fadas, é
reforçado a partir de imagens que misturam
imaginação e realidade. As imagens são centrais,
convincentes e ilustrativas do texto escrito,
envolvendo emocionalmente o leitor na história
que está sendo contada. Para além da
coadjuvância textual, elas também são chaves de
interpretação da professora apresentada pelo
autor. Para Burke, “Não é de admirar, pois, que os
produtores de imagens tentem controlar as
interpretações dadas aos seus artefatos pelo
público, dando a ele chaves de diferentes
208
espécies” .
Para a construção estética de sua
professora, Ziraldo descreve, nas últimas páginas
do livro sua experiência, justificando a escolha de
traço. Segundo seus relatos, o texto da obra já
estava pronto, faltando pouco mais de um mês
207
208
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para o lançamento do livro, quando lhe veio o
pânico de não saber desenhar “moça bonita”. Sua
experiência como chargista e caricaturista que tem
por marca o exagero do traço não lhe ajudou
neste momento. Foi quando, a partir do reencontro
com desenhos e álbuns contendo ilustrações de
Alceu Penna, segundo o autor, um dos maiores
ilustradores que a imprensa brasileira já teve, a
professora saltou inteira da página e lhe disse “O
209
Alceu me mandou aqui” .

Maluquinha, uma Garota do Alceu
Mineiro, da cidade de Curvelo, Alceu
Penna é considerado um desenhista e ilustrador
de destaque, possuindo uma trajetória que vai
desde a ilustração de histórias em quadrinhos à
consultoria informal de fantasias de Carmem
Miranda, à época. Para a revista O Globo Juvenil,
Alceu ilustrou as adaptações das obras Rei Arthur,
Alice no país das maravilhas e O Fantasma de
Centerville. No entanto, seu trabalho na revista O
Cruzeiro a partir da coluna As Garotas do Alceu,
210
inspiradas tanto nas “Gibson Girls” , quanto nos
modismos e hábitos das cariocas, no período que
vai de 1938 a 1964, levariam suas leitoras a
imitarem moda, gestos, penteados e até
maquiagem de suas garotas:

209

ZIRALDO, 1995, p.119.
Ilustrações do artista gráfico norte-americano Charles Dana
Gibson (1867 – 1944) que apresentavam de forma irônica a
beleza e a independência da garota americana do início do
século XX.
210
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Seus vestidos e penteados foram
copiados, suas poses e atitudes
chegaram a ser imitadas. Saíram das
páginas da revista e foram parar nos
“cadernos de recordação”, corte e
costura e economia doméstica de
algumas meninas ou nos sonhos e
expectativas afetivas de certos
rapazes. Assim, pode-se dizer que os
desenhos
de
Alceu
Penna
211
propagaram modos e modas .
Alceu criou uma diversidade de garotas
ousadas e bem-humoradas que influenciaram toda
uma década de moda e a partir de sua coluna:
“[...] o país botou na cabeça que, além de
metrópole e centro gerador de cultura, hábitos e
modismos, o Rio tem também as mulheres mais
212
bonitas” .
A semelhança entre os traços das duas imagens
confirmam a escolha de Ziraldo na construção de
sua professora.

211

BASSANEZI, Carla. URSINI, Bombonatto Leslye. O
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PENNA, Alceu. Garota do Alceu
Fonte:ladyscomics.com.br/asgarotas-do-alceu

ZIRALDO. Maluquinha. 1995. p. 54

Sobre tal escolha estética, Ziraldo informa:
Fiz muita pesquisa, andei por muitos
sebos, folheando velhas revistas e
espirrando, comprei figurinos da
época, mas as blusas de mangas
bufantes,
os
enchimentos
nos
ombros, as cinturas apertadinhas, os
vastos cabelos e seus topetes são
213
todos do Alceu.

A chave interpretativa de sua professora é
reforçada aos leitores com a justaposição de
Maluquinha às outras professoras da escola. Elas,
mais velhas, geralmente aparecem gordinhas,
algumas de óculos e na maioria das imagens,
vestidas de preto, ao contrário da protagonista da
história: jovem, esbelta e inovadora. A antítese
entre elas e Maluquinha é reforçada ao longo do
213

Ziraldo, 1995, p.119.
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texto escrito, como no exemplo a seguir: “As
velhas professoras não entendiam nada. ‘Os
alunos dela acham melhor ficar na sala de aula do
que brincar no recreio’. E repetiam: ‘Esta menina é
214
mesmo muito maluquinha’”.
Em entrevista, o
autor reforça: “Você não imagina a sensação que
meus colegas e eu tivemos quando aquela
professora entrou na sala de aula. As professoras
eram todas mais velhas, sisudas. Ela era uma
215
menininha”.
Há um convite implícito, quase manipulado
de identificação das leitoras com sua professora,
estimulado tanto por imagens quanto pela
descrição do exercício docente da mesma. Neste
sentido, não se pode descartar que a imagem de
Maluquinha está carregada de sentido e de
propósito que seria guiar as leitoras a pensarem
na docência como espaço de inovação e
criatividade.

Maluquinha, uma Professora Inovadora
É a partir da interação dos seus alunos
com os objetos de conhecimentos que Maluquinha
realiza suas aulas. A sala de aula é um lugar de
prazer e em sua porta os alunos se amontoam
ansiosos para entrar ao toque da sineta. Com ela,

214
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não tinha castigo e as provas do final de ano não
deveriam ser aplicadas, pois todas suas crianças
tinham condição de serem aprovadas.
O texto de Ziraldo refere-se às suas
memórias escolares, ao mesmo tempo, é espaço
de explicitação do ideal pedagógico do autor. Em
entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ele
explica:
Inclusive o método pedagógico dela
foi uma criação minha. Na realidade a
Professora Maluquinha só queria
brincar com a gente. Ela fechava a
porta da sala de aula e só queria ler
sua literatura cor-de-rosa, jogar
joguinhos. No livro, dei mais
216
consistência pro método dela.

Em diversos momentos, percebe-se que
sua professora põe em xeque as formas habituais,
atrevendo-se a experimentar novos modelos no
ensino-aprendizagem.
Além
de
jovem
e
maluquinha, sua professora era também muito
217
poderosa, desafiando todo um habitus
pedagógico daquele espaço escolar. Além
de
diversas inovações didático-pedagógicas, como
veremos a seguir, ela propõe, em sua prática, a
abolição dos castigos, de exames escolares, entre
outros elementos da chamada escola “tradicional”.

216

Ibid.
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As velhas professoras diziam: “Os alunos dela
acham melhor ficar na sala de aula do que brincar
no recreio”
Para Luzuriaga, “os recreios foram
estabelecidos na escola tradicional para romper a
sucessão de aulas em que o aluno permanecia
218
passivo e para evitar a sua fadiga” . Na análise
de Trilla, esse clássico intervalo onde “borbulha a
felicidade”, constitui-se “imagem em negativo das
aulas tradicionais. Dessa forma, vendo o que é o
recreio, vemos o que não são as aulas, e vice219
versa.” .
Os alunos da professora de Ziraldo
preferem permanecer na sala de aula a brincar no
recreio, o que deixava as outras docentes
intrigadas, como relata o trecho a seguir: “As
velhas professoras não entendiam nada: ‘Os
alunos dela acham melhor ficar na sala de aula do
que brincar no recreio.’ E repetiam: ‘Esta menina é
220
mesmo muito maluquinha” . Na mesma frase, o
binarismo proposto reforça as relações entre
significante: “menina maluquinha” e “velhas
professoras” e significado: novo versus tradicional.
Maluquinha é a professora menina com quem as
crianças desejam ficar, preferindo sua companhia,
implicitamente, tão prazerosa quanto o recreio:
“[...] parêntese de vida na moribunda escola
221
tradicional.”
218
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“Com ela não tinha castigo. Tinha julgamento.”
“Com minhas crianças não vai ser preciso fazer
provas”.
O castigo é um dos principais recursos no
estabelecimento da disciplina escolar e que pode
variar entre sanções físicas e/ou morais utilizadas
pelos professores, aplicado de acordo com a
gravidade dos erros cometidos pelos alunos. A
palmatória, ficar de joelhos em cima de grãos de
milho, ficar em pé em um canto da sala de aula,
são apenas alguns exemplos dos variados meios
ou instrumentos a partir dos quais se efetivava a
disciplina escolar na escola tradicional.
Para Foucault, a escola, a prisão, a
fábrica, o manicômio, entre outras instituições
sociais, passaram a ter implementados em seu
interior, principalmente a partir dos séculos XVIII e
XIX, um conjunto de princípios ou mecanismos de
disciplinas
que
tornaram
eficiente
seu
funcionamento. Um desses sistemas é a “sanção
normalizadora”, referente aos prêmios e castigos e
o “exame”, combinação entre vigilância hierárquica
222
e sanção normalizadora.
Maluquinha é a professora que está à
frente do seu tempo e abre mão de pelo menos
dois dos mecanismos de controle escolar
apresentados por Foucault: castigos e provas.
Para aqueles que fizessem algo errado, ela
convocava o júri: “um aluno para a acusação,
outro para a defesa. O resto da turminha era o
222
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223

corpo de jurados...” . Com o passar do tempo,
defesa e acusações passaram a ser escritos,
oportunizando aos alunos o exercício não apenas
da escrita, mas também da oralidade, pois as
defesas agora deveriam ser lidas para toda a
classe. Não é apresentada nenhuma punição
como resultado destes julgamentos e sim, a
partilha da autoridade e de um espaço
estritamente docente: o estrado!.

Ziraldo. O julgamento. P.39

O estrado do professor é um dos
dispositivos que marcavam simbolicamente tanto a
autoridade, quanto o distanciamento docente em
relação aos alunos. No entanto, tais características
legitimadas por este artefato da cultura escolar, é
desconstruído pelo autor a partir de texto e
ilustrações. Maluquinha é a professora que divide
o seu “palco” com os alunos, construindo com
estes uma relação de amizade e cumplicidade.
223
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Para Trilla, existem duas leituras do
estrado
que
são
complementares:
uma
instrumental e outra simbólica. No que se refere à
função instrumental, o estrado permite “[...] que o
professor seja visto e consiga ver todos os alunos
224
com facilidade.” , convertendo-se quase num
palco teatral onde cabe ao professor o papel
principal e aos alunos a função de espectadores,
sem direitos a vaias ou aplausos. Já no que diz
respeito à função simbólica, o estrado “[...] é mais
um signo da assimetria entre professor e alunos,
assimetria inevitável, mas que a pedagogia
225
tradicional tende a magnificar” .
Na obra de Ziraldo, apesar do estrado
estar presente nos desenhos, memórias de um
passado não muito remoto do espaço físico
escolar brasileiro, a função simbólica deste no que
diz respeito às relações assimétricas entre
professora e alunos é negada na prática.
Maluquinha é a professora que conquistou seus
alunos tão depressa que “[...] logo, logo, já havia
226
meninas chorando no seu colo” , ou seja, era a
professora próxima, afetuosa e amiga dos seus
alunos.
Sobre a não submissão de sua classe aos
exames finais, ela explicou: “Com minhas crianças
não vai ser preciso fazer provas.Todas têm
227
condições de passar de ano” , o que
implicitamente
informa
que
o
seu
acompanhamento foi contínuo, guiando todos ao
224

TRILLA, 2006, p.45.
Ibid., p.46.
226
ZIRALDO, 1995, p.33.
227
Ibid., p. 93.
225

~ 482 ~

sucesso
da
aprendizagem.
Implicitamente,
percebe-se o método de avaliação tradicional
sendo questionado, apresentando-se uma outra
possibilidade neste campo, baseado na avaliação
permanente, diagnóstica e mediadora. No entanto,
é interessante ressaltar que, tal afirmação diz
respeito,
quase
exclusivamente,
ao
que
Maluquinha entendia como função primordial
daquela série: aprender a ler!. Neste sentido, é
importante ouvir o que diz o autor em entrevista:
"Com ela aprendemos a ler e a escrever e não
sabíamos nada além. Mas nisso éramos melhores
que os alunos mais velhos. Quando ela saiu, todos
tomamos bomba. Foi só no primeiro ano, depois a
gente voou, porque tudo era mais fácil para
228
nós."
Ziraldo apresenta ainda, um concurso
inusitado promovido por ela, para classificar sim,
mas onde todos os alunos eram o “primeiro lugar”
naquilo que cada um fazia de melhor. Diz o autor
relembrando o mesmo: “Só agora percebemos
que, primeiro, ela descobria uma qualidade
destacável de um de nós e aí, então, inventava o
229
concurso, segura de quem seria o vencedor” .
“Seus filhos têm mais é que ler e escrever como
Rui Barbosa”

228
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O engajamento de Ziraldo na educação
brasileira é marcado por uma de suas frases mais
repetidas em entrevistas e cartazes: “Ler é mais
importante que estudar”. A professora de suas
reminiscências, e também construção sua, tem um
trabalho pedagógico especialmente voltado para a
leitura, utilizando os mais variados portadores
textuais, menos o livro didático!.
A leitura constitui-se o próprio ethos da
classe de Maluquinha. Se na escola tradicional,
“[...] frequentemente se tenta ensinar a ler e a
escrever por meio de um discurso carente de
conteúdo verdadeiro, que não desperta interesse
230
algum, nem no emissor nem no receptor [...]” ,
na prática da professora de Ziraldo, a realidade
era outra: a leitura é ensinada e exercitada a partir
de sua função social.
Sobre a não utilização do livro didático na
classe, o mesmo é mencionado uma única vez na
narrativa, em tom de ironia: “Com um desenho e
um filme, já estávamos conhecendo mais de
História Universal do que com todas as coisas
escritas no livro adotado pela escola. E que ainda
231
não tinha sido aberto por nós. Nem por ela.” .
É na história da educação que
encontraremos referências tanto sobre a
legimitação do livro didático no universo escolar
quanto o questionamento sobre a permanência do
mesmo neste espaço. A defesa de Comenius
(1592-1670) no século XVII de um livro escolar da
“[...] mesma edição, coincidindo em suas páginas,

230
231

TRILLA, 2006, p.41.
ZIRALDO, op. cit., p.64.
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232

linhas e em tudo [...]” , idéia altamente inovadora
para sua época, seria questionada três séculos
mais tarde sob o auspício de anacronismo. Dizia
Freinet “A ruptura de uma escola tradicional se
afirma com o emblema: ‘Basta de manuais
233
escolares!’” . Além de compêndio mnemotécnico,
que tem na memorização a sua base, com
conteúdos
previamente
selecionados
em
pequenas doses, fixado a partir de perguntas a
serem respondidas, com o destaque para o que é
essencial a partir de recursos tipográficos, mais
tarde, os livros escolares também passaram a ser
acusados de estar a serviço do conhecimento
legitimado pelas classes hegemônicas e
distanciado da realidade cultural dos alunos.
Maluquinha lança mão de uma variedade
de portadores textuais e seus alunos aprendem a
ler com prazer através de revistas, cartazes, gibis,
bilhetes, leitura de novela para toda a classe
(primeiro feita pela professora, depois pelos
alunos), poemas, poesias, dicionário, mapas e
filmes. Ela é uma professora da década de 1940
que tem uma prática que se assemelha ao que
duas décadas depois seria nomeado por
Letramento: conceito que amplia a simples
aquisição técnica da leitura e escrita, estendendose ao desenvolvimento de habilidades e
comportamentos “[...] de uso competente da leitura
234
e da escrita em práticas sociais.” . São muitas as

232

TRILLA, 2006, p.43.
COMENIUS apud TRILLA, op. cit., p.46.
234
SORES, Magda. Alfabetização e Letramento: caminhos e
descaminhos. Revista Pátio, Porto Alegre, Ano VII, nº 29,
fev./abr. 2004.
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estratégias didáticas usada pela professora de
Ziraldo ao longo da obra, sendo a maioria voltada
para o uso social da escrita e leitura. As mesmas
foram organizadas no quadro a seguir:
Estratégia Didática
 Chamada diferente



Estabelecimento de
um tribunal para
julgar
os
indisciplinados
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Desenvolvimento
Cada
aluno
deveria escrever o
nome
de
um
colega
e
em
seguida a turma
deveria
ordenar
alfabeticamente os
nomes.
Se um dos alunos
fizesse uma coisa
errada, o júri era
convocado:
um
para acusação e
outro para defesa.
O
restante
da
turma era o corpo
de
jurados.
Quando a turma já
sabia
ler
e
escrever,
as
defesas
e
acusações
passaram a ser
escritas.
Jogo da forca em
que os grupos
tinham que acertar
determinada



Divisão em grupos
para competições



Caça-palavras
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palavra; Jogo da
rima, onde o time
adversário
tinha
um minuto para
achar uma rima
com a palavra
dada; Jogo do
começo:
Os
grupos deveriam
apresentar
palavras
começadas
com
determinadas
letras. A revista
Careta
é
apresentada como
exemplo de onde
os
alunos
deveriam
identificar
tais
palavras.
Descobrir
onde
estava
uma
determinada
palavra
em
anúncios, cartazes
ou
capas
de
revistas que a
professora trazia
de casa e pregava
no quadro de giz.
Uma frase era
escrita no quadro e
quem conseguisse



Jogo da frase



Aula excursão



Semana do silêncio



Leitura

de

uma
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ler
primeiro,
poderia pegar o
prêmio apontado
pela mesma. A
frase
também
poderia conter um
erro de português
a ser identificado
pelos alunos. O
aluno
vencedor
também levava um
prêmio.
Os alunos fariam
uma excursão até
o ginásio, onde
receberiam
uma
aula do professor
de geografia que
lhes explicaria por
que não se cai do
globo terrestre.
Tanto a professora
quanto os alunos
passavam
a
semana fazendo
leituras de seus
interesses
no
período das aulas;
ela lia romances e
eles revistinhas e
gibis da época.
A
professora
passou
a
ler
capítulos de uma

novela



A máquina de ler



O dia do cinema
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novela para os
alunos.
Estes
foram incluídos na
leitura, passando a
ler capítulos para
toda
a
sala,
exercitando assim
a leitura oral.
-Bobina de papel
de
embrulho
adaptada a uma
manivela. Ao girar,
o rolo apresentava
poemas que a
classe deveria ler
em voz alta. O rolo
girava cada vez
mais depressa à
medida
que
a
classe
ia
dominando
a
leitura.
Os
alunos
aprenderiam
história universal a
partir
do
filme
“Cleópatra”.
No
entanto,
o
conteúdo começou
a ser abordado
nas aulas com
antecedência.
Os
vencedores
eram premiados a



Concursos semanais



Leitura a partir da
diversidade
de
gêneros textuais

partir de vários
campeonatos
individuais.
No
final, todos eles
ganharam
uma
medalha de “1º.
lugar”.
Cartazes,
capas
de
revistas,
revistas
em
quadrinhos como:
tico-tico, Tarzan, O
Espírito.

As marcas de uma prática pedagógica que
estimula os alunos à interação com o seu meio e à
construção da aprendizagem, tornando-se a
professora mediadora do conhecimento, é na
verdade, em grande parte,
expressão do
pensamento educacional de Ziraldo. No entanto,
não se pode deixar de lado a tensão vivenciada
entre criação do autor, mas também memórias de
uma professora que realmente existiu. Segundo
ele, ao falar sobre o legado daquela professora,
afirma que a turma de Maluquinha foi a mais
brilhante da história de Caratinga e da mesma
235
saíram “deputados, advogados e escritores” .
Hoje, seus alunos, com idade para ser avós da
235

ZIRALDO. A doce Professora Maluquinha. Data
07/10/2011. Jornal O Estado de São Paulo. pág. D07, Seção
Caderno
2.
Disponível
em:
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-doceprofessora-maluquinha,782299,0.htm>. Acesso em: 17 nov.
2011. Entrevista concedida a L.C. M.
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professorinha, a mantêm aprisionada na memória
e agradecem o privilégio de terem tido “uma
236
professora inesquecível”.

