
 

 

 

  

 

 



 

 

 

  

 

 

EXPEDIENTE 

 

Reitora 

Profa. Dra. Elizabeth Nunes Fernandes 

Vice-Reitor 

Prof. Ms. Antônio Expedito Ferreira Barroso de Carvalho 

 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO 

(PPPI) 

Chefe 

Profa. Dra. Alinne da Silva 

 

CURSO DE HISTÓRIA 

Chefe 

Prof. Dr. Raimundo Lima dos Santos 

 

NEMHAM - NÚCLEO DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES DE 

HISTÓRIA ANTIGA E MEDIEVAL 

Diretor 

Prof. Me. Fabrício Nascimento Moura 

 

EDITOR-CHEFE 

Prof. Me. Fabrício Nascimento Moura 

 

DIAGRAMADOR 

Graduando Wekslley Santos Machado 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO 

MARANHÃO -UEMASUL 

Rua Godofredo Viana, 1300 - Centro. CEP. 65901- 480, Imperatriz - MA



 

 

 

  

 

 

CONSELHO EDITORIAL 

 Profa. Dra. Adriana Zierer - UEMA 

 Prof. Dr. Álvaro Alfredo Bragança Júnior - UFRJ 

 Profa. Dra. Ana Lívia Bomfim Vieira - UEMA 

 Profa. Dra. Clarisse Prêtre (Université Paris Ouest) 

 Prof. Dr. Gilberto da Silva Francisco - Unifesp 

 Prof. Dr. Glaydson José da Silva (UNIFESP) 

 Prof. Dr. Julio Cesar M. Gralha - UFF 

 Profa. Dra. Maria Cecília Colombani (Universidad de Mar del 

Plata) 

 Profa. Dra. Maria Regina Cândido - UERJ 

 Prof. Dr. Paulo Roberto Gomes Seda (UERJ) 

 Prof. Dr. Victor Hugo Aguirre Mendez (UNAM - México) 

 

CONSELHO CONSULTIVO 

 Profa. Doutoranda Regina Célia Costa Lima - UEMASUL 

 Profa. Me. Margarida Chaves dos Santos - UEMASUL 

 Prof. Doutorando Alair Figueiredo Duarte - UFRJ 

 Prof. Me. Francisco Lima Soares - FEST 

 Profa. Doutoranda Roza Maria Soares da Silva - FEST 

 Prof. Doutorando Kleber Alberto Lopes de Sousa – FEST 

 Profa. Me. Elizânia Sousa do Nascimento – UEMASUL 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa: Wekslley Santos Machado 

 

 

Editoração Eletrônica: Equipe NEMHAM 

www.nemham.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mythos: revista de história antiga e medieval / Universidade Estadual 

       da Região Tocantina do Maranhão. Núcleo de Estudos Multidis- 

       ciplinares de História Antiga  e  Medieval. Imperatriz: Uemasul / 

       NEMHAM, ano 1, v.2 (dez. 2017)- 

      

       Semestral. 

       ISSN 2527-0621 

 

1. Historia antiga e medieval – Periódicos. I. Universidade Estadual da 

Região Tocantina do Maranhão. Núcleo de Estudos Multidisciplinares 

de História Antiga e Medieval. 

CDU 94(05) 



 

 

 

  

 

 

Sumário 

Editorial 

Me. Fabrício Nascimento de Moura, 7 

 

Artigos 

 

UNA CARTOGRAFÍA HESIÓDICA. EL TERRITORIO DE LO SOCIO-

POLÍTICO 

Drª María Cecilia Colombani, 10 

 

DA GUERRA AO SACRIFÍCIO NA CIVILIDADE MAIA DO PERÍODO 

CLÁSSICO DE 250-900 A.C 

Vangela Fernandes De Oliveira, 26 

 

PUREZA E CASTIDADE NO MUNDO MEDIEVAL: UMA ANÁLISE DOS 

VALORES CRISTÃOS DOS TEMPLÁRIOS NA BAIXA IDADE MÉDIA 

Wekslley Santos Machado, 42 

 

A ORIGEM DAS ARTES LIBERAIS NA IDADE MÉDIA 

Francisco Weslley Fernandes Bezerra, 52 

 

AS PRÁTICAS MÁGICAS NA GRÉCIA DO PERÍODO ARCÁICO: 

RITUAL DE NECROMANCIA NO SÉCULO VIII A.C 

Lennyse Teixeira Bandeira, 64 

 

O RENASCIMENTO DO COMÉRCIO E DAS CIDADES – SÉCULO XI E 

XIII 

Raimundo Carvalho Moura Filho, 81 



 

 

 

  

 

 

DO MYTHOS AO LÓGOS: A TRANSIÇÃO PARA A CONSCIÊNCIA 

HISTÓRICA NA GRÉCIA CLÁSSICA. 

Leandro De Almeida Costa, 96 

 

FERRAMENTAS DIDÁTICAS UTILIZADAS PELA IGREJA CATÓLICA 

NA IDADE MÉDIA PARA O CONTROLE SOCIAL: UM ESTUDO 

BIBLIOGRÁFICO 

Lucas Veloso da Silva; Vitória Santos Esteves, 111 

INFERNO: DISCURSO E IMAGINÁRIO SOCIAL NA OBRA A DIVINA 

COMÉDIA, DE DANTE ALIGHIERI. 

Saulo Breno Sousa Da Silva, 122 

ASPECTOS DA SOCIEDADE ANGLO-SAXÃ DO SÉCULO X NA ELEGIA 
THE HUSBAND’S MESSAGE – UMA ABORDAGEM COMPARATIVA. 

Amanda Carraro Moraes, 134 

O MITO DE ÉDIPO NA GRÉCIA ANTIGA: ELEMENTOS REAIS E 

IMAGINÁRIOS PARA SE PENSAR O HOMEM OCIDENTAL 

Iara Aparecida Paiva, 154 

A RELIGIOSIDADE E O IMAGINÁRIO SOCIAL SOBRE A MORTE NO 

FIM DA IDADE MÉDIA 

Kerlys Santos de Sousa, 163 

 



 

 

 

   

 

 

 

 7 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2017, Ano I, Número II – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

 

EDITORIAL 

 

Nessa edição optamos por um editorial que destacasse a história e 

as realizações do Nemham, que celebra 6 (seis) anos de existência, 

através de um memorial descritivo das nossas ações neste período. São 

ações que desenvolvemos desde o período de fundação do Núcleo, em 

2011, até a presente data!  

O Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval (NEMHAM/UEMA/CNPq) como instituição que prioriza a 

relação ensino, pesquisa e extensão, desenvolve regularmente cursos e 

eventos, que possibilitam a formação profissional dos discentes e 

bolsistas de uma forma mais ampla, através da participação ativa junto 

à elaboração, organização e execução das atividades planejadas, assim 

como na produção de conhecimento sobre as sociedades antigas e sobre 

o medievo.  

Desde o seu início, em 2011, as atividades de extensão 

desenvolvidas pelo NEMHAM vêm construindo um espaço de debates e 

de diálogo para os pesquisadores brasileiros e estrangeiros, que 

desenvolvem abordagens sobre sociedades antigas e medievais, 

apresentarem o estado atual de suas pesquisas.  

O NEMHAM/CNPq foi fundado, inicialmente, como grupo de 

pesquisa, em Abril de 2011. A fundação do grupo de pesquisa se deu 

através da iniciativa dos discentes com destacado interesse nos estudos 

de sociedades do Oriente Antigo, da Antiguidade Clássica e da Idade 

Média. Em Março de 2015, a partir do desenvolvimento alcançado 

através da organização de eventos e do número sempre crescente de 

pesquisadores, o grupo teve suas atividades redefinidas, passando ao 

status de Núcleo de Estudos.  

Ainda em 2011 realizamos o Projeto de Extensão “Sociedade e 

cultura no mundo Antigo” que, dentre outras ações, levou para 

algumas escolas municipais em Imperatriz, o resultado das pesquisas 

desenvolvidas no núcleo, até então. Mais de 300 alunos da rede 

municipal foram alcançados com o projeto, que também foi premiado na 

Jornada de Extensão da UEMA, na categoria cultura. 

Desde 2012 o NEMHAM passou a organizar eventos de extensão 

que têm como objetivo estabelecer o intercâmbio entre os discentes da 
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UEMASUL e demais Instituições de Ensino Superior da região 

Tocantina com pesquisadores do Brasil e do Exterior. Assim, realizamos 

em 2012 o I Encontro Nacional de História Antiga e Medieval de 

Imperatriz: Sociedades, Instituições e Poder. Em 2013 organizamos 

o I Colóquio de História Antiga e Medieval de Imperatriz: diálogos 

com a Arqueologia e com a Antropologia.  

Alegremente, o ano de 2015 foi o do passo seguinte. Organizamos, 

com muito sucesso, o I Encontro Internacional e II Encontro 

Nacional de História Antiga e Medieval de Imperatriz: mito, religião 

e magia. Além de sucesso de público, o evento oportunizou a abertura 

de debates acerca de diversas temáticas sobre Antiguidade e o Medievo. 

Ainda em 2015 organizamos o curso de extensão A Guerra no Mundo 

Antigo: rito, sangue e ferro.  

Em Outubro de 2016, realizamos o II Encontro Internacional de 

História Antiga e Medieval de Imperatriz, cujo tema foi: Amor, 

Sexualidade e Erotismo. Este evento superou os anteriores realizados 

pelo Núcleo, ampliando ainda mais a divulgação do curso de História da 

UEMASUL no território nacional e também no exterior. Este Encontro 

marcou definitivamente o lugar do NEMHAM/CNPq junto às principais 

Instituições de pesquisa das Universidades de toda a região Norte e 

Nordeste, além de inserir o curso de História da UEMASUL no cenário 

Nacional e Internacional dos estudos sobre Sociedades Antigas e sobre 

o Medievo.  

Atualmente está em fase de elaboração o projeto de extensão 

História Antiga e Medieval nas Escolas. Este projeto tem como 

objetivo estabelecer o diálogo entre a Universidade e a comunidade de 

Imperatriz através da divulgação das pesquisas nas escolas da rede de 

educação básica, rompendo com os limites dos muros da instituição de 

ensino superior. O projeto, além de divulgar o curso de História da 

UEMASUL, irá contribuir para a atualização profissional dos docentes 

da Educação Básica através do contato com as pesquisas mais recentes 

sobre as sociedades da Antiguidade e do Medievo.  