Considerações Finais
A obra de Ziraldo é resultado tanto de
suas memórias quanto de seus ideais
pedagógicos. Imaginação e fantasia associam o
seu rememorar ao inventar “[...] criando e
237
articulando
memória
e
imaginação.”
Implicitamente,
a
prática
pedagógica
da
“professora-menina” de suas memórias e também
criação sua, se opõe ao tradicionalismo das
“velhas professoras”, por sua inovação e
criatividade. Neste sentido, a memória é usada
não apenas como elemento definidor e integrante
na construção de elementos de identificação, mas
também como instrumento e objeto de poder
legitimador da imagem que o autor pretende forjar
para a docência. A professora heroína, maternal,
criativa inovadora, entre outras características, são
condensadas nesta construção, que de certa
forma, pretende forjar um modelo para a docência.
Situada no universo da literatura, a mesma
oferece ao historiador da educação, alguns
vestígios da cultura escolar da década de 1940,
disputa entre ideais pedagógicos vivenciados
neste período, modelo de beleza feminina da
época, e, apesar de não ser intenção do autor,
236

ZIRALDO, p.113, 115.
FÉLIX, Loiva Otero. História e Memória: a problemática da
pesquisa. Passo Fundo: Ediupf, 1998.p.38.
237
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oferece também “pistas” sobre a construção
historiográfica. As pesquisas empreendidas por
Ziraldo na construção de sua história e professora
nos remete à ampliação do conceito de
documento realizada pela Escola de Annales que
engloba nessa categoria “[...] tudo o que é vestígio
do passado, tudo o que serve de testemunho [...]”
238
. Neste sentido, as fontes além dos textos
escritos, abrangem também “[...] documentos de
natureza iconográfica e cinematográfica, ou de
qualquer outro tipo de testemunho registrado,
239
objetos do cotidiano, elementos folclóricos, etc” .
São as professoras contemporâneas que
Ziraldo quer alcançar, construindo para estas um
ideal docente em que a afetividade, o novo, a
alegria, o prazer de ser professora, permeiam o
fazer profissional das mesmas, suscitando
questionamentos sobre as (im)possibilidades de
se atingir tal modelo docente.
Ensinar crianças a ler deve constituir-se o
principal desafio dessas mulheres professoras,
tornando-se este o maior objetivo da educação
escolar, na visão do autor. Tal desafio permeia
toda a construção de Maluquinha, também
resultado do pedido de professoras, que
solicitaram ao autor a transformação, em livros, de
suas idéias “[...] sobre a arte de ler e escrever e
sobre as lembranças de uma professora que abriu

238

CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, J. et
al. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e
metodológicos. Petrópolis, Vozes, 2008, p. 296.
239

Ibid., p. 297.
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240

seus olhos para o mundo.” . A história é resposta
a um novo momento que reclama a atuação de
uma nova professora, engajada em uma
alfabetização que ultrapasse as concepções
tradicionais deste campo.
Por fim, ressalta-se a importância do
diálogo que pode ser estabelecido entre a obra de
Ziraldo e a história da educação brasileira. A partir
do embasamento teórico-metodológico oferecido
pela nova história cultural, a obra oferece
possibilidade ímpar de análise do embate entre a
escola tradicional e a proposta escolanovista,
vivenciada no Brasil desde as décadas de 1920.
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MONUMENTO E IDENTIDADE: O
TEMPLO CENTRAL DA ASSEMBLEIA
DE DEUS EM IMPERATRIZ COMO
LUGAR DE MEMÓRIA.
Moab César Carvalho Costa

241

Introdução
A memória exerce um poder
incomensurável na construção de
uma
identidade
de
grupo,
consagrando os elementos pelos
quais os indivíduos se veem como
pertencentes a determinado coletivo,
muitas vezes em detrimento de
outrem. A força dessa memória
aglutinadora
é
realimentada,
reforçada,
reinventada
constantemente, principalmente em
situações em que uma reflexão
externa tenta solapar ou minar os
elementos que unem o grupo e lhe
conferem um sentido particular
(MOTTA, 2012, p. 25).
A questão da identidade está sendo
extensamente discutida na teoria
social. Em essência, o argumento é o

241
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seguinte: as velhas identidades, que
por tanto tempo estabilizaram o
mundo social, estão em declínio,
fazendo surgir novas identidades e
fragmentando o indivíduo moderno,
até aqui visto como um sujeito
unificado. A assim chamada “crise de
identidade”’, é vista como parte de um
processo mais amplo de mudança,
que está deslocando as estruturas e
processos centrais das sociedades
modernas e abalando os quadros de
referência que dava aos indivíduos
uma ancoragem estável no mundo
social (HALL, 2006, p. 7).
Estamos vivenciando uma época de
aceleradas transformações e mudanças sociais
significativas, os termos utilizados para sintetizar
esses processos são muitos: pós-modernidade,
modernidade
tardia,
hipermodernidade,
modernidade líquida e etc. Uma coisa é certa,
esses termos servem para referencias os
processos de desregulamentação social, marcado
pelo aumento das incertezas, do sentimento de
inseguranças, da exacerbação da individualidade,
da relativização dos absolutos e do estágio atual
do sistema capitalista, a sociedades de
consumidos (BAUMAN, 2001).
Todos os setores da vida social foram
abalados, e aquele que se referem à religião e
religiosidade não passaram incólumes, antes pelo
contrário, foram os mais atingidos. As crises de
identidade relativizaram o poder e a influência que
~ 498 ~

as instituições religiosas possuíam sobre o
indivíduo, perdendo a centralidade e a
exclusividade sobre as questões existenciais
(MARTELLI, 1995). Não estamos afirmando, com
isso, que a religião está sendo eclipsada ou que
vai se dissolver e deixar de ter importância na
sociedade ao ponto de desaparecer, como
vaticinaram alguns teóricos da secularização,
entre eles, Max Weber (2009). Mas, que em
função das características da atual sociedade
ocidental, estar sendo engendrado um processo
de inversão, onde o indivíduo é quem vai definir o
que ele quer, e como ele vai viver sua
religiosidade, ou seja, se antes o indivíduo se
adequava às normas da instituição religiosa que
estabelecia uma identidade sólida e um modelo
comportamental a ser observado rigorosamente;
na atualidade, é a instituição religiosa que vai se
adaptar aos indivíduos que vão passa a
customizar o consumo religioso. No centro de tudo
isso, encontramos as questões relacionadas à
memória e identidade. Da memória que se quer
lembrar ou esquecer, e das identidades que de
fixas passaram a ser cambiantes.
Neste artigo, vamos observar como a
questão da identidade e da memória coletiva de
membros de uma instituição religiosa pentecostal,
a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em
Imperatriz-MA, está passando pelos processos
descritos e de que maneiras as diferentes
gerações de membros dessa instituição enfrentam
essa situação, e como “a busca memorial é então
considerada uma resposta às identidades
sofredoras e frágeis que permitiria “apoiar um
~ 499 ~

futuro incerto em um passado reconhecível””
(CANDAU, 2014, p. 10).

A Assembleia de Deus – AD e a Cidade
de Imperatriz.
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus
em Imperatriz – IEADI é fruto dos trabalhos de
expansão do pentecostalismo brasileiro realizado
pelo Serviço de Evangelização dos Rios Tocantins
e Araguaia – SETA, cuja sede se localizava na
cidade de Belém-PA. Foi fundada em 16 de julho
242
de 1952, pelo pastor Plínio Pereira de Carvalho .
A cidade de Imperatriz na época da
fundação da Assembleia de Deus era muito
pequena, apenas quatro ruas e uma população
que viviam basicamente das fontes primárias
(pesca, agricultura e pecuária).

242

O pastor Plinio Pereira de Carvalho foi consagrado ao
ministério pelo missionário húngaro João Jonas, em 1950,
sendo enviado do Piauí para o Maranhão, mais precisamente,
para a cidade de Montes Altos, onde dirigiu a AD por um ano.
Em 1952, foi transferido pelo pastor Francisco Pereira do
Nascimento, presidente do Serviço de Evangelização dos Rios
Tocantins e Araguaia-SETA, para a cidade de Imperatriz, onde
fundou a AD, no dia dezesseis de setembro de 1952,
acompanhado de 15 pessoas, vindas do Piauí. Realizou o
primeiro culto pentecostal na cidade, em uma casa localizada
na Rua XV de novembro. Dois anos depois, construiu lá uma
congregação, que funcionou como sede da AD, até o ano de
1999, quando a sede foi transferida para o Grande Templo.
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Figura 4 - Fotografia aérea da cidade de
Imperatriz, nos anos 1960, de autoria do
missionário católico Albé Ambrogio.

De acordo com Barros (1972), da
fundação até meados dos anos de 1960 a AD em
Imperatriz manteve-se quase que de forma
vegetativa, num crescimento muito lento e sem
muita influência sobre a sociedade. A cidade era
muito pequena e, de certa forma, isolada dos
demais centros em virtude da falta de estradas
para escoamento de sua produção. A maior parte
de sua comunicação era feita através do Rio
Tocantins em um percurso aproximado de 200
Km. Outros acessos eram realizados por estradas
carroçais e caminhos de tropeiros.
Somente a partir de meados da década de
1960 é que a cidade vai vivenciar um grande
processo de crescimento urbano e populacional,
fruto abertura da rodovia Belém-Brasília, das
migrações provocadas pelos ciclos econômicos
(arroz, madeira, ouro de Serra Pelada). A
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Assembleia de Deus cresce junto e na mesma
proporção em que a cidade se desenvolve
(FRANKLIN, 2008).
As levas de migrantes, desencaixados de
seu ambiente cultural, em condições precárias de
existência e em busca de novos parâmetros para a
vida, vão ser acolhidos pelas igrejas pentecostais,
uma vez que eles estão “distantes do catolicismo
oficial, alheios aos sindicatos, desconfiados dos
partidos políticos abandonados à própria sorte
pelos poderes públicos” (MARIANO, 2005, p. 12).
No conjunto dessas transformações
provocadas pelas ondas migratórias e pela nova
condição econômica que a cidade passa a ter, e
este fato vai ocorrer concomitantemente em todo o
país, variando apenas o grau, a AD em Imperatriz
se impõe de forma hegemônica no campo religioso
pentecostal, moldando identidades religiosas
marcadas pelo ethos da ascese, do sectarismo e
do autoritarismo patriarcal.
Para Sousa (2010), a construção da identidade
assembleiana em Imperatriz não foi diferente do
que ocorreu em todo o Brasil. Deu-se no contexto
de encontro entre diferentes populações, em
diferentes temporalidades, na esteira de situações
de conflitos, de perdas de referenciais (aplicado
principalmente aos migrantes), e nesse caso, a
Assembleia de Deus atuou como propagadora,
não apenas de uma nova religião, mas de
referenciais de vida dos quais ela, como
instituição, se tornou o suporte e a razão de ser.
Em outras palavras, a identidade assembleiana
implicava mais do que uma filiação religiosa. Ela
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também definia uma personalidade, uma
identidade, um ethos.
Três décadas depois de sua fundação, a
AD em Imperatriz passa a ser presidida pelo
243
Pastor Jairo Saldanha de Oliveira , que projeta a
construção de um grande templo, capaz de
acolher milhares de pessoas e se transformar num
ícone do pentecostalismo na cidade de Imperatriz
e numa referência identitária de seus membros.
Numa cidade que em 10 anos triplica sua
população – no Censo do IBGE 1970 era 80.827
habitantes e no de 1980 somavam 220.095
habitantes, os pentecostais passam de 13.240
para 23.517, sendo que mais de 70% deles se
declaravam membros da Assembleia de Deus –
era preciso construir um grande templo que
abrigasse
essa
massa
e
dessa
forma
estabelecesse um novo marco na cidade,
aumentando, assim, a visibilidade de sua
hegemonia no campo protestante pentecostal, e
consequentemente sua influência política na
sociedade.
Neste sentido, pode-se afirmar que é a
base social que define a religião, e que ela vai se
amalgamando com o contexto social e se
adaptando naquilo que é necessário para sua
manutenção.

243 O pastor Jairo Saldanha de Oliveira nasceu em Soure, na
Ilha de Marajó, em 03.04.1927. Seu pai Isidoro Saldanha de
Oliveira foi o primeiro pastor da AD a ser consagrado no Brasil
pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingren. Assumiu a
presidência da AD em Imperatriz em 1984, após o falecimento
do Pastor Luís de França Moreira.
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“Se a identidade é uma construção
social e não um dado, se ela é do
âmbito da representação, isto não
significa que ela seja uma ilusão que
dependeria da subjetividade dos
agentes sociais. A construção da
identidade se faz no interior de
contextos sociais que determinam a
posição dos agentes e por isso
mesmo orientam suas representações
e suas escolhas. Além disso, a
construção da identidade não é uma
ilusão, pois é dotada de eficácia
social, produzindo efeitos sociais
reais” (CUCHE, 1999, p.182).

Neste artigo, vamos relacionar o papel que
exerce o Templo Central da Assembleia de Deus
em Imperatriz na relação entre memória e
Identidade religiosa. Para tanto, faremos no
próximo tópico um pequeno resumo histórico do
processo de planejamento e construção do
Templo Central, para a partir de então, dialogar
com a memória e os lugares de memória e com a
identidade institucional dos membros da
Assembleia de Deus em Imperatriz.

A Construção do Grande Templo da
Assembleia de Deus Em Imperatriz
“A pedra acolhe sempre a memória”. Candau
(2005, p. 152)

Mesmo que em tese uma grande obra ou
monumento seja realizado para homenagem dos
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que já foram, uma grande conquista ou uma
divindade, uma coisa é certa, nela fica gravada
para a posteridade, na pedra, na memória e no
imaginário popular, o nome de quem a idealizou,
projetou e a construiu (com as ressalvas de
244
Bertold Brecht) . O grande templo de Salomão
foi edificado em honra ao Deus JAVÉ, mas sempre
nos referimos a Salomão, sua riqueza e sabedoria,
e é sempre a sua memória que é evocada quando
nos referimos ao templo, ou seja, o Templo de
Salomão e não o Templo de Javé.
A construção do Grande Templo da AD
em Imperatriz foi projetada, como já dissemos
antes, pelo pastor Jairo Saldanha de Oliveira e
teve dois momentos cruciais, a aquisição da área
e o lançamento da pedra fundamental.
De acordo com Alves (2002) a aquisição
da área para a construção do templo ocorreu da
seguinte forma:
Com centenas de pessoas, irmãos
que abraçaram esta causa, no dia 25
de dezembro de 1985 foi realizado
um grande mutirão para a limpeza do
terreno. Em seguida, no dia 29, com o
terreno limpo, mesmo sem a igreja ter
fechado negócio com a imobiliária, ali
foi dirigido um culto de adoração a
Deus, quando foi levantado uma
oferta
especial
para
fins
de
pagamento da área. Após o culto,
onde o poder de Deus se manifestou
na vida de todos os presentes, aos
244 Especialmente aquelas do poema perguntas de um
trabalhador que lê.
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pés do Senhor estavam depositados
não apenas o valor do terreno, mas o
suficiente para adquirir também
muitas sacas de cimento. Vale
ressaltar que entre as ofertas e
doações
estavam
incluídos
instrumentos musicais, anéis de
formatura, bicicletas e outros objetos
de valor (ALVES, 2002, p. 228).
O lançamento da pedra fundamental
ocorreu em 1986, durante a realização de uma
grande cruzada evangelística, que contava com a
presença de cantores e pregadores de renome
nacional do meio evangélico. Dessa forma, foi
iniciado a construção do que seria, à época o
segundo maior templo das Assembleias de Deus
na América Latina.
Sem contar com subvenções pública,
apenas com dízimos e ofertas de seus milhares de
membros, na sua maioria absoluta composta de
pessoas de baixa condição econômica, a obra foi
sendo lentamente construída em forma de mutirão
e serviço voluntário (nos cinco primeiros anos de
construção houve época em que haviam mais de
trezentos voluntários por final de semana). Treze
anos depois do lançamento da pedra fundamental,
onde estavam presentes apenas os pastores da
igreja e alguns membros, a obra foi inaugurada
com grande pompa e com a presença de
autoridades
políticas
(prefeito,
vereadores,
deputados estaduais e federais, e um senador da
república), eclesiásticas (vários pastores de outras
denominações, e um representante da Igreja
Católica, o Bispo da Cidade), e membros da
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sociedade civil organizada. Na ocasião, esteve
presente o pastor presidente da Convenção Geral
das Assembleias de Deus no Brasil.

Figura 5 - Imagem externa e interna do Grande
Templo da AD em Imperatriz. Acervo particular do
autor.
De acordo com Alves (2002) a obra
consumiu mais de 13 mil sacas de cimento e
aproximadamente 200 toneladas de ferro,
abrangendo uma área construída de 4.620 m²,
com acomodações para 12 mil pessoas sentadas,
além de amplas salas para os departamentos
organizacionais da igreja.
O Templo Central é utilizado para os
cultos administrativos, que acontecem todas as
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terças-feiras a noite, e reúnem membros das mais
de 165 congregações espalhadas pela cidade;
para as grandes festas, entre elas a do aniversário
da igreja, os congressos de missões e as
confraternizações de juventude. O templo também
é utilizado pelos órgãos públicos como a prefeitura
e, nos últimos 10 anos, pela Universidade
Estadual do Maranhão – UEMA, na realização das
cerimônias de formatura de seus graduandos.

O Templo Central da Assembleia de
Deus em Imperatriz como lugar de
memória e referência identitária de
seus membros.

A memória é base construtora de
identidades e solidificadora de
consciências individuais e coletivas. É
elemento
constitutivo
do
autorreconhecimento como pessoa e/
ou
como
membro
de
uma
comunidade pública. Como uma
nação, ou privada, como uma família.
A memória é inseparável da vivência
da temporalidade, do fluir tempo e do
entrecruzamento de tempos múltiplos.
A memória atualiza o tempo passado,
tornando-o tempo vivo e pleno de
significados no presente (DELGADO,
2010, p. 38)
Vamos iniciar esta seção relatando um
fato recente ocorrido na AD em Imperatriz. Esse
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será o ponto de partida fundamental para o
diálogo que nos propomos neste artigo.
A AD em Imperatriz, em 2014, possuía
165 congregações (templos) nos mais diversos
bairros da cidade, e neles os membros e
congregados eram contabilizados, pela direção da
instituição, em torno de 40.000 mil pessoas, entre
adultos e crianças. A presidência da instituição,
sob o comando do pastor Raul Cavalcante Batista
propôs ao seu Conselho de Ministros e à
Convenção estadual que estava ligada, que se
fizesse uma divisão geográfica na cidade e que a
AD fosse dividida em três campos independentes
(fato raro, visto que geralmente essas divisões
ocorrem por meio de defecções nada amistosas,
que acabam muitas vezes sendo resolvidas nos
tribunais em função do patrimônio material
envolvido).
Veja como ficaria no mapa da cidade essa
divisão:

Figura 6 - Mapa da cidade de Imperatriz.
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A divisão, conforme mapa acima, manteria
o pastor Raul Cavalcante Batista na presidência
do campo 1, onde fica localizado o grande templo,
e os dois outros campos, separados do campo 1
pela BR-010, seriam separados entre si pela
grande avenida Pedro Neiva de Santana, ficando
o campo 2 com sede no bairro Vila Lobão e o
campo 3 com sede no Bairro Vila Nova.
A proposta foi aceita pelo Conselho de
Ministros da AD em Imperatriz e pela Convenção
Estadual. Até aí tudo bem! O que veio depois é o
que mais nos interessa. Os membros,
congregados e obreiros de menor grau, das duas
áreas que seriam desmembradas, não aceitaram a
divisão, provocando grande controvérsia. Entre as
muitas razões apresentadas, principalmente pelos
membros, que enviavam e-mails, cartas,
comentários nas redes sócias (WhatsApp,
Facebook e etc.), resumidamente e sinteticamente
são: “nós não vamos abrir mão do Templo
Central”, “O Templo Central faz parte da minha
história”, “Estive lá no dia do lançamento da Pedra
Fundamental”; “Trabalhei como voluntário na sua
construção”, “Vou todas as terças-feiras ouvi a
palavra do pastor e agora não vou poder mais,
porque terei que ir para outro lugar”. “Não vamos
abri mão desse patrimônio”. Muito embora a
proposta tenha sido aprovada, a direção da AD em
Imperatriz voltou atrás e cancelou a divisão e o
desmembramento.
Dado os fatos, colocamos os seguintes
questionamentos: é o Templo Central da AD em
Imperatriz um lugar de memória? Em que sentido
ele é um instrumento de sedimentação da
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identidade dos membros da AD em Imperatriz?
Que implicações podem ser deduzidas desses
fatos em relação às atuais concepções da relação
entre memória e identidade?
Alguns aspectos devem ser considerados
inicialmente: vamos trabalhar com a ideia de que a
memória e identidade são indissociáveis, e que a
mesma, consolida ou desfaz os sentimentos
identitário. Sem memória, sem identidade, uma
vez que sem ela “o sujeito se esvazia, vive
unicamente o momento presente, perde suas
capacidades conceituais e cognitivas. Sua
identidade desaparece” (CANDAU, 2014, p.59).
O outro aspecto, tem relação direta com o
que vem acontecendo no campo religioso
pentecostal
brasileiro,
que
se
altera
significativamente com o crescimento das igrejas
neopentecostais que acirram a concorrência no
mercado religioso e força, instituições tradicionais
como a Assembleia de Deus, a relativizar seus
valores éticos e morais, reduzindo a pressão que
impunha sobre seus membros, suavizando, assim,
sua relação com a sociedade afim de se acomodar
aos novos padrões impostos pelo sistema
capitalista atual, conforme estudos de Costa
(2011).
Também adotamos aqui, como já
dissemos antes, a ideia de que a identidade é uma
construção social, tem relação direta com os
outros e é fortalecida à medida que memórias
interiores são compartilhadas pelos mesmos
membros de um determinado grupo, pelo menos
por sua maior parte. Halbwachs (2006), em sua
germinal obra A memória coletiva, fala da
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importância dos quadros sociais na construção
das identidades, uma vez que eles, de certa forma,
irrigam a rememoração produzindo afinidades
identitárias.
Neste mesmo sentido, Cuche reforça a
ideia da construção da identidade como um
processo social.
Não há identidade em si, nem mesmo
unicamente para si. A identidade
existe sempre em relação a uma
outra. Ou seja, identidade e alteridade
são ligadas e estão em uma relação
dialética. A identificação acompanha
a diferenciação (CUCHE, 1999,
p.183).
Tendo feita tais considerações, vamos
tentar analisar o Templo Central da AD em
Imperatriz como um lugar de memória. Mas, o que
seria um lugar de memória? E porque
necessitamos de lugares de memória?
Para Pierre Nora (1993), os lugares de
memória são complexos e simples, podem ser,
simultaneamente ou não, lugares materiais,
simbólicos ou funcionais. Para que seja lugar de
memória precisa ser carregado de simbologia, de
sentido e de associação. Neste sentido, ele é um
repositório da concepção de pertença identitária,
capaz de reconstruir as lembranças, nortear os
sentimentos e reafirmar as identidades.
Quando o projeto de construção do
Templo Central da Assembleia de Deus foi
proposto, em 1985, tanto o perfil da cidade de
Imperatriz quanto o dos membros da igreja eram
muito diferentes dos atuais. A cidade, apesar de
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estar passando por um boom econômico, como
dissemos antes, era uma cidade provinciana, onde
prevalecia os valores das comunidades rurais. A
força da tradição e os valores morais arraigadas
na religiosidade se faziam sentir com muita força.
A Assembleia de Deus da época trazia no seu
perfil identitário os valores éticos e morais
herdados dos fundadores Daniel Berg e Gunna
Vingren, e dos pastores da região Nordeste que
assumiram a liderança da Assembleia de Deus na
década de 1930. O ethos, caracterizado pela
ascese e pelo sectarismo, aliado ao autoritarismo
patriarcal, que Freston (1993) denominou de
‘sueco-nordestino’ dominava o ambiente e as
relações no seio da Assembleia de Deus. Havia e
ainda há, embora não seja mais levado em
consideração, um imenso rol de “usos e costumes”
que deveriam ser observados pelos membros, de
tal forma que eram conhecidos pela forma que se
vestiam e se portavam. Eram uma comunidade
orgânica, com valores interiorizados e um
relacionamento muito próximo entre seus
membros.
O chamado para a construção do Grande
Templo soou como um comissionamento de Deus.
Era o tempo de construir a casa do Senhor (Ageu
1). De acordo com Alves (2002) centenas de
pessoas trabalhavam nos finais de semana como
voluntários, as mulheres faziam comida, levavam
lanche e água, os mais abastados doavam os
víveres e quase todos os membros faziam doação
em dinheiro, desde o menor até o maior ofertavam
para a construção do templo.
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Esse conjunto de esforços unia e
associava significativamente os membros da
Assembleia
de
Deus
em
Imperatriz,
compartilhavam a mesma fé e os mesmos
objetivos: construir o Grande Templo. Neste
aspecto, poder-se verificar que as relações e
objetivos comuns, a luta por mais de uma década
para a conclusão da obra criou laços fortes,
profundos, memórias e lembranças de momentos
difíceis e de grande alegria que foram
responsáveis pela consolidação de um sentimento
capaz de nortear e reafirmar identidades. O
templo, quase três décadas depois do lançamento
de sua pedra fundamental transformou-se numa
referência, num patrimônio e num lugar de
memória.
O transformar-se em lugar de memória
significa mais do que manter as referências
memoriais
do
passado,
traz implicações
significativas, na visão de Nora (1993) os lugares
de memória surgem porque não existe mais
memória espontânea, os meios de memória
significativos foram esvaziados e não são mais
produzidos com a mesma intensidade. É preciso
que algo material produza os efeitos memoriais
que já não estão presentes de forma natural nas
pessoas.
Seria esse o caso dos membros da AD em
Imperatriz? Se a resposta for positiva, o que teria
mudado desde o lançamento da pedra
fundamental e da inauguração do Templo?
A inauguração do Grande Templo, em
meados da década de 1980, transformou-se no
grande evento da cidade de Imperatriz. Não
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apenas em função das inúmeras autoridades
presentes e dos vários momentos que marcaram
sua inauguração. A instituição passou a gozar de
maior respeito político, o templo influenciou
significativamente os trabalhos de expansão da
igreja e as multidões afluíam para participar das
festas que lá eram realizadas. O crescimento da
AD ganhou novos impulsos e logo ela ampliava
significativamente o número de seus membros,
quase dobra em uma década.
Neste mesmo período, o país passava
pelo processo de redemocratização, garantindo as
liberdades individuais e maior segurança para as
associações,
mesmo
aquelas
que
eram
marginalizadas, como as dos praticantes das
religiões afro. A economia brasileira começava o
processo de controle da inflação, aumentava a
oferta de microcréditos, facilitava a contratação de
crédito pessoal e ampliava significativamente as
possibilidades de consumo da maior parte da
população. No campo religioso iniciou um
processo de pulverização, marcado pelo
surgimento do neopentecostalismo acirrando a
concorrência no mercado religioso.
A
cidade
de
Imperatriz
participa
ativamente dessas mudanças, tanto na área
econômica, como na religiosa. A implantação das
igrejas neopentecostais na cidade, as defecções
oriundas do seio das igrejas protestantes
tradicionais e o surgimento de comunidades
autóctones alteram significativamente as relações
de poder e influência política no campo religioso.
A Assembleia de Deus começou a sentir
os efeitos, seus membros mudaram a forma de se
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relacionar com a sociedade, a igreja não
conseguia mais impor os padrões de “usos e
costumes” e a autoridade pastoral era relativizada,
principalmente pelos novos membros e pelos
jovens, filhos dos membros mais antigos. A
Assembleia de Deus perdeu espaço, poder e
influência. Muito embora os seus templos estejam
lotados, a sua influência sobre o cotidiano dos
membros e congregados ficou reduzida, e muitos
passaram a desenvolver o que chamamos de
trânsito religiosos, ou seja, participam de cultos
não apenas na Assembleia de Deus, mas em
outras instituições, sem que isso cause nenhum
constrangimento.
O perfil social dos membros também se
modificou. Se antes, eram pobres, com pouca
escolaridade, sem acesso ao crédito e ao
consumo supérfluo, atualmente, são mais
escolarizados,
possuem
uma
média
de
escolarização maior que a média da cidade, entre
seus
membros
muitos
são
professores,
profissionais liberais, empresários, fazendeiros.
Mesmo os menos favorecidos, em virtude do
crescimento econômico e o acesso ao crédito
passaram a alimentar a possibilidade de um
consumo antes nem imaginado (por um lado, não
possuíam
condições
financeiras
e
nem
possibilidade de crédito, por outro eram proibidos
pela instituição). Os jovens em sua maioria
objetivavam um curso superior e a instituição
passou a elaborar programas de motivação que
estimulassem os jovens a se manterem nas
escolas e fazerem cursos superiores. Ou seja, a
dinâmica de vida passou a sofrer grande influência
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do sistema capitalista vigente, que na sua lógica
de mercado, foca mais no indivíduo, na
possiblidade
de
customização
de
suas
preferências, transformando-os em consumidores,
por meio da influência inexorável dos meios de
comunicação de massas, da interatividade
ofertada pelas redes sociais no ambiente virtual da
internet e pela globalização da economia e
mundialização da cultura. Por consequência, a
comunidade tradicional de orientação religiosa
perdeu espaço para as novas formas de
relacionamento social.
Neste sentido, houve um esvaziamento
das relações pessoais, uma fragilização dos laços
afetivos, causado pelas constantes lutas impostas
pela nova situação. A associação, mesmo de
natureza religiosa se superficializou, as pessoas
muito ocupadas com as demandas do cotidiano
não se disponibilizam mais para as ações
voluntárias, de forma que surgiu a necessidade de
profissionalizar (pagar salários e registrar
contratos) de todos os que atuavam na instituição.
Os que antes eram voluntários não o são mais, ou
foram absolvidos pela folha de pagamentos ou
participam minimamente das atividades da igreja,
fragilizando, assim, os vínculos, construindo
apenas memórias frágeis, sem muitos significados,
e, por consequência relativizando os laços
identitários. Daí o Templo Central passou a ser
uma referência identitária muito mais significativa
do que as relações que se tem no seio da
instituição.
Quando a memória é frágil e o passado se
perde em meio a iconoréia (essa profusão de
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imagens, de informações, de novos fatos que são
produzidos atualmente, em virtude de todo o
desenvolvimento tecnológico da informação, numa
velocidade tão alta que não se consegue
absolver), surge a necessidade de se construir ou
eleger lugares de memória. Neste sentido, o
Templo Central da Assembleia de Deus em
Imperatriz tornou-se um patrimônio não apenas
material, mas simbólico, voltado para a memória e
identidade institucional. Esse processo de
patrimonialização moderna é chamado, por
Candau (2014), de mnemotropismo, ou seja, uma
inflação ou hipertrofia da memória, cujo papel,
entre outros, é o de autenticar uma memória
coletiva de um passado compartilhado, que
atualmente não o é mais.
Para Candau...
“O mnemotropismo de numerosas
sociedades modernas encontra sua
origem na “crise do presentismo”: o
desaparecimento de referências e a
diluição das identidades. A busca
memorial é então considerada uma
resposta às identidades sofredoras
e frágeis que permitiria apoiar um
futuro incerto em um passado
reconhecível. (CANDAU, 2014, p.
10. Grifo nosso).
A diluição das identidades, seja ela
religiosa ou não, é fruto de um turbilhão de
possibilidades que são postas diante do indivíduo
que sabe que não precisa se prender a nenhuma
delas definitivamente e que não sofrerá nenhuma
pressão social significativa ao ponto de perder a
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possibilidade das múltiplas escolhas. As gerações
mais antigas da Assembleia de Deus em
Imperatriz olharão para o Grande Templo e trarão
à memória um passado reconhecível e nele
apoiarão a sua identidade, os mais jovens,
olharam para o mesmo templo, e terão “saudades”
de um tempo que eles não conheceram, mas que
de forma simbólica está gravado na pedra.

Considerações Finais
A incerteza sobre o futuro é uma
característica da pós-modernidade, não apenas no
futuro, mas no presente, principalmente, por que
os valores se liquefazem, não se moldando a
nenhum padrão, especialmente aqueles que
dominaram os valores éticos e morais da
sociedade até o terceiro quartel do século XX. As
crises de identidades, as incerteza e inseguranças
são características dos indivíduos sujeitos, que
definem suas ações baseados em suas próprias
percepções (é certo que todas as suas escolhas
possuem
uma
ancoragem
social),
não
submetendo suas decisões a nenhum postulado
maior, seja o estado, a família ou a religião.
Numa instituição religiosa, que cresceu e
se tornou hegemônica impondo um rigoroso
padrão de comportamento aos seus membros, a
insurgência do indivíduo pós-moderno parece ser
um golpe fatal à sua condição identitária, aos seus
rígidos valores e às suas concepções de crenças e
práticas, cujas origens remontam o início do
século XX. A manutenção da hegemonia no
campo religioso, passa necessariamente por uma
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adaptação à nova condição da sociedade e das
novas possibilidades do indivíduo. Não é de se
estranhar que os membros mais antigos da
Assembleia de Deus em Imperatriz, que passaram
por várias etapas de sua história, cujas raízes
foram fertilizadas e cresceram em um solo
marcado pela ascese e pelo sectarismo, não
queiram ficar sem uma referência identitária
palpável, que remeta a um passado reconhecível
que seja capaz de ancorar sua identidade, ainda
que de forma artificial. Nesse sentido, é que o
Templo Central da Assembleia de Deus em
Imperatriz se apresenta como porto seguro de
uma identidade que não mais existe. Ele
sedimenta a identidade e se apresenta, de modo
eficiente, como um lugar de memória.
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APROPRIAÇÃO DOS RECURSOS
HÍDRICOS PELO CAPITAL: A
REALIDADE DA PNCM E ÁREAS
ADJACENTES
245

Ellen Dayanne Andrade Souza
246
Luiz Carlos Araújo dos Santos

1. Introdução
O presente artigo constitui um recorte do
trabalho desenvolvido enquanto bolsista de
iniciação científica, e posteriormente apresentado
como trabalho de conclusão do Curso de
Licenciatura em Geografia, em fevereiro de 2015.
Neste estudo buscamos compreender o processo
de apropriação dos recursos naturais pelo capital,
no Parque Nacional da Chapada das Mesas e
área adjacentes, enfatizando os conflitos gerados
pelo processo mercadológico dos recursos
hídricos e a participação do sertanejo neste
processo.
A questão ambiental relacionada aos
conflitos gerados pelos diferentes usos da água
além de estarem associados ao valor intrínseco da
água, também estão vinculados à sua
degradação. Este problema não é exclusividade
do Brasil, pois tem se tornado uma verdadeira
245
246
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crise ambiental tanto em escala nacional, como
também
mundial.
Nesse
sentido
essa
preocupação tem motivado a realização de uma
série de estudos acerca dessa questão.
Localizado na região sul do estado do
Maranhão, o Parque Nacional da Chapada das
Mesas está inserido no bioma cerrado e
compreende os municípios de Estreito, Carolina e
Riachão, fazendo paralelo à rodovia BR 230 em
sua porção oeste, que liga as sedes municipais de
Carolina e Estreito. Criado com a finalidade de
promover o manejo de uso múltiplo sustentável
dos recursos florestais, bem como, a manutenção
e a proteção dos recursos hídricos e da
biodiversidade desta área, sua criação também
teve
como
objetivo
básico
apoiar
o
desenvolvimento de métodos de exploração
sustentável dos recursos naturais, em especifico a
água, na região.
Para atingirmos os objetivos propostos,
norteamos a pesquisa através da abordagem
qualitativa e de alguns momentos específicos,
sendo a estrutura básica da metodologia
elaborada de acordo com o modelo proposto por
Ross e Fierz (2005), composto pelos seguintes
elementos gerais: trabalho de gabinete, trabalho
de campo e trabalho de laboratório.
Este estudo esta estruturado em subitens,
que tratam de forma sucinta a apropriação
mercadológica dos recursos naturais, e a
participação dos sertanejos neste processo na
área do Parque Nacional da Chapada das Mesas
e áreas adjacentes, no qual a água torna-se o
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principal objeto dos conflitos socioambientais.
Inicialmente apresentamos o processo de
apropriação dos recursos naturais pelo capital,
destacando a implantação da usina hidrelétrica de
Estreito (UHE), como exemplo da apropriação pelo
capital na área adjacente ao PNCM.
Na sequência serão destacados os atores
sociais e econômicos e a participação destes
neste processo, bem como, as consequências
socioambientais ocasionadas pelo processo
mercadológico dos recursos naturais, em
específico, os recursos hídricos. Serão também
destacadas as áreas de proteção ambiental
identificadas durante a pesquisa. Acredita-se que
este
estudo
sirva
como
subsídio
para
compreensão da dinâmica socioambiental do
Parque Nacional da Chapada das Mesas, em meio
ao processo de apropriação mercadológica dos
recursos naturais.

2. O Processo de Apropriação dos
Recursos Naturais pelo Capital
Analisar o processo de apropriação dos
recursos naturais em uma unidade de
conservação é muito mais que conhecer os
elementos que constituem esta unidade e os
conflitos gerados por este processo. Além disso,
deve-se considerar a relação existente entre as
partes envolvidas. As unidades de conservação
foram criadas, para assegurar a manutenção da
qualidade ambiental e a proteção da diversidade
biológica. Para tanto, a manutenção e a proteção
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desses espaços dependem de uma ação conjunta
de vários atores sociais.
A apropriação dos recursos naturais pelo
capital, no Parque Nacional da Chapada das
Mesas e nas áreas adjacentes está diretamente
relacionado ao contexto histórico de ocupação da
região. A apropriação dos recursos naturais, em
específico a água, tem ocorrido de forma bastante
significante nos últimos tempos. Por apresentar
um grande potencial turístico e ecológico esta
região tem atraído visitantes e pesquisadores de
várias regiões como, por exemplo, do estado do
Pará, e Rio de Janeiro, Brasília, dentre outros.
A apropriação da natureza tem se
reinventado pelo valor que esta apresenta. No
tocante a valorizações diversas e na exploração,
preservação e conservação, o valor que tem sido
atribuído a estes lugares está ligado à consciência
que os homens têm de sua relação com a
natureza, e veem a esta como recurso,
principalmente econômico, de exibição e
inesgotável.
De acordo com Braga (2014), a
apropriação privada de recursos naturais, antes de
ser causa da especulação em seu uso, deve ser
considerada como consequência da produção de
mercadorias. Destaca ainda, que mercantilizar e
apropriar-se de recursos naturais é inerente a uma
sociedade em que o valor é a determinação da
produção, independente do valor de uso, do corpo,
no qual o valor esteja.
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2.1 O Processo de Apropriação pelo
Capital: o caso da UHE em Estreito MA
A usina hidrelétrica localizada no
município de Estreito - MA (UHE), em uma área
adjacente ao PNCM, é um nítido exemplo da
apropriação dos recursos naturais pelo capital.
Empreendimento energético aprovado no ano de
2002 e implantado no ano de 2006 é um grande
projeto no qual foi aplicado uma grande
quantidade de capital internacional/nacional.
A apropriação do rio Tocantins pelo
empreendimento hidrelétrico UHE, no município de
Estreito conforme destaca Almeida (2103), se
explica pelo fato deste apresentar uma excelente
localização estratégica e boa capacidade de
geração de energia. Foram essas características
peculiares que favoreceram a exploração dessa
região pelas empresas energéticas.
Após a licitação e a concessão da obra
adquirida pela empresa CESTE (Consórcio
Estreito de Energia) formado pelas empresas:
Suez/Tractebel, Vale, Alcoa Alumínio e Camargo
Corrêa; estas segundo Chaves (2009, p. 122-123)
já passaram “ a controlar uma série de relações
sócio-territoriais na região”. Almeida (2013)
destaca que:
Dentre as empresas, somente a
Camargo Corrêa é brasileira, ou seja,
o referido consórcio apresenta-se
intimamente
ligado
ao
capital
monopolista global, revelando assim,
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relações que vem de fora para dentro
e que passam a exercer forte domínio
e controle nas regiões e populações
que estão sendo atingidas por este
empreendimento. (ALMEIDA, 2013, p.
88).

A implantação desse empreendimento
energético provocou alterações na dinâmica sócioespacial da região, bem como, no meio ambiente e
no modo de vida das pessoas, segundo Almeida
(2013), essas alterações foram tanto de natureza
positiva como negativa.

Figura 01- Usina Hidrelétrica de Estreito-MA (UHE).
Fonte: Google imagens, 2015.