O ano de 2017 se encerra com duas grandes realizações: a 

criação da revista Mythos e a aprovação dos pesquisadores Lennyse 

Bandeira Teixeira e Raimundo Carvalho de Moura Filho na seleção do 

Mestrado na UFG e na UFRJ.  
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Esta trajetória de seis anos de sucesso não seria possível sem a 

participação dos discentes da UEMASUL, da UEMA e demais IES da 

região, bem como de todos os docentes brasileiros e estrangeiros que 

estiveram conosco durante esse período nos eventos que organizamos. 

Fica aqui registrado o nosso maior agradecimento a todos que 

contribuíram direta ou indiretamente para a realização das ações do 

Núcleo.  

Temos a convicção de que estes são apenas os nossos primeiros e 

pequenos passos na jornada que iniciamos há seis anos. Ainda há 

muito o que realizar. Estamos apenas começando! 

 

Prof. Me. Fabrício Nascimento de Moura 

Chefe da Divisão de Extensão - UEMASUL 

Editor da Revista Mythos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 10 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2017, Ano I, Número II – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 04 de Novembro de 2017 

Artigo aprovado em 10 de Novembro de 2017 

UNA CARTOGRAFÍA HESIÓDICA. EL TERRITORIO DE LO 

SOCIO-POLÍTICO 

 

María Cecilia Colombani1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Noticias sobre la tensión Hesíodo-Perses 

 

El proyecto de la presente comunicación consiste, en primer 

lugar, en pensar algunos aspectos de la situación histórica de Hesíodo 

en relación a su hermano Perses, a la condición de Ascra, su aldea, y a 

la relación que ésta guarda con Tespia, ya que, a partir del juicio que 

ambos hermanos sostienen, las referencias de Hesíodo en Trabajo y 

Días, parecen devolver una progresiva incorporación de la aldea a 

Tespia. En segundo lugar, nos proponemos pensar la variable del 

espacio exterior en el marco del análisis socio-histórico-político 

                                                 
1
 Universidad de Morón /Universidad de Mar del Plata - UBACyT 

E-mail: ceciliacolombani@hotmail.com 
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efectuado en primer término. Doble propósito, pues a partir de la 

situación presente de Hesíodo, jugaremos con la variable del territorio 

para efectuar una lectura antropológica de la relación entre espacio y 

sociedad. 

Trabajos y Días devuelve el funcionamiento de la aldea que parece 

estar sostenida por una red vinculante que se sustenta, sobre todo, en 

los lazos de reciprocidad y competencia entre los labradores. Para 

comprender este fenómeno resulta revelador el mito de las érides, que el 

poeta refiere en la primera parte del poema. Dos son las érides, de signo 

contrario entre sí, ya que una es dañina y tenebrosa, mientras la otra es 

favorable y benigna. Esta segunda eris está directamente vinculada con 

ese sistema que cohesiona a los aldeanos. Esta eris favorece los lazos de 

sana competencia, sin que sean dañadas las relaciones de amistad que 

también quedan expuestas en el poema. A diferencia de la eris 

benévola, la eris mala no aparece en la práctica comunitaria de 

semejanza2. 

La rivalidad entre semejantes constituye de hecho el sistema de 

articulación social, al tiempo que determina la prosperidad de unos 

frente a otros, pero sin que se dañe el sistema en su conjunto, lo cual 

no implica ausencia de conflicto. Ascra constituye una comunidad de 

labradores, siendo, como anticipamos, los vínculos aldeanos por 

excelencia, las redes de amistad y reciprocidad que se entablan entre 

los pares. “Ser amigo del que es amigo” es uno de los presupuestos de 

este sistema de funcionamiento social. 

En este escenario socio-antropológico podemos pensar cómo 

ingresan los basileis en la economía general de la aldea, con el 

consecuente aporte de una realidad socio-política diferente a la propia 

comunidad de aldeanos. En principio debemos entender la realidad 

intrínseca de la aldea en lo que respecta a la segregación de cierto 

segmento social, de matriz desfavorecida económica y socialmente, en el 

cual se halla el propio Perses. Más allá de las causas del 

empobrecimiento, entre las cuales puede relevarse la holgazanería, 

insistentemente marcada por el poema, lo cierto es que parece darse un 

segmento desfavorecido frente a otro sector de labradores prósperos, 

entre los cuales se halla el propio Hesíodo. 

                                                 
2
 Sobre el tratamiento de las érides, ver Colombani, M. C. Hesíodo. Discurso y Linaje. 

Una aproximación arqueológica. 
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La causa dominante que el poema parece devolver en torno a las 

distintas situaciones sociales es el trabajo, estructuralmente asociado a 

la virtud, como clave de la partición entre ambos segmentos. Unos 

trabajan y otros no, con las consecuencias múltiples que acarrea, no 

sólo desde la perspectiva de la constitución ética de los sujetos, sino de 

las disimetrías en las condiciones económicas. 

Ahora bien, sea por el motivo que sea, lo cierto es que este sector 

queda segregado de las redes vinculantes que hacen a la vida de la 

aldea. Se produce, de hecho, una segregación del colectivo, que no 

puede participar en igualdad de condiciones de las reglas de la 

reciprocidad y la rivalidad como notas instituyentes de la vida aldeana, 

tal como de ello da cuenta Perses. Quedan excluidos porque de hecho 

carecen del soporte material para jugar la lógica del intercambio que 

regula las relaciones entre pares. 

De este modo, el panorama de esta temprana Edad de Hierro 

dibuja una tensión al interior del entramado social que podría leerse en 

términos de Mismidad y Otredad. Así, la propia comunidad estaría 

fracturada en dos segmentos: los labradores acomodados, 

representantes de lo Mismo, en relación a su incorporación al trabajo y 

a la virtud, y los labradores empobrecidos, formas de la otredad social; 

en el marco de esta tensión, sería el comportamiento de éstos últimos lo 

que determinó la llegada de los basileis de Tespias a Ascra. 

Los basileis ostentan la capacidad de sentar sentencias; así los 

litigantes recurren a ellos en calidad de ejecutores de la justicia, 

Themis. Los basileis emiten las themistes y, con ello, su rol es asegurar 

el intercambio redistributivo, distribuir y repartir, como formas de 

consolidar un kosmos más justo, evitando las marcas que el conflicto 

social acarrea, fracturando el equilibrio entre las partes. Perses convoca 

a los basileis y con ello entabla un primer vínculo de subordinación, 

que, progresivamente, se hará extensivo a la aldea toda. Perses “honra” 

a los basileis y tal honra genera un lazo de subordinación que los ubica 

en el lugar de un liderazgo indiscutido sobre el cual volveremos. 
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Noticias sobre Ascra 

 

Creemos oportuno acompañar las consideraciones vertidas en el 

apartado anterior con una referencia a Ascra. El estado-aldea es una 

estructura organizada de manera modular, con un centro aldeano que 

desde su centralidad controla el territorio del campo. La aldea sufre una 

transformación política que termina constituyendo la polis, trasvasando 

sus estructuras campesinas, modelos de comportamiento y valores. 

Desde esta vertiente, John Bintliff3 sostiene que la polis griega es una 

especie de ciudad-aldea. Tal como sostiene J. Gallego,  

En diversas publicaciones realizadas recientemente John 
Bintliff (1994; 1999; 2006) ha insistido con una interesante 

propuesta para explicar el proceso de formación y desarrollo de 
la pólis. Bintliff se basa para ello en un modelo de 

interpretación que reformula ciertas elucidaciones previas 

aportadas por Ernst Kirsten (1956) y Eberhard Ruschenbusch 

(1983; 1985), tomando del primero el modelo del “estado-aldea” 
(Dorfstaat) y del segundo el de la “pólis normal” (Normalpolis). 

El modelo del “estado-aldea” propuesto por Kirsten le ha 

permitido a Bintliff, adaptación mediante, conceptuar el 

proceso que tuvo lugar en la Grecia arcaica, conforme al cual, 

tanto ecológica como territorialmente, el paisaje se habría 

configurado de manera modular a partir de numerosas 
comunidades nucleadas que controlaban el campo y llevaban a 

cabo una explotación directa del mismo, en el marco de células 

aldeanas con un territorio de un radio de 2-3 km. Esta sería, 
en términos conceptuales, la idea de ciudad-estado o pólis que 

Kirsten planteaba como una transformación política de la 

aldea4. 

 

La aldea es una población demográfica de algunos miles, con un 

radio de 5 o 6 kilómetros, denominada “polis normal”, según Bintliff. La 

polis normal surge de la unificación de distintas aldeas y éstas a su vez 

de la unificación de los distintos oikoi. Estas aldeas que se unifican 

constituyen unidades, células, comunidades aldeanas, de 2 o 3 

kilómetros; células aldeanas de un radio no mayor de 2.5 kilómetros. La 

                                                 
3
 Bintliff, J. (2006). “City-country relationships in the «normal polis»”, en R.M. Rosen & 

I. Sluiter (eds.), City, countryside, and the spatial organization of value in classical 
antiquity, Leiden, Brill, pp. 13-32. 

4
 Gallego, J. “La Pólis griega, Población, territorio, y modelos políticos” en Sociedades 

Precapitalistas, vol. 6, nº 1, e014, diciembre 2016. Universidad Nacional de La Plata. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Centro de Estudios de 

Sociedades Precapitalistas (CESP), p. 8. 
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base de las poleis beocias no sería otra cosa que la replicación de estas 

células aldeanas que se reproducen. 

La “polis normal” que Bincliff considera está integrada en su 

mayoría por labradores, de cuatrocientos a ochocientos varones 

adultos, que más tarde constituirán el cuerpo político de la ciudad. 

Existirían alrededor de 1035 poleis catalogadas en el Mediterráneo 

Antiguo y el 60% de ellas responderían al modelo de replicación 

analizado. En esta línea, ampliando la descripción, afirma Gallego: 

La pólis normal sería, entonces, una comunidad de tamaño 

pequeño, con una superficie de entre 75 y 115 kms y una 

población de entre 2.000 y 4.000 habitantes compuesta 

mayoritariamente por labradores (excluyendo a esclavos y 

extranjeros), de los cuales entre 400 y 800 serían ciudadanos 

varones adultos con pleno derecho de ciudadanía. En el ámbito 
del Egeo este modelo se aplicaría al 80% del total de las póleis 

conocidas, excluyendo obviamente a las ciudades de mayor 

tamaño5. 

 

La pregunta, ya formulada en el inicio de nuestro trabajo, es de 

qué manera algunos centros dominaron a otros. La subordinación de 

algunas aldeas a otras de mayor poder se dio en la época arcaica, 

generalmente por la fuerza. Tal subordinación obedece a distintos 

factores que determinan la supremacía, por ejemplo, a cuestiones 

políticas, económicas, a partir del mejor posicionamiento, o bien a 

factores demográficos. 