É cabível ainda, ressaltar que a
implantação da usina hidrelétrica (figura 1) causou
impactos positivos como, aumento da população,
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geração de emprego e renda, aquecimento do
comércio local, melhorias na infraestrutura e
saúde, aumento da arrecadação de impostos do
município, entre outros, esses são alguns dos
benefícios que o projeto trouxe no início de sua
implantação e funcionamento.
Entretanto, é de suma relevância destacar
os impactos negativos desse empreendimento.
Alterações no modo de vida da população, perda
dos referencias identitários, deslocamentos
forçados da população atingida pela construção
dos reservatórios, aumento no índice de violência,
aumento do desemprego ao termino da obra,
mortandade de peixes, alteração na dinâmica da
ictiofauna, são alguns dos impactos negativos
causados pela implantação da UHE.
Desse modo, foram perceptíveis as
contradições existentes entre o discurso da
empresa CESTE responsável pela construção da
obra, esta afirma que a população é a maior
beneficiada com o empreendimento, e o discurso
da própria população, principalmente a rural, que
são os sujeitos que mais sofrem os efeitos
negativos ocasionados pelo empreendimento
energético.
Diante exposto, compreendemos que o
funcionamento deste empreendimento tem como
finalidade principal atender os interesses das
empresas envolvidas na sua implantação, tendo
em vista, que as mesmas precisam da energia
produzida pela UHE de Estreito para execução
das suas atividades. Além disso, observamos que
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ocorre na região uma apropriação dos recursos
naturais pelo capital estrangeiro monopolizado.

3. Os Atores Econômicos e Sociais
Responsáveis pela apropriação dos
Recursos Naturais
Os
conflitos
socioambientais
estão
associados às lutas travadas por diferentes grupos
sociais que se relacionam de diferentes formas
com o meio natural, como também com o meio
social. Dessa maneira, é de grande relevância a
identificação dos atores envolvidos no processo de
apropriação dos recursos naturais em uma
unidade de conservação, Fonseca (2012, p. 286)
esclarece que:
A identificação e análise dos
principais atores sociais envolvidos se
tornam de suma importância para se
tentar
entender
determinados
conflitos. Estes atores geralmente se
representam por indivíduos, grupos,
organizações ou Estado, e têm
identidade própria, reconhecimento
social e capacidade de modificar seu
contexto (FONSECA, et. al. 2012, p.
286).

Os atores sociais apresentam distintos
níveis de conhecimento e informação. Além disso,
são culturalmente distintos tendo em vista que
cada grupo mantém uma forma de relação e de
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apropriação dos recursos naturais. Partindo desse
pressuposto, os atores econômicos e sociais
responsáveis pela apropriação dos recursos
naturais no Parque Nacional da Chapada das
Mesas
e
áreas
adjacentes
identificados,
encontram-se divididos da seguinte maneira: o
poder público, a iniciativa privada e a sociedade
civil organizada

3.1 O Poder público
O poder público representado pelas
esferas governamentais municipal, estadual e
federal, exerce papel de fundamental importância
na gestão e no plano de manejo dos parques
nacionais. De acordo com o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC), compete ao
poder
público
decretar
as
limitações
administrativas provisórias ao exercício de
atividades e empreendimentos efetivam ou
potencialmente causadores de degradação
ambiental, como também para a realização de
outras atividades na Unidade de Conservação.
Além disso, o poder público deve zelar
pelos interesses da população e desenvolver
estratégias para implementação de políticas
públicas, em parceria com o setor privado e a
população local, com vista a atender as
necessidades da comunidade, tendo como base
um planejamento participativo. Na área objeto de
estudo, o poder público representado pelos
gestores dos municípios de abrangência do
parque, e o órgão federal Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), que
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tem o papel de proteger o patrimônio natural e por
meio de ações promover o desenvolvimento
socioambiental das unidades de proteção integral
como o PNCM.
Entretanto, no Parque Nacional da
Chapada das Mesas, o ICMbio tem enfrentado
alguns entraves na administração do parque, por
falta de apoio dos gestores dos municípios e de
infraestrutura adequada para realização de
estudos e de trabalhos dentro do parque.

3.2
Os
proprietários
empreendimentos ecoturísticos

dos

A iniciativa privada representada pelos
donos dos empreendimentos ecoturísticos, ou
seja, os proprietários de reservas particulares
apropriam-se da natureza com suas distintas
especificidades, e cobram aos visitantes pelo uso
de algumas horas. O turismo ecológico é tido
como atividade lucrativa para os proprietários
empreendedores. Todavia os proprietários dos
balneários têm investido cada vez mais nos
empreendimentos, e incrementado as atividades
turística com o objetivo de atrair turistas de várias
regiões, como também do exterior.
Além disso, os investimentos em novos
negócios têm contribuído para geração de
empregos e renda da região. Desse modo, os
proprietários desses empreendimentos afirmam
contribuir significativamente na economia local
com a atividade que exercem na apropriação dos
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recursos naturais, justificam a apropriação dessas
áreas, na intenção de conservar a natureza
daquele lugar. Entretanto, o discurso de
conservação do ambiente não deixa passar por
despercebido o real interesse de quem apropria-se
desses espaços naturais.

3.3 Os Guias Turísticos
Regulamentada pela Lei nº 8.623, de 28
de janeiro de 1993, a profissão do guia de turismo
é de suma importância para o exercício da
atividade turística. Segundo o artigo 2º da lei
mencionada acima, “... é considerado Guia de
Turismo o profissional que, devidamente
cadastrado no Instituto Brasileiro de Turismo
(EMBRATUR), exerça atividades de acompanhar,
orientar e transmitir informações a pessoas ou
grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais,
estaduais, interestaduais, internacionais ou
especializadas” (LEI, Nº 8.623 de 28 de janeiro de
1993).
Na iniciativa privada, os guias turísticos
destacam-se por exercerem papel importante no
processo de apropriação dos recursos naturais.
Estes por sua vez, tem a tarefa de fazer com que
os visitantes desenvolvam uma consciência
ambiental, na tentativa de evitar agressões ao
patrimônio natural.
Os guias de turismo são responsáveis por
conduzir os turistas em uma viagem, por esta
razão é importante que estes estejam aptos a
resolver qualquer problema que por ventura venha
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acontecer, e que tenha conhecimento do lugar de
visitação para explicar aos visitantes.
Na região da Chapada das Mesas, esses
atores têm buscado a capacitação e qualificação
para melhor exercerem sua profissão e desse
modo garantir um bom e eficiente atendimento aos
turistas que visitam a região na época de alta
temporada. Entretanto, afirmam que ainda
enfrentam desafios na atividade turística
principalmente no que diz respeito à falta de
estrutura física suficiente para atender a demanda
de visitantes, sendo este o maior desafio
encontrado por eles.

3.4 As agências de Turismo
As agências de turismo também exercem
um papel importante na região. São empresas
prestadoras de serviços, especializadas em
planejar, organizar, vender e divulgar os produtos
turísticos. Localizadas no centro das cidades de
abrangência do parque, estas prestam serviços
aos turistas, fornecendo pacotes que incluem
transporte e guias de turismo especializado, hotéis
e outros serviços.
Com a expansão da atividade turística na
região, as agências de turismo têm investido cada
vez mais na melhoria do atendimento dos serviços
prestados. Na cidade de Carolina, por exemplo,
existem aproximadamente cinco agências voltadas
para o ecoturismo na região do Parque Nacional
da Chapada das Mesas e adjacências.
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3.5 Os Turistas
Os turistas por sua vez, podem ser
caracterizados como uma comunidade temporária
ou móvel que pode gerar impactos econômicos e
sociais, muito significantes para região, afetando o
meio ambiente e o modo de vida da população
local. Os turistas exercem grande poder sobre o
mercado, sendo que, este reside na decisão que o
turista tem de visitar ou não um determinado ponto
turístico e de comprar ou não os produtos que
esses locais oferecem.
A busca pela diversão, do relaxamento,
da felicidade, e das belezas naturais tem levado
muitos turistas a região do PNCM e áreas
adjacentes. Os turistas se subdividem em três
categorias: turista aventureiro, turista e o
ecoturista. O turista aventureiro caracteriza-se por
ser aquele que procura a região para prática de
esportes radicais. O turista caracteriza-se como as
pessoas que já moraram na região ou residem em
cidades próximas e retornam no período de férias.
O ecoturista caracteriza as pessoas que possuem
um poder aquisitivo mais elevado e que
normalmente visitam o local em grupos de família.
Desse modo, o fluxo de turistas tem
aumentado principalmente no período de alta
temporada que se estende do mês de maio a
julho. Segundo dados da Secretaria Municipal de
Turismo de Carolina, a cidade, por exemplo,
recebeu aproximadamente 12 mil turistas no mês
de julho do ano de 2014 (Dois mil e catorze).
Desse modo, as inovações dos empreendimentos
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particulares nessas áreas também têm contribuído
para o desenvolvimento econômico da região.

3.6 Os sertanejos
A população sertaneja que reside dentro
da área do PNCM como também nas áreas
adjacentes,
caracterizam-se
por
estas
desenvolverem atividades predominantemente,
voltadas para o artesanato, extrativismo,
agricultura e pecuária. Além dessas características
Diegues destaca que:
O sertanejo caracteriza-se por sua
religiosidade singela tendente ao
messianismo
fanático,
por
um
carrancismo de hábitos, laconismo e
rusticidade,
predisposição
ao
sacrifício e à violência. E ainda pelas
qualidades morais características das
formações pastoris do mundo inteiro:
o culto da honra pessoal, o brio e a
fidelidade a suas chefaturas. (MMA,
2000, p. 51).

Essa religiosidade do povo sertanejo é
vista como um modo de expressão no seu mundo
cultural. Sua cultura pode ser facilmente
identificada no seu modo de vida, como também
na organização familiar e na visão de mundo que
esta distinta população tem. Ainda nesse contexto,
Marques (2012), define os sertanejos como
populações que vivem a mais de um século na
região, que chegaram juntamente com a
implantação da pecuária e que notadamente vive
inventando sua própria existência. Diegues mais
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uma vez ao reportar-se aos sertanejos destaca
que:
Os
sertanejos
possuem
um
movimento secular de expansão da
ocupação humana dos desertos
interiores. Na vastidão do medi
terrâneo
interior
configuram-se
diversas variantes de modos de vida
que são adaptações locais e
funcionais dessa expansão sertaneja
(MMA, 2000, p. 52).

Inserindo o sertanejo no processo de
apropriação dos recursos naturais, observa-se que
estes participam diretamente no uso dos recursos
naturais. As populações tradicionais, os sertanejos
do Parque Nacional da Chapada das Mesas e
áreas adjacentes possuem uma identidade e
cultura própria.
O sertanejo também se caracteriza pelo
empreendedorismo. E além do ecoturismo como
atividade lucrativa, os sertanejos praticam a
agricultura de subsistência, ou seja, fazem o uso
direto da terra para o cultivo de plantas tais como,
arroz, feijão, milho, mandioca. E a criação de
animais como uma alternativa. Para tanto, Alves
(2011) destaca que:
O sertanejo percebe o espaço e se
adapta a ele, retirando deste o seu
sustento mediante técnicas e meios
de trabalho que serão comuns a
todos os partícipes do processo de
formação sócio-cultural desta região
(ALVES, 2011, p. 3).
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Além disso, as populações sertanejas têm
o papel de participar da preservação, recuperação,
defesa e manutenção do parque tendo em vista
que estas fazem uso direto e indireto dos recursos
naturais da unidade de conservação. Diante disso,
o sertanejo é concebido como um ator social
participante no processo de ocupação e
exploração dos recursos naturais do sertão
maranhense. Portanto, é de suma relevância a
distinção deste das demais populações no
processo de formação sócio-cultural da região.

4. As Consequências Socioambientais
da Apropriação Mercadológica dos
Recursos Naturais
O Parque Nacional da Chapada das
Mesas como uma unidade de proteção integral
tem apresentado problemas de natureza
socioambientais devido a algumas questões como,
a não regularização das propriedades, a
demarcação desses territórios e a insuficiência de
funcionários para fazerem a fiscalização e
administração do parque, além da presença das
populações tradicionais.
A apropriação mercadológica dos recursos
naturais
tem
gerado
consequências
socioambientais na área de pesquisa. Do ponto de
vista positivo, a apropriação dos recursos naturais,
dando ênfase para os recursos hídricos, tem
proporcionado tanto a população local como aos
visitantes advindos de outras regiões, um espaço
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para o lazer e recreação. Além disso, na
apropriação desses espaços naturais, e nas
modificações destes, tem-se absorvido e investido
na mão de obra local, no desempenho de
atividades com vista a oferecer um melhor
atendimento aos visitantes.
Entretanto, do ponto de vista negativo
essa apropriação mercadológica tem provocado
mudanças no cenário natural. Os espaços naturais
têm modificado com a construção de estruturas
para melhorar o acesso dos turistas, no entanto,
essas mudanças tem alterado a paisagem natural
dessas áreas.
Em síntese, fazendo uma avaliação das
consequências socioambientais causadas pela
apropriação mercadológica dos recursos naturais,
percebe-se que estas estão estreitamente
relacionadas à qualidade de vida das populações
de abrangência do parque, como também, à
qualidade ambiental da área apropriada e a sua
importância ecológica.
Como
consequências
positivas
do
processo de apropriação dos recursos naturais do
Parque Nacional da Chapada das Mesas e áreas
adjacentes têm-se:
• Conservação e preservação das áreas naturais;
• Desenvolvimento da atividade turística;
• Geração de emprego e renda;
• Efeitos diretos e indiretos sobre a economia
local;
• Oportunidades de negócios em diversos
segmentos;
Consequências negativas do processo de
apropriação dos recursos naturais do Parque
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Nacional da Chapada das Mesas e
adjacentes:
• Alteração da paisagem natural;
• Diminuição do contingente populacional;
• Aumento da arrecadação de impostos;
• Especulação imobiliária.

áreas

Em relação, ao aumento da arrecadação
de impostos como uma consequência negativa,
esta se justifica pelo fato de não haver aplicação
desses impostos, por exemplo, na cidade de
Carolina onde se localizam grande parte dos
empreendimentos ecoturísticos, bem como, do
Parque Nacional da Chapada das Mesas, e em
que ocorre essa arrecadação de impostos,
observamos a precariedade na infraestrutura da
mesma, o que causa desconforto aos visitantes e
à própria população local.
Em
suma,
entende-se
que
as
consequências em torno do processo de
apropriação dos recursos naturais vão além do
seu uso e acesso, estão presentes também uma
série de fatores de ordem social, cultural, política e
ambiental.

5. Áreas de Proteção Ambiental no
Parque Nacional da Chapada das
Mesas e áreas adjacentes
De acordo com o artigo 15 da Lei Nº
9.985, de 18 de Julho de 2000, Sistema Nacional
de Unidades de Conservação, a área de Proteção
Ambiental é uma extensa área, com certo grau de
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ocupação humana, dotada de atributos abióticos,
bióticos, estéticos ou culturais especialmente
importantes para a qualidade de vida e o bemestar das populações humanas. Esta tem como
objetivos básicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
A lei supracitada decreta ainda, que as
áreas de proteção ambiental podem ser
constituídas tanto por propriedades públicas, com
também privadas, no entanto, respeitando os
limites constitucionais estas áreas sujeitas a
normas e restrições de uso. Constituindo, as
unidades de uso sustentável nessas áreas podem
ser realizadas pesquisas e visitação pública
obedecendo às exigências e restrições legais.
Desse modo, na área objeto de estudo foram
identificadas as principais áreas de proteção
ambiental. Estas se caracterizam por apresentar
um grande potencial hídrico e ecológico e estão
localizadas dentro do limite do parque e
adjacências.
Conforme demonstra no mapa 1, as
principais áreas de proteção ambiental que sofrem
o processo de apropriação mercadológica são:
Cachoeira da Prata, Cachoeira de São Romão,
Complexo Turístico Pedra Caída, Cachoeira do
Itapecuru, Cachoeira do Chico do Dodô,
Cachoeira de Santa Bárbara e Poço Azul. São
áreas que apresentam grande relevância
ecológica e beleza cênica que devem ser
preservadas e conservadas com vista a um
desenvolvimento sustentável, a qualidade de vida
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e o bem-estar das populações que fazem uso
destes recursos naturais.

Mapa 01: Mapa das áreas de proteção ambiental do PCNM e
áreas adjacentes.
Organização de dados: SOUZA, E. D. A, 2014.

6. Considerações Finais
Mediante a consolidação deste trabalho e
após aplicação das técnicas de pesquisa
realizadas na área objeto do trabalho pode-se
concluir que, diferente dos demais sertões o sertão
maranhense apresenta um elevado potencial
hídrico, solo férteis, campos verdejantes do bioma
cerrado e uma população que esta sempre
reproduzindo seu modo de vida. O seu processo
de ocupação foi relativamente tardio, porém,
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semelhante ao processo de ocupação do litoral no
período de colonização.
Alem disso, concluímos ainda que, o
homem está estreitamente relacionado à natureza,
uma vez que este faz uso direto e indireto dos
recursos naturais em busca de atender as suas
necessidades. Desse modo, a apropriação
mercadológica dos recursos naturais no Parque
Nacional da Chapada das Mesas e áreas
adjacentes tem aumentado significativamente e
tem se tornado motivo de conflitos de usos na
região. Os conflitos socioambientais envolvem
tanto a sua apropriação, como o seu uso para
realização de atividades humanas.
Os principais atores sociais envolvidos no
processo de apropriação dos recursos naturais
apresentam uma interdependência para o
desenvolvimento das atividades, principalmente
quando se refere à atividade turística. Observamos
ainda, que a relação entre os atores sociais se dá
principalmente através do uso e acesso destes
aos recursos naturais, e pelas motivações e
interesses subjacentes a esses usos, de ambas as
partes.
No tocante as populações tradicionais,
podemos dizer que, os sertanejos do Parque
Nacional da Chapada das Mesas mantém uma
relação de dependência dos recursos naturais.
Estes desenvolvem atividades predominantemente
voltadas para o extrativismo, agricultura, pecuária
e artesanato. Atividades econômicas diretamente
relacionadas ao uso da água.
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Constatamos
também,
que
as
consequências socioambientais são decorrentes
do acelerado processo de apropriação dos
recursos naturais na área em estudo, em
específico da água, que vem assumindo o papel
de mercadoria. O valor atribuído a este recurso
está vinculado não somente ao uso que se faz
para atividades humanas, mas também a sua
degradação.
Todavia,
essa
questão
ambiental
relacionada aos conflitos gerados pelo uso e
acesso aos recursos naturais na Chapada das
Mesas é bastante vasta e seus estudos precisam
ser continuados. Nesta perspectiva, pretende-se
com este trabalho contribuir e fornecer subsídios
para aqueles que desejam compreender a
dinâmica
socioambiental
da
unidade
de
conservação do parque Nacional da Chapada das
Mesas e o processo de apropriação mercadológica
dos recursos naturais nesta área.
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ANÁLISE HISTORIOGRÁFICA DA
OBRA COMPENDIO DAGRAMMATICA
PORTUGUEZA, DO MARANHENSE
PADRE ANTONIO DA COSTA DUARTE,
DE 1829
Débora Silva Bastos
Sônia Maria Nogueira

1. Perspectivas Iniciais
Essa
pesquisa
surgiu
da
imprescindibilidade de uma reflexão sobre o
ensino de Língua Portuguesa, no Brasil e no
Maranhão, na primeira metade do século XIX.
Enfatiza-se a necessidade de trabalhos que
apresentem interpretações do passado, baseadas
em princípios teórico-metodológicos, que permitam
o entendimento por parte dos leitores da
atualidade. Assim
sendo, a
investigação
historiográfica contribui com a escola, além de
atuar como um dos elementos pedagógicos que
colabora para a construção de conhecimentos, a
fim de formar cidadãos.
No cenário brasileiro, desse período,
busca-se apresentar, em uma abordagem
historiográfica, em que medida o autor
maranhense de gramática contribuiu para o ensino
de Língua Portuguesa. Pretende-se levar em
conta aspectos críticos, filológicos e históricos, a
fim de descrever a obra e o contexto desse
momento histórico.
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O corpus da pesquisa é constituído pela
fonte documental primária, escrita e produzida no
início do século XIX, Compendio da Grammatica
Portugueza, do Padre Antonio da Costa Duarte
(1829). A seleção dessa gramática deve-se ao fato
de ter sido aplicada, didaticamente falando, no
Maranhão, bem como ao de considerá-la capaz de
fornecer uma visão do ensino de Língua
Portuguesa no período.
Esse
estudo
foi
embasado
em
Historiografia Linguística, aderindo os três
princípios de Köener (1996), sendo estes, o de
contextualização, imanência e adequação. Para
tanto, utilizaremos para a adequação o material
didático do 6º ano do Ensino Fundamental, Para
viver juntos: português, de Cibele Lopresti Costa,
Greta Marchetti e Jairo J. Batista Soares, 2012,
pois coopera com o ensino de Língua Portuguesa.
A investigação faz parte da Linha de Pesquisa em
Historiografia Linguística, do Grupo de Estudos
Linguísticos – GELMA, do Centro de Estudos
Superiores de Imperatriz – CESI, da Universidade
Estadual do Maranhão – UEMA, coordenada pela
professora doutora Sônia Maria Nogueira, lotada
nesta Instituição de ensino.
Nosso estudo trata da seleção, ordenação
e a reconstrução do uso linguístico, no século XIX,
contextualizando-o
paralelamente
com
os
aspectos históricos, sociais, políticos e culturais
desse período. Os aspectos abordados, na
pesquisa, são três: o primeiro, Introdução,
permite identificar as justificativas da autoria para
a elaboração da obra; o segundo, Organização,
apresenta a estrutura da obra; o terceiro aspecto,
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Adjetivos, descreve os conteúdos de Língua
Portuguesa. Investigaremos, assim, o estudo do
adjetivo no século XIX, mais especificamente na
obra de Duarte (1829), destacando sua proposta e
seus métodos, ao ter produzido seu escrito.
Elencou-se essas quatro categorias em virtude de
tratar-se de um trabalho qualitativo.
Consequentemente, por meio do percurso
historiográfico linguístico brasileiro, pode-se
salientar o problema de nossa pesquisa: De que
maneira o adjetivo é abordado na primeira metade
do século XIX, particularmente no Maranhão? Isso
nos conduziu à escolha do corpus, pois o objetivo
geral do nosso trabalho é contribuir para o estudo
e ensino de Língua Portuguesa, no Maranhão e,
em especial, em Imperatriz – MA, por meio da
obra de Língua Portuguesa na primeira metade do
século XIX. Os objetivos específicos visam
selecionar obras teóricas sobre o tema; ordenar
materiais
diversos
para
fundamentar
as
referências bibliográficas; descrever e analisar a
obra escolhida e desenvolver proposta para o
ensino de Língua Portuguesa no Ensino Médio,
especificamente dos Adjetivos, em Imperatriz –
MA.
Para a fundamentação teórica, trataremos
das questões conceituais da Historiografia
Linguística, inicialmente. Logo em seguida,
relataremos a história geral e educacional do
Brasil e do Maranhão, na primeira metade do
século XIX, e, por fim, acerca da Linguística dessa
época.
Abordaremos, para o desenvolvimento
desse trabalho, questões historiográficas que
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incluem conceitos referentes à historiografia
linguística. Além disso, trataremos do ensino de
Língua Portuguesa e das questões linguísticas,
que fundamentam o corpus selecionado.