La base social de estas aldeas está integrada por granjeros-

campesinos. La pregunta es saber cómo Tespias somete a Ascra, ya que 

constituye un ejemplo emblemático de cómo una aldea queda sometida 

a otro centro de mayor poder. En este marco, Hesíodo debe ser ubicado 

en pleno arcaísmo y Ascra se hallaría en pleno proceso de integración a 

Tespias. Uno de los motivos puede ser el empobrecimiento y 

pauperización de los labradores que se endeudan en el marco de una 

situación de crisis. No obstante, otro de los motivos debemos buscarlo 

en el tipo de actor social que describe Hesíodo, quien está hablando del 

labrador-hoplita. Se trata de una perspectiva diferente porque supone el 

avance del campesinado y el consecuente retroceso de la aristocracia. 

                                                 
5 Gallego, J. “La Pólis griega, Población, territorio, y modelos políticos” en Sociedades 

Precapitalistas, vol. 6, nº 1, e014, diciembre 2016. Universidad Nacional de La Plata. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Centro de Estudios de 

Sociedades Precapitalistas (CESP), p. 8. 
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A la luz de estas consideraciones históricas, podemos analizar 

cómo Trabajos y Días atestigua cierta diferencia entre los labradores 

dentro de la aldea, y, en ese testimonio, retorna, una vez más, el mito 

de las dos Érides, ampliado en relación a la versión de Teogonía donde 

la eris es una sola. La envidia y la competencia entre vecinos, leída 

positivamente por Hesíodo, a partir del relato de las érides, parece dar 

cuenta de la legitimidad de la riqueza bienhabida, esto es, conseguida a 

través del trabajo. No es casual que Hesíodo haya incorporado el relato 

de las érides en los Érga agregando una éris positiva. A nuestro 

entender, allí está la clave de la posibilidad de pensar la competencia 

como motor del progreso y de la riqueza6. 

Tal como analizamos precedentemente, los versos 10-41 

presentan dos tipos de eris y de allí se desprende que esta comunidad 

está atravesada por la rivalidad entre semejantes en el marco de una 

lógica de la emulación. La lógica de la rivalidad los territorializa en un 

espacio común y de pertenencia identitaria y social: 

 

οὐκ ἄρα μοῦνον ἔην Ἐρίδων γένος, ἀλλ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

εἰσὶ δύω: τὴν μέν κεν ἐπαινέσσειε νοήσας, 

ἣ δ᾽ ἐπιμωμητή: διὰ δ᾽ ἄνδιχα θυμὸν ἔχουσιν. 

ἣ μὲν γὰρ πόλεμόν τε κακὸν καὶ δῆριν ὀφέλλει, 

σχετλίη: οὔτις τήν γε φιλεῖ βροτός, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκης 

ἀθανάτων βουλῇσιν Ἔριν τιμῶσι βαρεῖαν. 

No era en realidad una sola la especie de las Érides, sino que 
existen dos sobre la tierra. A uno, todo aquel que logre 

comprenderla la bendecirá; la otra, en cambio, solo merece 

reproches. Son de índole distinta; pues ésta favorece la guerra 

funesta y las pendencias, la muy cruel. Ningún mortal la 

quiere, sino que a la fuerza, por voluntad de los inmortales, 
veneran a la Eris amarga (Trabajos y Días, 10-16). 

 

Otra lectura posible define la competencia por los bienes que 

resultan escasos, en tiempos de crisis económica. La buena eris sería la 

que permitiría a los labradores pobres emular a los labradores ricos en 

                                                 
6 En la misma línea encontramos la interpretación de Gagarin, M. (1990), p. 181: “The 
ambiguity of eris is important to Hesiod not so much because it sheds light on the nature 
of eris but because it exemplifies the ambiguity of the world”. 
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el marco de un diagrama de competitividad que marca conductas y 

valores sociales. 

La buena eris también organiza las relaciones entre los 

labradores, vislumbrándose relaciones no necesariamente conflictivas, 

aunque puede haberlas. La reciprocidad vincular se asentaría en la eris 

buena y en la philia, como los dos principios constitutivos de la trama 

vincular: “No te hagas rico por malos medios; las malas ganancias son 

como calamidades” (Trabajos y Días, 353) 

Hay amistad entre los mismos que rivalizan; se tiene, de hecho, 

necesidad del vecino, como co-partícipe de una comunidad de 

relaciones sociales. 

πῆμα κακὸς γείτων, ὅσσον τ᾽ ἀγαθὸς μέγ᾽ ὄνειαρ. 

ἔμμορέ τοι τιμῆς, ὅς τ᾽ ἔμμορε γείτονος ἐσθλοῦ. 

οὐδ᾽ ἂν βοῦς ἀπόλοιτ᾽, εἰ μὴ γείτων κακὸς εἴη. 

εὖ μὲν μετρεῖσθαι παρὰ γείτονος, εὖ δ᾽ ἀποδοῦναι, 

αὐτῷ τῷ μέτρῳ, καὶ λώιον, αἴ κε δύνηαι, 

ὡς ἂν χρηίζων καὶ ἐς ὕστερον ἄρκιον εὕρῃς. 