2. Perspectivas Historiográficas
A Historiografia Linguística (HL), enquanto
ciência, é bem recente tanto dentro como fora do
Brasil. O surgimento de tal ciência, no Brasil, deuse por meio de pesquisadores linguistas da
ANPOLL (1994) que se preocuparam com o
estudo da aplicação da linguagem em terras
brasileiras. Quanto ao surgimento da HL, Altman
(1998, apud NOGUEIRA, 2005, p.24) afirma:
A Historiografia nasce na França,
intitulada como método interdisciplinar
e, com isso, tem demonstrado a
intenção de registrar os feitos
humanos em sua totalidade. A HL,
fora do Brasil, tem seu campo
definido como ciência há mais de
duas décadas. No Brasil, no entanto,
a sua institucionalização surge em
reunião da Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Letras
e Linguística – ANPOLL e seu
credenciamento como disciplina – HL:
A Formação da Linguística Brasileira,
data de 1994, no Programa de pósgraduação
em
Linguística
da
Universidade de São Paulo.
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Assim
sendo,
o
papel
de
tais
pesquisadores é de grande valia para que a língua
seja estudada com mais atenção, sendo
contextualizada com fatos decorridos da época em
que foi utilizada. Dessa forma, “as valiosas
contribuições, no Brasil, são advindas dos
estudiosos que buscam resgatar os fatos
relevantes do passado linguístico, além de seu
processo de produção e recepção” (NOGUEIRA,
2005, p.24).
Quanto ao objeto de estudo da
Historiografia Linguística, Milani (2009, p.03)
afirma que “[...] é o texto. O texto como
monumento [...] reconhecido por representar um
pensamento dentro de uma sociedade e por ser
produzido em uma língua”. Logo, a linguagem
utilizada em determinada sociedade, juntamente
com o texto tornam-se indispensáveis para o bom
trabalho do historiógrafo.
Com o passar do tempo, a língua sofreu
várias alterações quanto ao seu uso. Ao falarmos
em Historiografia Linguística, percebemos que tal
ciência tem a língua e o texto como objeto de
estudo, o que exige um bom conhecimento da
história por parte do historiógrafo. Esse
conhecimento histórico causa confusões errôneas
quanto à relação da Historiografia com a História.
Assim sendo, as ciências mencionadas não devem
ser confundidas, pois a História narra os fatos,
enquanto a HL analisa-os.
A Historiografia Linguística é muito
importante em análises de textos referentes à
língua. Além disso, por mais que a HL não possa
ser confundida com a História, estas possuem
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fortes vínculos. Os objetos da HL devem estar “[...]
ligados à visão do interlocutor, reconhecendo que
o conhecimento linguístico é constituído pela
interação [...] entre aqueles que concordam ou
discordam de um dado conhecimento, inseridos
num contexto histórico”, de acordo com Bastos;
Palma (2004, p.18).
Percebemos, então, que a língua está,
inteiramente, relacionada à história e à cultura de
determinada sociedade. A língua é a condutora
dos fatos ocorridos, que possibilita a narração e
análise de tais fatos por meio dos historiadores e
historiógrafos. À vista disso, a língua torna-se a
principal responsável pela relação entre a História
e a HL. Além disso, vale ressaltar que o
historiógrafo não deve ter um amplo conhecimento
somente acerca da História, mas também acerca
de outras áreas do conhecimento, como a
Psicologia, a Sociologia, entre outras. Diante das
afirmações realizadas até o momento, é notável
destacarmos sobre os três princípios elaborados
por Köerner (1996). De acordo com Nogueira
(2005, p.28), tais princípios são “[...] o de
contextualização, de imanência e o princípio de
adequação. A adequação de tais princípios, pelo
historiógrafo da Linguística, pode ser a solução
para o problema dos abusos da linguagem técnica
cometidos por ele, assim como dá credibilidade à
sua pesquisa”.
O princípio da contextualização é
necessário para que o historiógrafo saiba dos
fatos políticos, históricos e sociais que ocorreram
na época da obra analisada. O princípio da
imanência consiste na análise da obra, em seu
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modo original. E o princípio da adequação, por sua
vez, possibilita ao historiógrafo comparar a obra
analisada com obras contemporâneas. Assim
sendo, os princípios impostos por Köener (1996)
são indispensáveis para o bom trabalho do
historiógrafo da Linguística.

2.1 Educação Brasileira na Primeira
Metade do século XIX
Para que haja entendimento quanto ao
ensino de Língua Portuguesa, na primeira metade
do século XIX, é necessário refletirmos acerca da
economia, da educação e da política desta época.
Tendo em vista que a independência do Brasil
ocorreu no início do século XIX, em 1822, o país
demorou longos anos para melhorar seus
contextos
econômico,
social,
político
e
educacional.
A primeira metade do século XIX, no
Brasil, foi caracterizada pela admissão da
monarquia, em 1822. De acordo com Nascimento;
Carneiro (1996, p.115) “a monarquia brasileira
compreendeu três períodos: Primeiro Reinado,
Regência e Segundo Reinado”. O Primeiro
Reinado teve como principal característica a
proclamação da Independência do Brasil. A
Regência, por sua vez, teve esse nome pelo fato
do Brasil ter sido governado por regentes, pois D.
Pedro de Alcântara não podia assumir a
presidência do Brasil, por ser uma criança. O
Segundo Reinado foi marcado pela conquista de
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D. Pedro ao ser aclamado imperador do Brasil,
mesmo sendo menor de idade.
No início do século XIX, os brasileiros,
ainda, eram dominados por portugueses, em razão
do pouco tempo que o país tinha se tornado
independente
de
Portugal.
Esta
época
corresponde ao Brasil-Colônia, pois os cidadãos
brasileiros
mantinham
uma
relação
de
dependência com os colonizadores. Assim sendo,
de acordo com Santos (2000, p.37), havia uma
“submissão externa em relação à metrópole,
submissão interna da maioria negra ou mestiça
(escrava ou semiescrava) pela minoria “branca”
(colonizadores). Em vista disso, notamos que, pelo
fato do Brasil ser liderado por portugueses e
brasileiros que conseguiram se tornar burgueses,
eles utilizavam os negros para que suas rendas
fossem ampliadas. O domínio da burguesia fez
com que a população desfavorecida começasse a
se revoltar, o que ocasionou algumas revoltas
populares.
No Brasil, com a chegada de D. João VI e
sua corte à Bahia, em 1808, e, logo após, sua
transferência para o Rio de Janeiro, inicia-se um
processo de transformação que a Colônia jamais
tinha visto. Desde a abertura dos portos às nações
amigas, somente a Inglaterra usufruía do comércio
com o Brasil, até o deslocamento da vida
administrativa para o Rio de Janeiro com a criação
da Imprensa Régia. A educação dos brasileiros
não era preocupação do rei, a não ser no que diz
respeito à preparação de especialistas a serviço
da corte. Era necessário criar a escolas militares,
os cursos de Anatomia e Cirurgia e o de Medicina,
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os de Agricultura, Economia, Química e Desenho
Técnico.
Assim sendo, houve a necessidade da
elaboração de cursos que visavam à formação
profissional da população. Santos (2000, p.41)
evidencia que “quanto ao campo educacional
propriamente dito, são criados cursos, por ser
preciso o preparo de pessoal mais diversificado”.
Além disso, “esses cursos representam a
inauguração do nível superior de ensino no Brasil”.
À vista disso, observarmos que a
implementação desses cursos estava inteiramente
relacionada com a profissionalização dos
indivíduos que habitavam no Brasil, nessa época.
Entre os pontos negativos e positivos dessa
composição, Santos (2000, p.42) ressalta que:
[...] tais criações se revestiram de um
aspecto positivo: o de terem surgido
de necessidades reais do Brasil, coisa
que pela primeira vez ocorria, embora
essas necessidades ainda tenham
sido em função de ser o Brasil sede
do reino. Isso representa uma ruptura
com o ensino jesuítico colonial e leva
a entender a opinião de Fernando de
Azevedo: a vinda de D. João
ocasionou para Salvador e Rio o
mesmo que o Seminário de Olinda
para a sua região. Quanto à tal
ruptura, tem que se ter sempre em
vista que não foi total, já que não
houve reformulações nos níveis
escolares anteriores e que o
tratamento dado ao estudo da
economia, biologia etc. seguia
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padrões mais literários (retóricos) que
científicos.
Desse modo, com a elaboração dos
cursos citados, o Brasil começou a romper com o
modelo jesuítico instituído desde o início, quando
os portugueses começaram a habitar no país, e a
catequizar os índios. Esse rompimento, no
entanto, não foi absoluto, uma vez que a
educação não havia sido alterada num todo. Logo
após, inauguraram o Jardim Botânico e a
Biblioteca
Nacional.
O
ensino
primário,
responsável pelas primeiras letras em língua
nacional, além do curso secundário, continuavam
fora da preocupação do governo.
Como tentativa de melhorar a educação
destinada aos brasileiros, o método de Lancaster,
em 1827, foi estabelecido, no Brasil. De acordo
com Nogueira, (2005, p.36) “[...] uma Escola de
Ensino Mútuo, ou método de Lancaster, foi criada
e instalada no Rio de Janeiro, para onde um
soldado de cada província se dirigia a fim de
receber as lições desse método e propagá-lo em
sua província”. Dessa forma, notamos que, como a
educação desta época era destinada apenas para
a população favorecida, ou seja, para os que
detinham poder, esse método poderia ser a
solução para que os pobres tivessem acesso à
educação.
O
modelo
educacional
do
Brasil
continuava caótico, mesmo com as tentativas para
melhorá-lo. Aranha (1989, p.193) critica o sistema
de Lancaster, ressaltando que “há uma tentativa
inútil de implantação do método de ensino mútuo,
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copiado do pedagogo inglês Lancaster a fim de
instruir o maior número possível de alunos com
menores gastos. A experiência se arrasta de 1823
a 1838 e foi um fracasso”. Portanto, mais uma
tentativa de melhoria para a educação foi
frustrada.
A política e a economia eram mais
importantes para o governo, em relação à
educação. Isto era notável, tendo em vista que os
planos educacionais sempre vinham depois dos
planos econômicos e políticos. Santos (2000,
p.48) destaca:
Já que a atividade manufatureira não
tinha condições de desenvolver-se
devido á concorrência inglesa, [...] a
crise econômica instala-se e leva
perturbações que marcam a história
do Brasil durante a primeira metade
do século XIX. Faltavam recursos
para que fosse possível dar vigência
nacional ao aparelho de estado.
Consequentemente,
os
recursos
exigidos para uma reorganização da
estrutura
escolar
não
estarão
disponíveis, além do que, diante de
tão grave situação, a educação
escolarizada não será vista como
setor prioritário.
Desse modo, além da crise econômica ter
afetado diretamente a educação, esta não era
vista como prioridade pelos governantes. Essa
triste realidade fez com que a “organização escolar
brasileira apresente, na primeira metade do século
XIX,
graves
deficiências
quantitativas
e
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qualitativas”, Santos (2000, p.49). Assim sendo, o
péssimo estado da educação brasileira, nesta
época, estava relacionada com a crise econômica
que o país estava sofrendo.
As poucas escolas existentes, na primeira
metade do século XIX, eram chamadas de Escolas
de Primeiras Letras. O ensino oferecido nessas
escolas não era de ótima qualidade, pois “[...] era
difícil encontrar pessoal preparado para o
magistério, havia completa falta de amparo
profissional,
fazendo
da
carreira
algo
desinteressante
e
não
motivando
um
aprimoramento constante, a população era
mínima”, Santos (2000, p.49).
Isto posto, o ensino proporcionado à
população tinha grande escassez quanto á
eficiência, pelo fato de que os déficits já eram
provenientes dos docentes. Desse modo, a falta
de profissionalização dos profissionais, desse
período, foram agravantes para a decadência da
educação brasileira.
O insucesso das “Escolas de Primeiras
Letras” favoreceu a criação das escolas normais
secundárias, em mais uma tentativa de melhorar o
ensino. Santos (2000, p.49) salienta, porém, que:
[...] quanto à instrução secundária,
assiste-se à proliferação das aulas
avulsas e particulares para meninos,
sem a devida fiscalização e unidades
de pensamento. Deviam chegar a
uma centena e consistiam no ensino
do latim, da retórica, da filosofia, da
geometria, do francês e do comércio.
Estas aulas vão diminuindo, com o
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tempo, por não incluírem todas as
matérias necessárias aos exames
preparatórios, pela necessidade de
deslocamento dos alunos às diversas
residências dos professores, pelos
numerosos
encargos
que
sobrecarregavam estes últimos, como
limpeza, conservação etc. Nessas
condições
continuam
a
ser
procuradas somente por aqueles que,
ou não tinham condições de ingresso
no curso superior e queiram ter algum
elemento de cultura literária, ou
precisavam
esperar
uma
oportunidade
(financeira,
por
exemplo) para o ingresso em colégio
ou faculdade.
Por conseguinte, as escolas secundárias,
também, não tinham um modelo ideal para atender
toda a população. Além disso, o fato de só
algumas disciplinas serem ministradas, assim
como a dificuldade no deslocamento dos alunos
para as casas dos mestres, favoreceu a pouca
procura pelas escolas secundárias. Logo, apenas
os meninos que não possuíam condição financeira
relevante, continuavam a frequentar as escolas
normais, na esperança de conseguirem uma
oportunidade escolar melhor.

2.2 Educação no Maranhão na Primeira
Metade do Século XIX
Como ocorreu em vários países, quanto à
população da classe baixa ser menos favorecida,
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no Brasil não foi diferente. No Maranhão, por
exemplo, a população pobre tornou-se utensílio
para favorecer a burguesia. Sobre isso, Nogueira
(2005, p.40) ressalta:
No início do século XIX, quase todos
os rapazes maranhenses iam estudar
nos melhores colégios da França ou
da
Inglaterra.
Tais
estudantes
pertenciam
à
minoria
branca,
basicamente de origem portuguesa, e
suas famílias enriqueceram no
comércio.
Essa
classe
de
comerciantes dominava a economia
da
província
convencionalmente
chamada “Atenas Maranhense”, pois
havia
uma
renovação
cultural
importante advinda dos filhos que
haviam estudado na Europa [...].
Notamos que só quem tinha acesso à
educação, nessa época, eram os filhos dos
comerciantes que detinham poder sobre os pobres
por possuírem uma condição aquisitiva maior.
Então, percebemos, também, que a educação e a
economia estavam inteiramente ligadas, mas só
favoreciam a minoria.
Diante da grande massa da população ser
desfavorecida, ocorreram revoltas, como destaca
Nogueira (2005, p.40), “o Maranhão [...] viveu a
disputa entre os centralistas e os federalistas, de
forma que o combate político foi além do nível das
ideias e dos debates entre jornais de tendências
opostas”. Além disso, “a revolução do Balaio
ameaçava derrubar os conservadores, pós-
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portugueses, que detinham o poder econômico e
social, cuja fonte de riqueza era a escravidão”.
Em vista disso, notamos que o Brasil,
ainda, era dominado por portugueses e por
brasileiros que conseguiram se tornar burgueses.
Tais dominadores utilizavam os negros para que
suas rendas fossem ampliadas, mas, a população
começou a se revoltar, o que ocasionou algumas
revoltas populares.
A Balaiada, em1838, por sua vez, foi uma
das revoltas mais importantes que aconteceu no
sertão maranhense. Santos (2010, p.09) salienta
que “a Balaiada foi a maior insurreição ocorrida no
Maranhão. Teve caráter multiclassista, envolvendo
fazendeiros, vaqueiros, artesãos, pequenos
lavradores, desertores, escravos e livres pobres
sem ocupação fixo [...]”. Por consequência da
política, da economia e da educação estarem
concentradas apenas no favorecimento da classe
dominante, a população se cansou e procurou
buscar melhorias de vida, por meio de revoltas.
Assim, percebemos que os três aspectos citados
estavam inteiramente ligados, mas não eram
distribuídos de forma justa a todos que residiam no
Maranhão e, até no Brasil.
Outro aspecto que deve ser frisado é
sobre a questão da Linguística na primeira metade
do século XIX. “[...] a principal realização dos
linguistas do século XIX não foi apenas perceber
mais claramente [...] a mudança linguística, mas
também colocar sua investigação científica em
base mais sólida por meio do método comparativo”
(WEEDWOOD, 2002, p.109). Assim sendo, os
linguistas do século XIX foram responsáveis pela
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implantação do método comparativo, além do
estudo das transformações linguísticas que
ocorreram no decorrer do tempo, em línguas
diversas.
Como vimos, o método comparativo foi
crucial para o desenvolvimento dos estudos dos
linguistas. Sobre isso, Weedwood (2002, p.116)
destaca que “o método comparativo se
desenvolveu ao longo do século XIX para a
reconstrução do ponto-indo-europeu e foi
posteriormente aplicado ao estudo das demais
famílias linguísticas”. Consequentemente, o
método citado teve grande influência nos estudos
linguísticos desenvolvidos no século XIX.