Una plaga es un mal vecino, tanto como uno bueno es una 
gran bendición. Cuenta con un tesoro quien cuenta con buen 

vecino. No se te morirá la vaca si no tienes mal vecino. Mide 

bien al recibir y devuélvele bien con la misma medida y mejor 

si puedes, para que si lo necesitas, también luego le encuentres 
seguro (Trabajos y Días, 346-351). 

 

Lo que no se resuelve en el oikos, que es lo mejor, se resuelve en 

el marco de los lazos de reciprocidad, precisamente en esa lógica de la 

reciprocidad que genera una urdimbre vincular que sostiene el 

entramado antropológico, dando cuenta del “entre”. 

El dispositivo se cierra sobre el oikos como geografía preciada, 

pero también se abre al afuera. Hesíodo exhorta a Perses a devolver 

todo lo que está recibiendo; lo exhorta a reciprocar porque esa es la 

lógica que lo acoge dentro de la comunidad de semejantes y lo incluye 

dentro del sistema normativo que regula las relaciones entre pares. 

Perses pretende las ventajas de la reciprocidad pero se muestra 

indolente, sin vocación para el trabajo, lo que equivale a mostrarse 

indolente frente a la virtud. Se está censurando no la pobreza como tal, 

sino la actitud moral del holgazán que espera que le den sin estar 

dispuesto a reciprocar. La lógica de la reciprocidad implica el 
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reconocimiento del otro como miembro de un espacio de valores 

compartidos. Aparecerían así dos regiones sociales: los labradores 

prósperos y ricos y los labradores pobres que no pueden ingresar en la 

lógica de la reciprocidad. 

Hesíodo representa al granjero acomodado y Perses al 

empobrecido. Los primeros quieren marcar distancia y con ello rompen 

la homogeneidad de la aldea. Por su parte, Perses echa mano a los 

basileis para obtener beneficios que no puede obtener por otros medios. 

ὦ Πέρση, σὺ δὲ ταῦτα τεῷ ἐνικάτθεο θυμῷ, 

μηδέ σ᾽ Ἔρις κακόχαρτος ἀπ᾽ ἔργου θυμὸν ἐρύκοι 

νείκε᾽ ὀπιπεύοντ᾽ ἀγορῆς ἐπακουὸν ἐόντα. 

ὤρη γάρ τ᾽ ὀλίγη πέλεται νεικέων τ᾽ ἀγορέων τε, 

ᾧτινι μὴ βίος ἔνδον ἐπηετανὸς κατάκειται 

ὡραῖος, τὸν γαῖα φέρει, Δημήτερος ἀκτήν. 

τοῦ κε κορεσσάμενος νείκεα καὶ δῆριν ὀφέλλοις 

κτήμασ᾽ ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις: σοὶ δ᾽ οὐκέτι δεύτερον ἔσται 

ὧδ᾽ ἔρδειν: ἀλλ᾽ αὖθι διακρινώμεθα νεῖκος 

ἰθείῃσι δίκῃς, αἵ τ᾽ ἐκ Διός εἰσιν ἄρισται. 

ἤδη μὲν γὰρ κλῆρον ἐδασσάμεθ᾽, ἀλλὰ τὰ πολλὰ 

ἁρπάζων ἐφόρεις μέγα κυδαίνων βασιλῆας 

δωροφάγους, οἳ τήνδε δίκην ἐθέλουσι δίκασσαι. 

¡Oh Perses!, grábate tú esto en el corazón y que la Éris gustosa 

del mal no aparte tu voluntad del trabajo, preocupado por 
acechar los pleitos del ágora; pues poco le dura el interés por 

litigios y las reuniones públicas a aquel cuya casa no se 

encuentra en abundancia el sazonado sustento, al grano de 

Deméter, que la tierra produce. Cuando te hayas provisto bien 

de él, entonces sí que puedes suscitar querellas y pleitos sobre 
haciendas ajenas. Pero ya no te será posible obrar así por 

segunda vez; al contrario, resolvamos nuestra querella de 

acuerdo con sentencias justas, que por venir de Zeus son las 

mejores. Pues ya repartimos nuestra herencia y tú te llevaste 

robado mucho más de la cuenta, lisonjeando descaradamente 

a los reyes devoradores de regalos que se las componen a su 
gusto para administrar este tipo de justicia (Trabajos y días, 

27-40). 

 

En el marco de la disputa entre los hermanos, Perses conoce las 

prácticas del agora, más allá de la aldea. En ese contexto, cuando 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=t%27&la=greek&can=t%271&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dh%3Drin&la=greek&can=dh%3Drin1&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&can=ta%5C0&prior=a)lla/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=polla%5C&la=greek&can=polla%5C0&prior=ta/
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Hesíodo le sugiere arreglar las cosas “aquí” se está refiriendo a la aldea, 

dentro de su lógica y no en el agora. 

¿De dónde surgía la autoridad judicial de los reyes, quienes 

pretenden impartir sentencias? El dictar sentencias está capitalizado 

por los reyes y ello se debe, fundamentalmente a ciertos tópicos que 

pueden resumirse en: 

1. Por el rango que ostentan. 

2. Por las normas y costumbres consuetudinarias. 

3. Por el arbitraje entre litigantes 

4. Por aparecer como intérpretes de las themistes. 

El vínculo que entable Perses con los basileis se define como 

relaciones clientelares con los bigmen. Estos bigmen propician la 

vinculación para ganar seguidores. Perses queda fuera de las relaciones 

de reciprocidad porque no gestiona su hacienda, quedando excluido del 

dispositivo vincular. 

La entrega de regalos honoríficos genera esas relaciones 

clientelares, que le permiten a un hombre como Perses obtener ventajas 

que no puede obtener de otro modo por estar fuera de la lógica de 

reciprocidad. A la luz de este panorama, claramente existen diferencias 

de carácter material entre Hesíodo y Perses: Hesíodo parece poder 

gestionar un oikos, Perses, no. Hesíodo dispone de bueyes y empleados, 

Perses, no; claramente, Perses evidencia menos recursos que su 

hermano. 

Ahora bien, nuestro breve recorrido histórico ocupa un primer 

momento de nuestro trabajo y tiene como objetivo desembocar en la 

consideración del espacio político que la aldea define en su materialidad 

para pensar la relación entre espacio y política en un segundo 

momento. Para ello pretendemos abordar el territorio de la ciudad como 

topos emblemático de la vida de los aldeanos donde se juegan los lazos 

de reciprocidad o los juegos de conflictividad que hacen al corazón de la 

vida política. 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 19 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2017, Ano I, Número II – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 04 de Novembro de 2017 

Artigo aprovado em 10 de Novembro de 2017 

Noticias de la ciudad 

 

Espacio arquetípico de la vida más allá de los muros acotados y 

protegidos del oikos. La ciudad se tensa al compás de la justicia y de la 

administración que de ella se haga o de los hombres que la habiten. 

En este sentido, el poema devuelve sobre todo dos posibilidades 

diferentes en torno a su constitución: una ciudad sana y otra enferma, 

pensado desde una metáfora médica. Creemos ver un claro antecedente 

de lo que constituirá la preocupación clásica por excelencia: la 

necesidad de sanar la ciudad7. 

Es precisamente la metáfora médica la que nos permite 

acercarnos al tema; la ciudad sana es sinónimo de prosperidad, tanto 

en la abundancia que la naturaleza devuelve, en la generosidad de la 

que sólo ella es capaz, así como la prosperidad y calidad del ganado y la 

fertilidad de las mujeres dando magníficos hijos que se parecen a sus 

padres. Tal como sostiene el poeta: 

Οἳ δὲ δίκας ξείνοισι καὶ ἐνδήμοισι διδοῦσιν 

ἰθείας καὶ μή τι παρεκβαίνουσι δικαίου, 

τοῖσι τέθηλε πόλις, λαοὶ δ᾽ ἀνθεῦσιν ἐν αὐτῇ: 

εἰρήνη δ᾽ ἀνὰ γῆν κουροτρόφος, οὐδέ ποτ᾽ αὐτοῖς 

ἀργαλέον πόλεμον τεκμαίρεται εὐρύοπα Ζεύς: 

οὐδέ ποτ᾽ ἰθυδίκῃσι μετ᾽ ἀνδράσι λιμὸς ὀπηδεῖ 

οὐδ᾽ ἄτη, θαλίῃς δὲ μεμηλότα ἔργα νέμονται. 

τοῖσι φέρει μὲν γαῖα πολὺν βίον, οὔρεσι δὲ δρῦς 

ἄκρη μέν τε φέρει βαλάνους, μέσση δὲ μελίσσας: 

εἰροπόκοι δ᾽ ὄιες μαλλοῖς καταβεβρίθασιν: 

τίκτουσιν δὲ γυναῖκες ἐοικότα τέκνα γονεῦσιν: 

θάλλουσιν δ᾽ ἀγαθοῖσι διαμπερές: οὐδ᾽ ἐπὶ νηῶν 

νίσσονται, καρπὸν δὲ φέρει ζείδωρος ἄρουρα. 

Para aquellos que dan veredictos justos a forasteros y 

ciudadanos y no quebrantan en absoluto la justicia, su ciudad 

se hace floreciente y la gente prospera dentro de ella; la paz 

nutridora de la juventud reside en su país y nunca decreta 
contra ellos la guerra espantosa Zeus de amplia mirada. Jamás 

el hambre ni la ruina acompañan a los hombres de recto 

proceder, sino que alternan con fiestas el cuidado del campo. 

La tierra les produce abundante sustento y, en las montañas, 

                                                 
7 Platón, República 
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la encina está cargadas de bellotas en sus ramas altas y de 

abejas en las de en medio. Las ovejas de tupido vellón se 

doblan bajo el peso de la lana. Las mujeres dan a luz niños 

semejantes a sus padres y disfrutan sin cesar de bienes. No 

tienen que viajar en naves y el fértil campo les produce frutos 
(Trabajos y días, 225-238). 

 

Es la ciudad de la paz y la concordia entre los hombres, donde 

prevalece la buena eris a diferencia de la ciudad enferma transida por la 

mala eris. Una ciudad que nutre a los jóvenes es una ciudad que 

permite instalarse de algún modo en el futuro, a partir del cuidado de 

las generaciones venideras. Asimismo es el lugar de una instalación 

permanente, a partir de la abundancia y la fecundidad que la vuelven 

un tópos habitable y confiable, motivo por el cual “no tienen que viajar 

en naves”; con el consecuente temor que el mar como geografía 

desconocida proporciona. 

En el otro extremo, la ciudad enferma es la calamidad que somete 

a los mortales a las peores condiciones de vida: la infertilidad de las 

mujeres, la debilidad de sus ejércitos y sobre todo, la esterilidad de la 

tierra. Así, la clave que determina un escenario u otro es la justicia, 

tanto de los hombres que la habitan como de los basileis que la dirigen. 