3. A Obra
O processo de gramatização das línguas
do Brasil inicia-se no século XVI e ainda está em
curso. Para tanto, quatro períodos históricos são
considerados por Guimarães (2004, p.25), com a
finalidade de produzir um conjunto de fatos que
permita uma abordagem histórica, a partir do final
do século XIX, dos estudos sobre o português do
Brasil, correlacionando fatos de ordem política e
institucional com o movimento no campo dos
estudos da Língua Portuguesa. Os referidos
períodos vão: 1) da “descoberta” em 1500 até o
início da segunda metade do século XIX; 2) da
segunda metade do século XIX até fins dos anos
30 do século XX; 3) do final dos anos 30 até
meados da década de 1960; 4) de meados da
década de 1960 em diante.
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A obra Compendio da Grammatica
Portugueza, de Duarte (1829), analisada nessa
pesquisa está, portanto, inserida no primeiro
período. Em virtude disso, evidenciamos, apenas,
tal período
que
tem
por
característica
predominante a falta de estudos de Língua
Portuguesa feitos no Brasil, uma vez que, somente
nos anos finais desse período, começa a entrar
novas ideias de outros países além de Portugal,
de acordo com Guimarães (2004, pp.28-29).
Essa obra contém 99 páginas, publicado
em 1829, pela Typographia Nacional e apresenta
na capa que é “Para uso das Escolas de Primeiras
Letras, ordenado Segundo a Doutrina. Dos
Melhores Grammaticos. E Offerecido Ao Illmº Sñr.
Candido Joze de Araujo Vianna, Presidente da
Provincia do Maranhão, Deputado nas Córtes
Legislativas, Cavalleiro da Ordem de Christo, e
Desembargador da Relação de Pernambuco”.
Assim sendo, podemos verificamos que era
grande o prestígio do autor no Maranhão, tanto
que sua gramática foi indicada para diversas
escolas maranhenses.
A obra gramatical de Duarte (1829) é
pertinente ao espírito de época da primeira
metade do século XIX, uma vez que vigorava o
modelo dos gramáticos de Port-Royal. Lyons
(apud SILVA, 2002, p.26) diz:

A partir de 1660, com a Grammaire
générale et raisonée dos solitários
jansenistas de Port-Royal, inicia-se a
hegemonia de um modelo de
gramática que volta à especulação
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medieval de tradição greco-latina,
cujo objetivo, conforme já se disse, é
´Demonstrar que a estrutura da língua
é um produto da razão e que as
diferentes
línguas
são
apenas
variedades de um sistema lógico e
racional mais geral’.
Ao traçarmos o percurso historiográfico da
Língua Portuguesa no Maranhão, do período em
questão, por um lado, optamos por relacionar o
Compendio da Grammatica Portugueza, de Duarte
(1829), com a gramática Port-Royal, em uma volta
às origens. Além disso, pelo princípio de
imanência, discutimos os aspectos selecionados,
tal como são tratados pelo autor.
Essa obra faz parte de uma tradição que
valoriza a lógica e, portanto, a razão sobre o uso
ao considerar a gramática uma maneira de ensinar
a falar e a escrever corretamente.

Perspectivas Finais
Diante do exposto, justificamos o fato de
termos escolhido como corpus dessa pesquisa
uma obra escrita e produzida no início do século
XIX, o Compendio da Grammatica Portugueza, de
Duarte (1829), em virtude de ter sido aplicada,
didaticamente falando, no Maranhão, e de ser
considerada apropriada para fornecer uma visão
do ensino de Língua Portuguesa no período.
Trata-se, assim, de excelente material
para o estudo e para o ensino da língua no
Maranhão, não apenas no tempo em que foi
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publicada, mas ao longo de todo o século XIX e
início do XX. Isso se deve às qualidades
intrínsecas da obra, bem como à postura do autor,
que procura caminhar entre a tradição e a
inovação. Essa obra tem seu valor educativo
ressaltado em função da expressa preocupação
de seu autor em relação ao ensino da Língua
Portuguesa, especificamente. Vale ressaltar que
esse estudo encontra-se em fase inicial.
Em vista do que foi exposto, uma
abordagem historiográfica da Língua Portuguesa
tem relevância primordial nesse estudo, uma vez
que a pesquisa trata de um expoente
representante da gramaticografia no Maranhão,
abrangendo o contexto histórico e documental do
início do século XIX. Nesse sentido, o presente
trabalho poderá contribuir para o desvelamento de
questões concernentes à política linguística, além
de suscitar outras reflexões acerca do ensino de
Língua Portuguesa no Maranhão.
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UMA HAGIOGRAFIA NO SERTÃO:
LUZIA-HOMEM, SANTA, MULHER E...
HOMEM.
Francisco Denis Melo

247

"Enquanto a mulher for para o parto e as crianças,
ela é diferente do homem como o corpo o é da
alma. Mas quando ela anseia servir a Cristo, mais
do que o mundo, então deixará de ser mulher e
será chamada homem".(Grifos nosso)
São Jerônimo
O romance Luzia-Homem de autoria de
Domingos Olímpio Braga Cavalcante, publicado
em 1903, é uma das obras mais conhecidas do
chamado Naturalismo Brasileiro. O enredo da obra
trata de uma grande seca que assola o Ceará no
final do século XIX, as agruras e infelicidades
provocadas junto a população mais pobre, que se
transforma em migrante e acende assim os
caminhos tortuosos da relação entre a população
faminta e as ações governamentais. O fenômeno
climático é entendido numa perspectiva em que a
seca não é vista apenas como um fenômeno
climático, mas também como um problema
invariavelmente resultante das ações ou inércia de
247
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contato: melofranciscodenismelo@yahoo.com.br. O artigo faz
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medieval.
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governos
incapazes
que
se
sucedem,
transformando-se assim num problema também
político. Portanto, tomaremos o romance em tela
como nossa principal fonte de trabalho.
Estabeleceremos um diálogo entre a História e a
Literatura, de modo que o romance de Domingos
Olímpio será tratado por nós como um canal
importante de interlocução dinâmica e complexa
com a sociedade de seu tempo, nesse sentido
concordamos com Jacques Le Goff, para quem a
literatura e artes figurativas.
mantém relações complexas com a
sociedade global da qual advém, com
as classes dominantes que a
comandam, com os grupos restritos
que a desenvolvem
e com os
escritores que a realizam.(...) Se a
literatura pode ser, não sem alguma
retórica, definida como espelho da
sociedade, trata-se, certamente, de
um
espelho mais ou menos
deformador de acordo com
os
desejos
conscientes
ou
inconscientes da alma coletiva que se
observa e, sobretudo, de acordo com
os interesses , os preconceitos, as
sensibilidades , as neuroses dos
grupos sociais que fabricam tal
espelho e o estendem à sociedade
248
(...)
O romance abre inúmeras perspectivas de
pesquisa, desde o que seriam as características
248

LE GOFF, Jacques. Para uma outra Idade Média. Tempo,
trabalho e cultura no Ocidente. Petrópolis: Vozes, 2013. P. 168
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hagiográficas presentes na construção da
personagem
Luzia-Homem,
passando
por
costumes da religiosidade popular, a criação da
utopia de um novo “país sem males”, de uma
249
espécie de nova “Cocanha” , com abundância de
comida e, principalmente, fator de diferença, de
água, a força da cultura popular que se materializa
nas artes de fazer remédios, orações, e até
mesmo num vocabulário sertanejo que funciona
como elemento de coesão entre os retirantes
daquela grande seca.
O nosso objetivo neste artigo, porém, é
discutir inicialmente
a forte presença de
características
hagiográficas
relativas
a
personagem principal do romance, Luzia-Homem
ou Luzia Maria da Conceição, seu nome
“verdadeiro”,
dentro
de
uma
perspectiva
hagiográfica comum ao século XIII, quando a
hagiografia
“estabelecia-se como um tratado
moral de missão ascética, cujo tom humilde e
cordial visava a imposição de um exemplo de vida,
250
de comportamento a ser seguido” , bem como
perceber na personagem, suas características
eminentemente de virago. Nesse sentido sabemos
que
249

Utopia medieval elaborada entre os séculos XIII e XV, com
várias versões espalhadas por vários lugares, como França e
Itália por exemplo.Caracteriza-se por ser uma terra de fartura,
ociosidade, juventude e liberdade. Fez parte do imaginário de
amplas camadas da população da Europa Medieval, tendo
inclusive cruzado o Atlântico e ganhado terras do Nordeste,
através do Cordel que trata de São Saruê.
250
BASTOS, Mário Jorge da Motta; DUARTE, Elisa Tavares. A
emergência dos santos da Legenda Áurea e o sentido da
pregação. In: VI Encontro internacional de Estudos Medievais.
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a Igreja sempre se apresentou
revestida de um caráter masculino, no
entanto, nunca houve uma epoca em
que as mulheres estivessem ausentes
de seu seio, de uma forma ou de
outra. Essa presença feminina
colocou, assim, desde muito cedo, a
questão de gênero no âmbito
251
eclesiástico .
Conviver com mulheres no seio da Igreja
sempre foi motivo de desconfiança por parte dos
homens do clero. Encontrar o limiar que separava
a representação da imagem de Eva da imagem de
Maria, foi uma tarefa que chegou a ser teológica a
que se dedicaram muitos membros eminentes
daquela instituição eclesiástica. Assim, era
possível conviver com as mulheres, desde que
elas fossem enquadradas num campo teórico e
prático, e fossem imunizadas contra as influências
do diabo em suas vidas, já que as mulheres, na
visão mais tradicional da Igreja Católica, eram
fracas e susceptíveis de serem tentadas muito
mais do que os homens.
Luzia-Homem tinha esse nome porque
ostentava características masculinizadas, a ponto
de trabalhar na construção da cadeia pública da
cidade, realizando tarefas que não eram possíveis
aos homens mais fortes. Por isso lemos a
surpresa do personagem de um viajante de nome
Paul, um francês, que em passagem por Sobral,
251

FORTES, Carolina Coelho. "Deixará de ser mulher e será
chamada homem": o topos da virago na Legenda Áurea. In: VI
Encontro Internacional de Estudos Medievais Medievalismo:
leituras contemporâneas. Anais Vol. III - 06 a 08 de julho/2005.
Universidade Estadual de Londrina. P. 476
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relata:
"Passou
por
mim
uma
mulher
extraordinária, carregando uma parede na
cabeça". Era Luzia, conduzindo para a obra,
252
arrumados sobre uma tábua, cinqüenta tijolos ".
Na perspectiva bíblica sabemos que "o ideal de
virago se origina na mais radical e igualitária
tensão encontrada na cristandade do
Novo
Testamento - na ideia de que o batismo abole
253
todas as barreiras de gênero, classe e raça(...)" ,
de tal modo que, pensando com São Jerônimo em
sua perspectiva do feminino, que no fundo é uma
perspectiva masculina, não haveria mais mulher,
mas tão somente homem, pois assim "então
deixará de ser mulher e será chamada homem".
Assim, as características masculinas de Luzia
causavam
desconfiança
e
apreensão
principalmente entre as mulheres, de modo que
Muitas se afastavam dela, da
orgulhosa e seca Luzia-Homem, com
secreto terror, e lhe faziam a furto
figas e cruzes. Mulher que tinha buço
de rapaz, pernas e braços forrados de
pelúcia crespa e (...) força, com ares
varonis, uma virago, avessa a
homens, devera ser um desses erros
da natureza, marcados com o estigma
dos desvios monstruosos do ventre
254
maldito que os concebera .
Essa mulher-homem, presença forte e
masculina entre outras mulheres fustigadas e
252

OLÍMPIO, Domingos. Luzia-Homem. Fortaleza:
Editora, 2001. p. 10-11.
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FORTES, Carolina Coelho. Op. cit. p. 476
254
OLÍMPIO, Domingos.Op. Cit. p.20-21
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ABC

fragilizadas pela seca, infringe sobre a realidade
sertaneja uma visão negativa, uma espécie de
punição que, nascida entre as personagens
femininas do romance, quer fazer da seca o
resultado de um estigma: o de ser homem num
corpo aparentemente de mulher, o que nos parece
um dado novo diante das perspectivas medievais
da virago. Mas o fato de Luiza encorpar
características masculinas, não faz dela uma
pessoa mais
"forte",
ou seja, incapaz de
desprezar os sofrimentos daqueles que se abatiam
sob as agruras da seca. Luzia-Homem assume
assim no romance uma característica fundamental
com fortes reverberações medievais, com relação
ao topos da mulher viril, pois "as mulheres santas
das quais tratamos (...) são viragos em potencial,
mas idealmente e com frequencia, também
255
virgo. "
Em várias passagens do romance temos
indicação tanto das características de virago de
Luzia, como de sua índole cristã, sua bondade e
pureza virginal. Duas passagens são importantes
para essa constatação, conforme segue:
Entretanto, ela, que nunca havia feito
mal a ninguém, que não abandonara
os pais (...), ela que tudo sacrificara,
aspirações de moça e prazeres, que
resistira aos instintos de mulher, para
manter, em meio ao paul, a sua
256
pureza imaculada (...)
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A outra passagem aponta para a mesma
característica citada acima, reforçando a ligação
de Luzia com seus pais, sua fidelidade à família e
a pureza de seu corpo, valores eminentemente
cristãos:
- Moça, continuou ele, erguendo-se e
dirigindo-se
a
Luzia,
que
o
contemplava, comovida. - A senhora
é mulher de bem, possui mãe, tem
pai?...Conserve
a
sua
honra;
defendendo-a mesmo a preço da
própria vida... Há filhos que matam
os pais... Pois há piores monstros da
natureza as filhas que os
desonram...Os mortos deixam de
sofrer; mas, os vivos, inflamados de
dor e vergonha, ficam coma alma
257
enferma para sempre...
Luzia-Homem, na construção romanesca,
era o exemplo de santidade,
humildade,
cordialidade e doçura, e que, mesmo diante dos
sofrimentos causados pela seca, dos infortúnios
gerados por uma relação bastante conflituosa com
258
o soldado Capriúna , seu perseguidor e algoz,
ela jamais perde o tom sereno de agir e falar. Não
há desespero em suas atitudes, não há desfavor;
tudo converge para que aflore em sua vida
características de santidade, de exemplaridade
que marcarão sua existência até o epílogo da
narrativa. Nesse sentido constatamos que
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OLÍMPIO, Domingos.Op. Cit. p. 185
Capriúna, um soldado que constantemente assedia Luzia e
funciona na trama como o "tentador", representando a figura
emblemática do mal.
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A
essa
hora,
estava
Luzia
trabalhando na oficina de costuras do
morro do Curral do Açougue.
Confiara-lhe
D.
Inacinha
a
superintendência
das
meninas
taludas, depois de verificar a sua
perícia, o seu exemplar procedimento,
o recato de maneiras e linguagem,
tão raros naquela quadra de carência
de nutrição física e moral. Seria ela
um exemplo vivo para aquelas
pobrezinhas,
condenadas
à
mendicidade, órfãs ou abandonadas
pelos pais, expostas ao contágio da
infecção, que diluía as baixas
camadas da sociedade desfibradas
259
pelo inominado flagelo .
Vemos
acima
como
algumas
características fundamentais para a composição
discursiva da hagiografia, como a exemplaridade
de uma vida de recato nas maneiras e na
linguagem. Por isso seria fundamental para a
“educação” de “meninas taludas”, ou seja, de
meninas crescidas que devido a presença de
Luzia-Homem em suas vidas, praticamente
haviam tirado a sorte grande, do contrário,
estariam “condenadas à mendicidade”, sendo
“expostas ao contágio da infecção que diluía as
baixas camadas da sociedade” desfavorecidas
pela seca. Por isso mesmo havia sido escolhida
por dona Inacinha para tal atividade. LuziaHomem seria assim “um exemplo vivo para
aquelas pobrezinhas”.
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Podemos ainda pensar o discurso
hagiográfico a partir dos caminhos propostos por
Michel de Certeau em seu texto Uma variante: a
edificação hagiográfica, que corresponde ao
capítulo VII de seu importante livro A Escrita da
História, publicado em 2ª edição no ano de 2000.
O autor nos traz importante reflexão ao abrir seu
texto:
Na extremidade da historiografia,
como sua tentação e sua traição,
existe um outro discurso. Pode-se
caracterizá-lo por alguns traços cuja
única finalidade é situá-lo numa
vizinhança, como o corpus de uma
diferença. Essencialmente ilustra uma
significação adquirida, na medida em
que não pretende tratar senão da
ação, Acta, Res gestae. Sulpício
Severo na sua Vita Sancti Martini,
julga fundamental a oposição res, no
verba – coisas e não palavras. Ora os
“fatos” são antes de tudo significantes
a serviço de uma verdade que
constrói
a
sua
organização
“edificando” sua manifestação. As res
são as verba nas quais o discurso
cultua um significado recebido.
Parece que a função didática e
260
epifânica, exorbita da história .
O discurso hagiográfico, como “esse outro
da história”, “sua tentação e sua traição”, oferta
desse
modo
para
o
discurso
histórico
especificamente uma representação importante na
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CERTEAU, Michel de. A escrita da história. São Paulo:
Editora Forense, 2000. p. 266
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medida em que se apresenta como “uma
significação adquirida, uma vez que pretende
tratar senão da ação, Acta, Res gestae”, ou seja, à
história caberia, na perspectiva de Certeau,
entender que a hagiografia é um campo de ação
que se organiza a serviço da consagração dos
“fatos” como uma condição e edificação do que
seria a verdade. Se cabe ao historiador organizar
seu discurso para que o mesmo corteje com a
verossimilhança, e encontre assim a “verdade
limitada e provisória” de seu tempo, cabe a
hagiografia, por sua exemplaridade e pela
perspectiva de ensinamento que demonstra, não
aspirar uma verdade específica, sendo ela, isto
sim, a verdade em si, transparente no texto, plena
em seu sentido.
A personagem é edificada como exemplo
de santidade e de honra no romance, como
estamos acompanhando. A sua luta pela
conquista de um estado angelical e assexuado,
lhe garante de certo modo uma posição de
destaque em meio a população que sofre, ainda
que as mulheres de maneira geral olhem com
estranhamento para ela, enfatizando que "- Aquilo
nem parece mulher fêmea (...). Reparem que ela
tem cabelos nos braços e um buço que parece
261
bigode de homem..." , ainda assim, a sua
posição discreta assegurava certo respeito. Do
mesmo modo alguns personagens masculinos
desprezados se colocavam com desconfiança
diante dela, argumentando que "- A modos que
despreza de falar com a gente (...), murmuravam
261
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os rapazes remordidos pelo despeito da invencível
recusa,
impassível
às
suas
insinuações
262
galantes" . A personagem Luzia é construída
como alguém de "invencível recusa", mulher
impassível, que não se dobra aos assédios
masculinos, o que lhe permite salvaguardar seu
corpo,
manter
sua
virgindade,
questão
fundamental para a santidade, uma vez que , "Da
perspectiva da mártir , a virgindade é um valor
absoluto. Já para seus perseguidores, elas se
tornam ainda mais desejáveis porque, além de
263
belas, são nobres donzelas" .
Luzia-Homem,
nesse
sentido
é
representada no romance como mártir. A figura do
saldado Capriúna, funcionando na trama como o
"tentador", a persegue constantemente. Logo no
começo do romance, temos o primeiro encontro
entre os dois, dando o tom do que passaria a
acontecer durante toda a narrativa, conforme
segue:
- Deixe-me sossegada. Não se meta
com a minha vida. Eu não sou o que
o senhor supõe...
- Deixa-te de luxos, rapariga respondeu Capriúna, mostrando-lhe
um grosso anel de ouro - Olha a
memória de ouro que tenho para ti...
Não te zangues com o teu mulato...
Desde então, entrou a acompanhá-la,
a persegui-la e, nas horas de trabalho
na penitenciária, nas caminhadas ao
rio e as bandas da Lagoa do Junco,
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Idem. p.11
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onde ela morava com sua mãe, velha
264
e enferma, a boa, a santa tia Zefa" .
Capriúna tinha fama de valente, de
sedutor, por isso era sempre "recrutado por
audácias sensuais", e sempre que se encontrava
com Luzia, "dirigia-lhe com saudações reverentes,
palavras de ternura e erotismo incontinentes,
265
olhares e gestos de desejos mal sofreados" .
Capriúna utilizava ainda sua posição de homem
de autoridade, por isso fazia questão de sempre
se apresentar com a farda impecável, utilizando o
seu simbolismo para obter favores e ao mesmo
tempo constranger as pessoas, especialmente
Luzia. Utilizava também o seu grosso anel de
ouro, marca privilegiada de sua posição, como
elemento de sedução.
Em Luzia-Homem, portanto, encontramos
"o conflito guerreiro ou a luta contra as forças
266
hostis" , representadas no romance pela figura
vaidosa de Capriúna. Essa luta travada
cotidianamente por Luzia, encontra um epílogo
trágico do ponto de vista do romance, mas divino
do ponto de vista das características hagiográficas
presentes na obra, já que Luzia é martirizada pelo
soldado, numa das passagens mais densas da
narrativa, como veremos na sequencia:
Pensar,
continuou
recuando transfigurado o
diabólico sorriso. - Pensas
medo de Luzia-Homem?
264
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Idem. p. 13
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Capriúna,
rosto por
que tenho
Desgraça

pouca é bobage... E atirou-se de salto
sobre Luzia (...) Os olhos, injetados,
fulgiam de volúpia brutal, louca,
fixando-se desvairados em Luzia,
desgrenhada, o seio nu e as pernas
esculturais a surgirem pelos rasgões
das saias, caídas em farrapos. (...)
Dois gritos medonhos restrugiram na
grota. Capriúna, louco de dor,
embebera-lhe no peito a faca, e caía
com o rosto mutilado, deforme,
encharcado de sangue.
- Mãezinha, balbuciou Luzia, abrindo
os braços e caindo, de costas, sobre
267
as lajes .
Ao final do romance Luzia-Homem é
martirizada por Capriúna, que lhe transpassa o
corpo com uma faca, ao tempo em que tem um de
seus olhos arrancados por Luzia, depois de uma
luta feroz, morrendo também ao se precipitar de
um penhasco. Toda a caracterização da cena e do
personagem do soldado é tingida pelas cores do
mal. O diabólico sorriso, o rosto transfigurado, os
olhos injetados de volúpia brutal, compunham uma
imagem medonha que fazia de Luzia a vítima de
um algoz, a santa martirizada para defender o seu
corpo imaculado. Encontramos assim, na defesa
intransigente que Luzia faz de sua pureza e
reputação diante das investidas de Capriúna,
características que demonstram que o romance
de certa forma dialoga com características
hagiográficas medievais, na medida em que
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Ser virgem, imaculada, manter o
corpo "completo" dá às mulheres um
status superior, que busca a
integridade total do corpo masculino.
Todas as mártires e eremitas
comemoradas na Legenda Áurea
compartilham a mesma beleza
excepcional e merecem a santidade
na medida em que preservam a
268
integridade corporal .
Podemos considerar que Luzia-Homem
sofreu duplamente, porque foi marcada pelo
sofrimento causado pelo seca, que de certo modo
violentou seu corpo; por outro lado, ao ser
perseguida por Capriúna, teve a sua alma sob
perigo constante. O que o soldado desejava ia
muito além do corpo de Luzia, em nosso
entendimento, na medida em que, ao desejar o
seu corpo, estava em questão o prestígio de
Luzia, sua fama ou má fama. Por isso o seu
esforço para manter seu corpo "completo". Desse
modo, ao ser martirizada pelo soldado, sua alma
não poderia senão ser ungida pela santidade, nas
palavras de seu protetor, o personagem Raulino,
que diante de seu corpo sem vida, exclama: "Jesus!... Jesus!... Seja contigo! Jesus, Maria e
José!..."
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CURSUS HONORUM: A CARREIRA
DAS HONRAS EM ROMA NO SÉCULO
I A.C
Daniela Pereira da Silva
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Fabrício Nascimento de Moura
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Introdução
Com a instalação do período republicano
em Roma, houve o desaparecimento da figura do
rei, chefe vitalício, que tinha a função de tomar às
decisões relacionadas à guerra como também
decidir sobre assuntos civis, religiosos e políticos.
(ROMEIRO, 2013 p.61). Diante disso, Luiz Antônio
Rolim destaca que a estrutura políticoadministrativa romana sofreu transformações
sendo, portanto dividida em: Magistraturas,
271
272
Senado
e Assembleia do povo
(ROLIM,
269
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Eram senadores oriundos da classe patrícia, escolhidos
diretamente pelos magistrados. Os senadores desfrutavam
diversos privilégios, entre eles os controles das finanças
públicas administração das províncias, negociações com
estrangeiros e competências para declarar os cidadãos fora da
lei. (ROLIM, 2010, p.57)
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2010). Com a extinção da realeza estabeleceram
as magistraturas, órgãos nos quais seus
ocupantes eram mais de um, e eleitos
periodicamente, para que o poder não ficasse
restrito a um só indivíduo. Os dois magistrados
principais eram os cônsules. (FUNARI, 2002 p.84)
J.
Andreau
acrescenta
que
as
magistraturas em Roma eram mais que somente
uma carreira política, elas determinavam não só os
poderes e as influências mas também a dignidade
e as prioridades hierárquicas oficiais, ou seja,
organizavam grande parte da vida social.
(ANDREAU, 1992 p.45).
A perfeição que Roma alcançou no campo
das instituições políticas é visível na ampliação de
sua própria administração. A partir do momento
que os poderes e as responsabilidades
republicanas
foram
distribuídos
entre
os
magistrados, realizou-se a regulamentação de
poderes divididos entre os diferentes tribunos,
segundo o Cursus Honorum, que estabelecia
quando e como poderia acessar a um determinado
cargo público. (BOSCH, 2010 p. 231).
Para se ter acesso aos mais altos cargos
públicos romanos, fazia-se necessário percorrer
um certo caminho, com uma hierarquia rígida, que
obrigava os indivíduos a iniciar sua carreira política
nos baixos cargos para se chegar ao mais elevado
272

Também chamada de comitia, as assembleias populares
eram divididas em três tipos: Comitia curiata (assembleia
composta exclusivamente por patrícios); Comitia centuriata
(eram integradas tanto por patrícios quanto por plebeus);
Comitia plebis(eram assembleias nas quais faziam parte
somente os plebeus, sob liderança do tribuno da plebe.)
(ROLIM, 2010, p.57).
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e almejado, o consulado. (BOSCH, 2011 p. 21).
Isso era justificado uma vez que era uma
sociedade hierarquizada e que os magistrados
podiam se opor a uma decisão de outro inferior,
bem como puni-lo caso houvesse a necessidade.
Daí a tradição de iniciar pelas magistraturas
inferiores. A exceção era somente do tribuno da
plebe e a Censura. O tribuno tinha o direito de
intercessio, superior ao cônsul. (CHRISTOL &
NONY, 1990, p. 68)
Os cargos públicos romanos eram
divididos em: Questores (exerciam funções de
auxiliares dos cônsules e eram nomeados por
eles), Edis (auxiliares na administração da Urbe),
Censores (eram responsáveis pelo recenciamento,
que eram realizados de cinco em cinco anos e
fiscalizavam a vida e os costumes dos cidadãos),
Pretores (cumpriam funções relacionadas com a
justiça), e Cônsules (eram encarregado da gestão
.
dos negócios públicos e do comando das legiões)
(ROLIM, 2010, p. 53-56)
Os
magistrados
romanos
eram
numerosos, e divididos em superiores e inferiores.
Os cônsules e o pretor eram superiores por
273
274
possuírem o imperium
e a potestas , os
inferiores possuem apenas potestas são eles, os
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Direito de comando civil e militar, de natureza sagrada,
garantido pelos auspícios e que faz com que seu detentor seja
mais que o eleito; graças a este poder ele pode convocar e
consultar o povo e o senado, comandar as legiões (CHRISTOL
& NONY, 1990 p. 69)
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Qualquer forma de autoridade reconhecida, que permite
dizer o direito e fazer observar as respectivas prescrições
(CHRISTOL & NONY, 1990 p. 69)
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dois edis curuis, os oito quetores e os dez tribunos
da plebe. (CHRISTOL & NONY, 1990 p. 68)
Essa sequência de cargos públicos
exercidos pelos magistrados, era denominado
Cursus Honorum e tido também como caminho
das honras (LAZZARETTI, 2008, p.5013). Pierre
Grimal define esse percurso das honras, como:
Cursus honorum: série de magistraturas que um
romano devia exercer no âmbito das instituições,
antes a atingir o consulado. São a questura, a
edilidade (patrícia ou plebeia), o tribunado da
plebe (para plebeus), a pretura, o consulado”
(GRIMAL apud FRANÇA, S. d.p. 2).
Para J. Andreau a organização do cursus
honorum garantia uma preparação sucessiva
impondo restrições, como idade mínima de para
ocupar as magistraturas ao longo da carreira
política. (ANDREAU, 1992, p.47). Chegados ao
auge dessa trajetória, podiam almejar um dos
lugares de “Censor”, eleito por cinco anos. E no
ápice da hierarquia estavam os cônsules. Além de
idade mínima exigida o candidato deveria estar
escrito no censo corretamente e não ter violado
nenhuma exigência do cursus honorum. O
candidato que estava no exercício de outro cargo,
deviam recusar sua pretensão de ser candidato, o
que obrigava os candidatos a observarem os
requisitos exigidos. (BOSCH, 2010, p. 106)
As campanhas eleitorais tiveram uma
frequência intensa em Roma com o Cursus
Honorum, centro da vida pública de cada cidadão.
Obrigados a ter apoio eleitoral se quisesse
conseguir alguma colocação de magistrado e
independente do processo usado para ganhar
~ 588 ~

votos, para chegar à candidatura o indivíduo
carecia considerar algumas condições. (BOSCH,
2010, p. 104-105).
Devia se declarar ao magistrado que fosse
presidir o processo eleitoral, o conhecimento do
275
professio
e também seu intuito de ser eleito a
um cargo. Somente assim o magistrado podia
aceitar ou não a candidatura (BOSCH, 2010, p.
105). Além da rigidez dos meios formais exigidos
para poder competir nas eleições, os candidatos
podiam abdicar a qualquer momento no decorrer
das campanhas eleitorais, e podiam até serem
retirados no andamento da votação. Caso o
candidato não renunciasse e sua candidatura
fosse aceita, seu nome era incluído na lista
eleitoral que permanecia exibida no Fórum e em
outros lugares visitados (BOSCH, 2010 p. 107).
Para conhecer as especificidades de cada
magistratura republicana faz-se necessário
destacar as características comuns a elas. A
primeira é a gratuidade, o primeiro cargo do
magistrado é livre de receber qualquer
remuneração. A segunda é a temporalidade, a
função pública tinha uma data limite para o
desempenho de cada trabalho. E por último o
veto, o direito de vetar qualquer decisão do seu
colega. (BOSCH, 2010 p. 232-234).
Para o exercício da magistratura era
necessária à capacidade de proceder numa certa
ordem seu ofício, e essa ordem de prioridade na
execução das diferentes magistraturas era
275

A lista dos candidatos que poderiam ser eleitos devia ser
publicada com no mínimo vinte e quatro dias de antecedências
da data de votação. (BOSCH, 2010 p.105)
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conhecida como Cursus Honorum (BOSCH, 2010
p. 235). A condição temporal para alcançar os
cargos públicos era passar pelos menos dois anos
de uma magistratura pra outra. Foi instituído pela
lei Lex Villia Annalis do ano de 180 a. C. que
primeiro vinha a questura, depois a edilidade, a
pretura e por último o consulado (BOSCH, 2010 p.
236).
Falando em especial das magistraturas
iniciaremos pela menor, era o questor, cuja origem
data anos depois da exposição da Lei das XII
Tabuas. No início eram auxiliares dos cônsules,
depois a questura ganhou autonomia, constituindo
a primeira escala do cursus honorum. Suas
funções iam desde a supervisão e controle dos
recursos públicos como também agia na cobrança
de tributos impostos pelos cônsules. O número de
questores variou até o final da Republica,
chegando a 20 no seu termino. (BOSCH, 2010
p.243).
Era o primeiro degrau da “carreira das
honras”, uma condição de auxiliar dos magistrados
mais altos das finanças e da justiça. Ajudava no
controle das despesas da Urbe e colaborava nas
investigações criminais, não podia exercer o cargo
por mais de um ano, no entanto se concluísse com
êxito sua função, podia comparecer–se a
Assembleia Centurial para ser elevado de cargo
(MONTANELLI, 1969 p. 80).
Se durante o exercício de Questor,
houvesse agradado os eleitores, era eleito Edil,
sempre durante um ano e ficava responsável pela
manutenção dos edifícios, dos teatros, dos prédios
públicos, das estradas, e de todos os interesses
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públicos. Eram as obrigações praticamente de um
assessor (MONTANELLI, 1969 p. 80).
De modo permanente este cargo de Edis
foi criado no período republicano. Era dividido em
Edis Curules e Edis Plebis. Os edis curules
constituía uma magistratura patrícia e gozava da
justiça quando tratava-se de negociações
realizada entre mercadores de escravos e animais.
Eram assim chamados devido ao direito de sentar276
se na sella curulis
também usada pelos
cônsules e pretores. Os edis da plebe eram
auxiliares da plebe e eleitos pelos tribunos.
(BOSCH, 2010, p.242-243).
A magistratura ordinária seguinte numa
ordem crescente foi a dos Pretores, que tinham
como posto principal a supervisão da justiça. Essa
função passou a ser privada nos processos entre
cidadãos. No primeiro momento a ele cabia à
tarefa de assegurar a correta aplicação da lei. Em
seguida os pretores passaram a interpretar e
criaram leis equivalentes, pretorianas (BOSCH,
2010, p.240).
Em virtude do seu poder, o pretor urbano
divulgava, no começo da execução de seu cargo,
instruções que indicavam as regras que regiam
seu ano de mandato (BOSCH, 2010, p. 241). Era
de responsabilidade civil e militar. De início eram
chefes de exércitos, depois passaram para
presidência de tribunais e interpretes de leis.
Todavia quando havia guerras, as legiões
276

Sella portátil de marfim sem encosto e diferente dos tronos
nos reis, precedidos por uma escolta de doze lictores que
transportam os faces, um feixe de vara, fora de Roma utilizava
o machado, o machado pra execuções (BOSCH, 2010 p.239)
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acatavam ordem dos cônsules (MONTANELLI,
1969, p.81).
O pretor, embora possuísse atividades
distintas dos cônsules, podia convocar comícios
para a eleição de magistrados menores,
apresentar propostas de leis e mesmo com
poderes inferiores ao de cônsul podia substitui-lo
na ausência do mesmo.
Com a expansão
territorial de Roma e o aparecimento continuo de
conflitos entre os romanos e os povos
conquistados, cria-se o pretor peregrino, cujo
papel era resolver problemas judiciais entre
estrangeiros e romanos e estrangeiros entre si
(BOSCH, 2010, p.241).
No ápice da vida pública denominada
Cursus Honorum e depois de exercer o cargo de
pretor, o magistrado podia candidatar-se a um dos
lugares de censor que era eleito por um período
de cinco anos. Esse período era justificado pelo
fato de que somente de cinco em cinco anos era
realizado o recenciamento dos cidadãos. Esta era
a principal atividade do censor. Depois da
contagem devia explicar quanto cada cidadão
tinha de pagar de impostos e por quanto tempo
devia prestar serviço militar. (MONTANELLI, 1969,
p. 81).
O censor, segundo a tradição foi criado em
443 a. C. Era um cargo exclusivo dos patrícios,
mas a partir de 351 a. C. tornou-se acessível
também aos plebeus. De pequena importância no
início, foi ganhando notoriedade até assumir o
controle total dos costumes. Eram eleitos de cinco
em cinco anos pelos “comícios centuriatas”,
presidido por um cônsul. (BOSCH, 2010, p.245).
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Era uma magistratura que só haviam eleitos de
cinco em cinco anos, cabia ao censor constituir a
lista dos cidadãos, tendo em vista a mobilização e
a determinação do imposto, a lista do senado.
Eram os censores os responsáveis, até a censura
seguinte, por reconhecer todos os senadores e
cidadãos, podendo exclui-los do senado, mudar de
tribos ou puni-los através de multas. (CHRISTOL &
NONY, 1993, p. 59)
Contudo, seus encargos não se limitavam
a isso. Devia zelar pela honra das mulheres, a
educação dos filhos, e ainda verificar os
antecedentes de todos os candidatos a qualquer
papel público, e até excluir do Senado os
membros que não se manifestasse dignos dele.
Enfim eram os censores que reuniam o balanço
das cidades-estados e autorizavam os gastos
(MONTANELLI, 1969, p. 81).
E por último, o consulado, hierarquia
superior, aos quais faziam parte os cônsules.
Desfrutavam do direito de veto reciproco ao qual
caía na responsabilidade de exercer o cargo por
parte cada cônsul. A vigilância e a certeza que seu
companheiro podia atribuir o veto a qualquer
ocasião era a segurança da atuação e do
desempenho da função exercida no consulado.
(BOSCH, 2010, p. 237).
Os cônsules eram antes de tudo general,
mas não fazia parte dos seus poderes declarar
guerras, este poder era reservado as urnas. Eram
responsabilidade dos cônsules conduzir as
guerras, formar os exércitos, cuidar nas finanças
das batalhas, ainda assim sob o comando do
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senado que a qualquer tempo podia instruir os
cônsules nas guerras (BOSCH, 2010,p. 239).
De acordo com Kauana Candido Romeiro,
o cargo público mais importante era o de cônsul.
Os cônsules, presentes em Roma [...]
exercem autoridade sobre todos os
assuntos políticos, pois todos os
magistrados, a exceção dos Tribunos
da plebe, lhe são subordinados e
estão desobrigados a obedecer-lhes.
[...] Quanto aos preparativos de
guerra e a condução geral das
operações militares, seu poder é
quase discricionário [...]. (POLÌBIO,
apud ROMEIRO, 2013, p. 61).
Este estava no topo das magistraturas. A
ele era reservado o direito de decidir os assuntos
civis, políticos, militares e, sobretudo religiosos. Os
cônsules, como herdeiros dos reis eram chefes do
poder religioso, presidiam reuniões no senado e
nas assembleias da plebe, acolhiam as decisões
tomadas e executavam–nas, emitindo leis para
serem aplicadas. (MONTANELLI, 1969, p. 82).
Para se chegar ao consulado era
necessário pertencer à uma linhagem patrística ou
ser descendente de cônsules. (ROMEIRO, 2013
p.61). Porém, com o início do período republicano
surgiu um novo estrato social formado pelo “Homo
277
Nouus” , fruto de alguns pequenos títulos de

277

Aquele que não tem tradição familiar no Senado ou nas
magistraturas, sendo o primeiro da sua família a aceder a um
cargo político. Era muito difícil que um homo nouus atingisse o
consulado. Houve, porém, algumas exceções de relevo: Catão
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nobreza ou do enriquecimento através de
conquistas de terras. (ROMEIRO, 2013 p.
61).Cabe ressaltar que, um Homo nouus era para
um patrício, um cidadão que não possuía nenhum
parentesco com os magistrados ou com o
278
segmento social dos equestres e que aspiravam
à carreira política. (SILVEIRA, S.d. p. 5).
De acordo com Indro Montanelli (1969,
p.81-82), na teoria, pelo menos um dos candidatos
a cônsul tinha que ser plebeu. Porém os próprios
plebeus quase sempre preferiam os patrícios por
acreditarem que só os homens com grande
educação lhes ofereceriam segurança para
conduzir bem a cidade, em tempos difíceis.
Esses sucessores do rei eram eleitos todo
ano, em número de dois, para que as atividades
governamentais pudessem ser alternadas. A cada
mês um deles administrava o imperium.
(MAGALHÃES, 2010, S. l). Enquanto um se
encarregava de conduzir os negócios públicos, o
outro comandava as legiões romanas, tanto na
paz quanto na guerra. (ROLIM, 2010, p. 53).
Os magistrados e senadores eram acima
de tudo oficiais e generais (ANDREAU, 1992,
p.48). Em tempos de guerra, os cônsules
tornavam–se generais e conduziam o exercito
dividindo os poderes. Caso um morresse em
Censor (em 197 a. C.), Mário (em 107 a. C.) e Cícero (no ano
63 a. C.) (SILVA, 2010 p. 37).
278
Consistia em um grupo heterogêneo devido à diversidade de
origem geográfica e socioeconômica, porém adotavam o estilo
de vida senatorial, principalmente aqueles estavam a serviço
da cidade-estado, a ordem eqüestre não era uma nobreza
hereditária como a ordem senatorial, o indivíduo era aceito na
ordem devido à sua ascensão social via enriquecimento. (
COSTA, 2011 p.2431).
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combate o outro assumia todos os poderes, ou se
ambos morressem ou torna-se prisioneiro o
senado alegava interrupção por cinco dias até que
fossem
escolhidos
outros
cônsules.
(MONTANELLI, 1969, p.82).
Conclui-se, portanto, que substituição da
monarquia por uma nova forma de governo, a
república, traz para Roma uma mudança na
estrutura governamental. O poder passou a ser
divido em Magistraturas, um organismo revestido
de grandes poderes, e responsável por cuidar dos
assuntos de valores da república (ROLIM, 2010, p.
53). O Senado que já existia no período
monárquico, continua com as mesmas atribuições
e gozando de privilégios e as assembleias
populares também já existiam em períodos
anteriores.
Observando os cargos distribuídos na
magistratura ordinária, vê-se que o grande
interesse por esses cargos era para alcançar o
consulado, o cargo mais importante dentre estes
poderes. Indro Montanelli acrescenta que a função
de cônsul era a mais cobiçada, porém era também
a mais difícil de ser exercida, uma vez que além
de muita energia, exige-se também do cônsul a
prestação de contas ao senado e às assembleias
populares. (MONTANELLI, 1969, p. 83).
Vale lembrar que para se chegar ao lugar
de cônsul fazia se necessário “preencher” uma
serie de exigências, como pertencer a uma
linhagem patrística, descender de cônsules e ou
possuir bastantes recursos financeiros para serem
usados durante os processos eleitorais, os
chamados Homo nouus. (ROMEIRO, 2013, p.62).
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O cônsul além de chefe político, exercia
funções religiosas se colocando como mediador
entre os homens e os deuses. Paulo Roberto
Souza observa que as instituições políticas da
republica romana garantiram por muito tempo a
eficácia da Urbe, tanto nos períodos de guerra
como nos de paz. (SILVA, 2010, p.16).
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O ESPAÇO MARINHO E A
CONSTRUÇÃO SOCIAL DE UM LUGAR:
ANÁLISE DA CERÂMICA ÁTICA DE
FIGURAS VERMELHAS.
Talysson Benilson Gonçalves Bastos

279

1. Introdução
As pesquisas que visam a investigação
das sociedades antigas possuem, hoje, muitos
caminhos, seja no viés interpretativo, ou a
abrangência metodológica das quais dispõe,
dependendo do trajeto escolhido: analise de
imagens de cerâmicas, estatuas, mosaicos,
pinturas parietais, relatos arqueológicos, plantas
topográficas, analises lexicográficas, dentre
outras.
Falando especificamente do nosso
recorte, a Atenas no período clássico, o trajeto por
nós escolhido (analise da cerâmica Ática de
figuras vermelhas) buscamos transmitir, pelo
menos em parte, o sentido expresso pelos artífices
nas representações sobre o universo marinho, tal
como confrontar e estabelecer o imaginário social
construído acerca daquele espaço, para tal
escolhemos para a leitura das imagens, o método
proposto por Martiny Joly, em sua obra “Introdução
279
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à análise da imagem”, indica que os motivos que
compõe os sentidos das imagens devem ocorrer
pelo processo de conotação. Para a autora, as
imagens não representam apenas informações
diretas- denotativas, elas possuem uma estrutura
de sentidos complexos que possibilitam outras
leituras dos elementos representados, ou seja, o
signo é construído de faculdades que provocam
uma significação segunda a partir de uma
significação primeira de um signo pleno, essa
estrutura de avaliação é denominada de retórica
da conotação.
Para Joly, todas as imagens são dotadas
de um significado: primeiro, que é o nível
denotativo; segundo: por um plano conotativo
(interpretável). Nesse sentido, os signos são
dotados de sentidos gradativos que caminham
pelo significante (denotativo), face perceptível
concreta da mensagem, e seguem para o
significado que formula a interpretação do signo. O
significante, para Barthes, é um elemento
essencial para a constituição de um signo. O
significante surge de um contexto social e passa a
fazer sentido interpretativo quando o significado
consegue absorver as informações culturais que o
significante pretende transmitir.
Este significado não quer dizer uma
“coisa”, mas uma representação psíquica e cultural
desta “coisa”. No processo de significação, o
significado é dotado das características do
conteúdo que se manifesta diversas vezes na
esfera ideológica (BARTHES, 1971).
O vaso escolhido é intitulado “Thétis riding
Hippokampos” e é atribuído ao pintor Garavina,
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data do período de 425-401 a.C, possui o formato
peliké e foi pintado com uso da técnica de figuras
vermelhas, que tornou-se bastante usual no
período clássico.
Ao que se refere à documentação textual,
trabalhamos com os sentidos culturais construídos
sobre o mar, especificamente Platão, Homero,
Hesíodo. Percebe-se por vezes, a valoração
ambivalente do mar, hora tranquilo, maternal, o
mar garante o sustento ao pescador, é
representação de uma das divindades mais
importantes no pantheon ateniense, Posídon,
porém, o mar não é o habitat natural do homem, o
mar bravio é imperdoável, incontrolável, e
aterrorizador, a morte no mar e os perigos deste
outro universo que possui leis próprias ilustram um
dos piores aspectos do mar. Para os antigos, o
medo e a precaução com aquilo que estaria
relacionado ao mar e seus habitantes
monstruosos, aliados às narrativas mitológicas e
padrões ideológicos como os propostos por Platão
em As Leis, legitima e da dimensão, em parte, do
medo construído acerca daquele espaço.
Para o grego, a morte era algo natural,
mas algumas formas de morrer não. Um corpo que
se perde em alto mar denota, primeiramente, a
falta de um enterro apropriado, ou seja, a falta da
simbologia ritual das honras fúnebres, e isso era
um peso para o imaginário coletivo.

~ 602 ~

2. Os Habitantes das Costas: A relação
construída entre os Gregos e o Mar.
A). A colonização Grega
Muitos autores nos relatam sobre a
vocação marítima da Grécia, ora, tal afirmação
não é de total espanto, segundo A. Jardé, a Grécia
é um país marítimo, que possui costas recortadas,
portos bem abrigados e numerosas ilhas, próximas
umas das outras. Os mares gregos, na maior parte
do ano, são calmos e sujeitos a um regime de
ventos regulares. Nessas condições, o povo
grego, já por “vocação”, era um povo de
marinheiros, o solo pouco fértil, mas bem
cultivado, produz cereais, trigo e cevada, legumes,
parreiras e oliveiras, a posição marítima da Ática
tornou-a uma terra favorável ao desenvolvimento
do comércio marítimo.
No entanto, essa relação dos gregos com
o mar é bem mais antiga, o arqueólogo grego
Nicolas Platon idealizou um sistema de unidade
política entre os palácios de Cnossos, Festus,
Malia e Kato Zakros e essa unidade se dava
através da talassocracia ( domínio dos mares) no
qual o rei teria o papel de sacerdote. Seu apogeu
teria ocorrido entre os séculos XVII, XVI e XV,
foram encontradas cerâmicas cretenses no Egito,
principalmente
durante
a
XVIII
dinastia,
identificando uma rota comercial entre os dois
povos muito antes da criação da liga de Delos, a
Ilíada descreve a influência de Creta sobre mais
de 90 cidades.(Carlan, 2010)
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Já no período Arcaico, é possível enxergar
um movimento colonizador grego, o espirito
marítimo e aventureiro dos gregos, uma herança
fenícia, segundo Bernal, aliado à falta de
alimentos (provocada por uma grande seca na
região), excesso populacional e a vários interesses
de teor comercial, levaram algumas cidades
gregas a fundar uma série de colônias no mar
mediterrâneo.
Uma colônia grega (apoikía) não era,
como o entendemos modernamente, uma
dependência, um anexo do Estado colonizador.
Era um Estado autônomo, com leis, magistrados e
política próprios. As duas cidades tinham entre si
um laço de parentesco bastante maleável: a
colônia era lida como filha da cidade-mãe ou
metrópoles (metrópoles) e esse laço de
parentesco era confirmado pela difusão da religião
e da imposição do grego como língua oficial.
Não se fundava colônias sem o
consentimento dos deuses, e era hábito consultar
o oraculo de Delfos, para indagar acerca da
oportunidade
da
partida
da
expedição
colonizadora e das rotas que deviam ser seguidas.
No período clássico, com o advento da
democracia, são os homens livres que irão
determinar, através de debates políticos em
assembleia, o caminho e as regiões a serem
conquistadas, a tradição de consulta ao oraculo
vai se tornar algo muito mais relacionado à busca
de proteção e bons auspícios.
Era o fundador (oikistés), que conhecia e
podia realizar as cerimônias religiosas, sem as
quais nenhuma cidade nova podia contar com a
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proteção dos deuses. Além disso, o altar sagrado
da colônia era iluminado com o fogo trazido da
metrópole,
para
onde
enviava
solenes
embaixadas, a fim de participarem das grandes
festas religiosas.
A concepção de um império colonial, que
depende do “Estado” colonizador, assegurando a
grandeza política e a prosperidade econômica da
metrópole, só vai aparecer em Atenas, no século
V. As colônias atenienses ou (clerouchía)
ocupavam pontos estratégicos importantes e
serviam de base de operações para a frota
ateniense, no mar Egeu. O seu estabelecimento
tinha como um dos interesses, auxiliar os cidadãos
sem recursos: os clerucos, que eram escolhidos
na classe mais pobre dos cidadãos e recebiam um
lote de terra (klêros).
B). O Outro e o Mar
Nos aspectos positivos ao que tange esse
imaginário constituído entre o ateniense e o mar,
no período clássico, temos a questão das trocas
comerciais que eram vistas com bons olhos uma
vez que proporcionavam à polis ateniense os
produtos as quais esta não produzia internamente,
tais produtos vinham predominantemente do Egito,
África, Ásia e outros pontos da Europa.
Percebemos o quão importante era esta via de
comércio, talvez a principal, dado a dimensão e a
importância atribuída ao Pireu nos documentos,
principal porto de Atenas, nesse período. Além
disso poderíamos citar a navegação militar como
outro importante aspecto do mar uma vez que cria~ 605 ~

se o sentimento de koinonia politiké, que seria
aquele ideal de pôr o bem da comunidade em
primeiro lugar, algo bastante coerente com a
noção de cidadania ideal que temos sobre o
ateniense deste período, que seria um homem
político, religioso, militar, econômico, doméstico.
Logo o mar representa, neste caso, força,
poder, dominação, segurança, coragem e honra,
pois não podemos esquecer que os marinheiros
que saíam para o mar em períodos de guerra
tinham o orgulho de lutar pelo bem da comunidade
políade, e no retorno, vivos ou mortos, recebiam
as glorias e eram considerados como heróis.
Dentro disso temos a figura do pescador,
que na polis ateniense recebia um status social
menor, ou um olhar de desconfiança, justamente
pelo contato diário que esse grupo tinha não só
com o mar, mas com seus habitantes: os peixes.
Os pescadores diferenciavam-se ainda pela
própria aparência afinal estes eram “usados pelo
mar”. A pesca não foi uma atividade bem vista
pelos filósofos e moralistas. Platão, fazia juízo
indigno daqueles que utilizavam de armadilhas,
redes, pequenos truques para obter sua caça, o
que estaria longe de ser o ideal cívico e heroico do
caçador.
Que do mar vinham os estrangeiros todos
os atenienses o sabiam. O que vinha e o que ia
pelo mar promovia encontros e interações
múltiplas, cujas diversas razões não poderiam ser
compreendidas pelo apelo único ao aspecto
político e econômico. Para aqueles que iniciaram
uma reflexão sobre a polis, o mar era uma aporia,
ou seja, uma contradição talvez insolúvel para a
~ 606 ~

definição política do homem, Platão e Aristóteles,
na medida em que formularam o problema da
gestão de uma polis e de seu espaço físico,
tiveram de lidar com essa contradição que reside,
na verdade, na própria definição do que é polis e
quem são os habitantes, toda a população ou
somente quem era considerado cidadão? O mar
se apresenta a teoria política como caminho físico
e como metáfora ( forma de explicação), como
paisagem e como meio, instância útil e ao mesmo
tempo nociva à polis, demarcando seu forte
caráter ambivalente.
As soluções propostas não demostram
apenas o olhar sobre o mar como operador das
relações de interação entre as populações
humanas,
mas
ainda,
revelam
algumas
preocupações e urgências da cidade cotidiana,
principalmente ao que tange a ideia de limitação
de interações entre habitantes dos portos/
cidadãos nucleares. É a abertura para a
interpretação
de
uma
cidade
altamente
hierarquizada; excludente; de lugares muito bem
demarcados e que não via espaço para aspectos
transitórios ou não/mal definidos.
O medo do contato com o outro estaria
ligado à preocupação de que ideias estrangeiras,
como evidencia Aristóteles, pudessem em algum
nível afetar o sistema políade, trazendo o caos e
desordem. O pescador sendo aquele que não
cumpria certos pressupostos da idealização do
cidadão bom, caracteriza-se como uma hýbris
(desmedida) política, aquele que poderia através
do contato com o cidadão “bom” torna-lo ardiloso,
corrompe-lo daí toda a regulamentação entre
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espaços selvagem (costa; planícies alagadiças) e
espaço de cultura plena (acrópole; pnix ).
(Aristóteles, VII, 1327b, 8-9).
Embora a posição platônica seja
excessiva, encontramos ecos em pensadores
posteriores como Plutarco que afirmava: “Terceira
região após o céu e o ar, o mar é um outro mundo
em que os terrores dobram-se nele, mesmo que
seja compreensivo o enjoo. Os peixes nascem e
vivem
em
um
mundo
diferente
do
nosso”.(Corvisier, 2008, p. 353). Esta posição não
é exclusiva para Plutarco, é também para os
sacerdotes egípcios para quem o mar é um mundo
de distância do nosso, um corpo estranho tanto
corrupto quanto insalubre.
Desde Homero os gregos acreditavam na
existência de monstros que vivem no fundo do
mar. Afinal é de lá, segundo o mito, que surgem as
terríveis serpentes monstruosas que assumiram
um ataque a Laocoonte e seus filhos que, de
acordo com uma expressão do Argonautica,
assustaria até mesmo os monstros marinhos, ou
as terríveis Charybdis e Scylla, personificações
das correntes que crescem em armadilhas às
embarcações no estreito de Messina, além disso
as sirenes que atraem marinheiros para o choque
com as rochas ou o touro, instrumento de
Poseidon, que de uma enorme onda exerceu os
efeitos da maldição à Hipolito pronunciada a ele
pelo seu pai Teseu (unificador da Ática).
Monstros residem no fundo do mar, mas
eles não são conhecidos pelos homens, quando
eles emergem à superfície e perto da costa. O mar
é povoado por megakêtea “monstros marinhos”
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sua saída para a superfície só pode ser explicada
pela fome ou por uma vontade divina. Este ponto
de vista manteve-se durante o período clássico.
Heródoto relatou sobre golfinhos, focas,
mas também mencionava, sem especificar, os
theria (tubarões?), monstros marinhos que
pululavam perto da região do Athos, que consumiu
soldados persas, vítimas de uma tempestade:
onde há naufrágios, existem monstros. A crença
em monstros marinhos aparece em vários textos
da Antologia Palatina, de acordo com estes
exemplos podemos ilustrar uma certeza: a
selvageria do mundo marinho, que é expressa
pelo saber tradicional e trabalhos empíricos como
o de Heródoto em seu: O trabalho e os dias.
Pelo recorte documental, e mesmo pela
escassez no sentido, não podemos apontar
cartesianamente o local de habitação dos
pescadores
atenienses,
as
pesquisas
arqueológicas neste sentido são raras, no entanto
existe uma linha de pesquisa que busca a
compreensão do caráter multifacetado da
espacialidade da polis e sua relação simbiótica
com os grupos sociais que a constituíram, em
temporalidades e espaços geográficos variados,
estimulam processos de pesquisa que abordam as
singularidades dos processos de formação das
paisagens por meio da agencia do homem, ora
destacando o componente físico, ora social, o
religioso, o político e assim por diante. (Diretrizes
do Labeca/MAE-USP).
Tendo em mente isso, vejamos como
Pausanias destaca os piscívoros sauditas:
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. “Incivilizados, eles não tem a noção
do bem e do mal, vivem nus,
praticando
a
comunidade
de
mulheres e, não vivem em casas
reais, mas cavernas ou cabanas
feitas de madeira, costelas de baleia
ou espinhas de peixe. Eles não
conhecem o fogo, cozinham o peixe
em pedras quentes que ficam com o
terrível sabor de paliure (espinheiro).
Quando eles não podem pescar, eles
comem grandes conchas cruas. Eles
nem sequer dão enterro aos mortos
jogam- nos ao mar. Então, esses são
animais selvagens, contaminados
pelo contato com o mar.” (Pausanias,
V, 25, 1-3).
Logicamente não se trata dos pescadores
atenienses mas acreditamos haver uma certa
semelhança pelo menos no que diz respeito à
condução da área de habitação e da construção
das habitações, pelo fato de serem homens que
viviam do/no mar e que, partindo da ideia de que
ambas sociedades estavam inseridas em um
modelo social no qual a cultura compartilhada
possuiria pontos de semelhança ou aproximação.
Não há razão óbvia para que não
erguessem suas habitações na região costeira do
Golfo Sarônico, uma vez que suas atividades
encontravam-se ali, no próprio fragmento citado de
uma carta atribuída à um pescador temos: [...]
Então, o que você estava pensando, mulher,
deixando a costa e as redes de linho, para ir à
vila[...] (Alciphron, 1999, p.54) (grifo nosso).
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Este outro indício mostra claramente uma
relação de ambientação, e pela análise dos termos
de todo o fragmento, temos a conotação negativa
da terra (a espera que do solo se alimente sua
renda; a terra causa a nossa morte; incapazes de
respirar o ar; armadilhas da cidade) em contraste
com o mar que é enaltecido (nossa própria vida é
sobre a água; mundo marinho) é valorizado o
mundo marinho pois este caracteriza-se como seu
dispositivo identitário e sua provável região de
moradia.

3. Cultura Material e Interpretações
Iconográficas: Cena Mítica.
O termo cultura material está relacionado
com a finalidade ou sentido que os objetos têm
para um povo numa cultura, ou seja, a importância
e influência que exercem na definição da
identidade cultural de uma sociedade. O que é
material e físico, objeto ou artefato é entendido,
hoje, pelos pesquisadores como um legado, como
algo que deve ser apreendido, usado e
preservado, que ensina a reproduzir o mesmo
objeto ou a guardar a sua memória. Surgem aqui
os objetos manufaturados (carácter artesanal) e os
que
são
produzidos
num
ambiente
tecnologicamente
mais
avançado,
na
maquinofatura. Os objetos têm uma época e lugar
de produção, um povo que os faz e reproduz, logo
têm um sentido histórico e humano.
A relação entre o objeto e o seu sentido,
torna-se assim, no campo de estudo dos
investigadores da cultura material, a sua
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problemática primeira. Numa definição mais
clássica, a cultura material pode assim ser
entendida como o conjunto de artefatos criados
pelo homem, combinando matérias-primas e
tecnologia, o qual se distingue das estruturas fixas
pelo seu carácter móvel, ou seja, sua circulação.
Segundo Pantel, ao examinar um certo
número de obras da história grega de tipos muito
diferentes e destinadas a públicos variados,
chega-se à constatação de que a imagem é
utilizada, por vezes, como ilustração de um
discurso histórico, sobretudo de obras localizadas
entre 1930-81.
Ainda que, para os especialistas,
historiadores da arte e arqueólogos, que há muito
tempo lidam com problemas relativos à
iconografia, esteja bem claro que as imagens,
inclusive as imagens pintadas nos vasos gregos,
são representações, construções intelectuais,
constatamos que em muitos casos as imagens são
abordadas ou utilizadas como figurações diretas
da realidade cuja compreensão remete à
evidência fotográfica.
Em muitos casos, tudo se passa como se
tal cena figurada sobre um vaso grego,
principalmente quando referido à uma cena dita da
vida cotidiana, é como se fosse um instantâneo
fotográfico capaz de, supostamente, fornecer ao
historiador uma informação concreta que pudesse
ser diretamente utilizada. (Pantel, 2013, p.10).
No caso das cenas mitológicas, pode ser
usado erroneamente como mera ilustração de uma
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narrativa
cultural,
sem
que
haja
uma
problematização analítica daquela imagem.
No entanto, novas abordagens partem do
postulado que a representação figurada é um dos
modos de expressão e de articulação do
pensamento em uma sociedade, concebendo-a
como uma linguagem que tem sua própria lógica.
A análise das imagens gregas deve ser realizadas,
primeiramente, seguindo um método rigoroso que,
tanto quanto possível, não deixa de lado nenhum
dos traços da figuração. (Pantel, 2013 p.19).
Em sua complexidade as imagens que
remontam
à cenas míticas induzem
o
compartilhamento cultural e a representação
imagética de uma figuração psíquica muito
provavelmente, amplamente divulgada, é a
manifestação visual de um imaginário coletivo.
A cena analisada a seguir trata de um
episódio da Ilíada, no qual a titã Thétis, mãe do
herói Aquiles, transporta seus armamentos recém
forjados por Hefestos.
Thétis, em toda cultura helênica, foi
amplamente conhecida como uma divindade
marítima, Hesíodo em sua Teogonia conta a
origem da titã como filha de Uranus e Gea e
esposa de Oceanus, com quem deu origem às
Oceanides, entre outras numerosas divindades
marinhas.
Outro mito relacionado à esta divindade,
envolveria Hera, segundo a tradição cultural,
Thétis teria cuidado da educação de Hera, esta
teria sido entregue pelas mãos de Rhea.
Percebemos, desde muito cedo a atribuição
maternal empregada simbolicamente em Thétis.
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A seguir temos a analise, a partir do
quadro proposto por Joly, 1994:
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