La ciudad es también el lugar abierto del saqueo cuando los hombres 

han perdido definitivamente el rumbo en la progresiva degradación 

antropológica que Hesíodo describe en el mito de las edades, tal como 

ocurre con los de la quinta estirpe que unos a otros saquearán sus 

ciudades. Alcanzan estos versos para ajustar la pintura: 

οὐδὲ πατὴρ παίδεσσιν ὁμοίιος οὐδέ τι παῖδες, 

οὐδὲ ξεῖνος ξεινοδόκῳ καὶ ἑταῖρος ἑταίρῳ, 

οὐδὲ κασίγνητος φίλος ἔσσεται, ὡς τὸ πάρος περ. 

αἶψα δὲ γηράσκοντας ἀτιμήσουσι τοκῆας: 

μέμψονται δ᾽ ἄρα τοὺς χαλεποῖς βάζοντες ἔπεσσι 

σχέτλιοι οὐδὲ θεῶν ὄπιν εἰδότες: οὐδέ κεν οἵ γε 

γηράντεσσι τοκεῦσιν ἀπὸ θρεπτήρια δοῖεν 

χειροδίκαι: ἕτερος δ᾽ ἑτέρου πόλιν ἐξαλαπάξει. 

el padre no se parecerá a los hijos ni los hijos al padre; el 

anfitrión no apreciará a su huésped ni el amigo a su amigo y 

no se querrá al hermano como antes. Despreciarán a sus 

padres apenas se hagan viejos y les insultarán con duras 

palabras, cruelmente, sin advertir la vigilancia de los dioses –

no podrían dar el sustento debido a sus padres ancianos 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29de%5C&la=greek&can=ou%29de%5C3&prior=sxe/tlioi
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aquellos [cuya justicia es la violencia-, y unos saquearán las 
ciudades de los otros] (Trabajos y días 183-190). 

 

Es también la ciudad abandonada por Dike cuando ésta es 

injuriada; la ciudad como espacio abierto queda a merced de la ley de 

las bestias. El espacio civilizado se vuelve inculto, tal como de ello 

parece dar cuenta la fábula del halcón y del ruiseñor. Prima la ley del 

más fuerte y, desde esa fortaleza que no contempla prudencia y que se 

esgrime como pura hybris, aplasta al más débil, rompiendo los lazos de 

armonía que pueden prevalecer en la ciudad sana. 

La ciudad enferma constituye la cara visible de la culpa y de la 

calamidad, del hambre y la peste, de la infertilidad de todo tipo y de la 

destrucción. La ciudad es el territorio natural de la sociabilidad, la 

circulación, el intercambio y la reciprocidad. En esta línea se inscribe el 

complejo universo de relaciones que exhibe el poema; relaciones entre 

pares, el vecino, el hermano, el pariente, el amigo. Ciudad que alberga 

indistintamente los vínculos que ambas érides determinan con 

diferentes resultados. No es casual que Hesíodo haya incorporado el 

relato de las érides en Trabajos y Días agregando una éris positiva.  

A partir de la realidad ambigua de la aldea, donde reina tanto la 

justicia como la injusticia, es también el lugar de la vigilancia porque 

los dioses han determinado que los hombres sean vigilados a partir de 

sus conductas y un cuerpo de daimones invisibles custodia el 

cumplimiento de las leyes en la ciudad. Espacio político donde se 

visibilizan las relaciones de poder que se juegan entre los distintos 

actores, representados y ejemplificados quizás por la disputa entre 

Hesíodo y su hermano y la denuncia del poeta a los reyes devoradores 

de regalos. Territorio de reconstrucción ético-política a partir de la 

posibilidad de restaurar la justicia como eje rector y vertebrador de la 

vida de los hombres reunidos en torno a su soberanía. 

 

El agora  

 

El agora es, dentro de la ciudad, el espacio abierto por excelencia, 

a partir de su estructura funcional. Junto con el campo es, además, el 

espacio virilizado donde se juegan los vínculos sociales de la aldea. Los 

versos 34 y ss., analizados previamente son un ejemplo acabado del 
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valor del agora como espacio de la disputa. Lugar de pleito y discusión, 

lo que equivale a hablar de un espacio abierto donde se toma, de algún 

modo, la palabra, antecedente remoto de lo que luego constituirán los 

debates acalorados en tiempos clásicos8. 

Lugar donde Hesíodo confronta abiertamente con los dorophágoi 

por su actitud contraria a la justicia. Hablamos simbólicamente del 

espacio abierto que constituye el agora en esta gesta didáctica del poeta 

de restaurar la justicia en sus distintos órdenes. Es también el espacio 

donde brilla el rey justo, capaz de dictar las rectas sentencias; los 

descendientes de Zeus a quienes las Musas acompañan con su gloria9. 

El rey justo brilla entre el vulgo reunido en el agora y sus palabras 

persuasivas se dejan oír para solucionar las querellas, tal como de ello 

da cuenta Teogonía al referirse a la acción de las Musas sobre los 

hombres. Es el espacio donde Perses ha llevado sus reclamos, 

escuchado, precisamente, por los reyes devoradores de dones y, a partir 

de su acción, ultrajando la justicia y, por ende, quebrando el campo de 

normatividad y regulación socio-política. 

 

Los caminos 

 

Apenas un par de indicaciones nos permiten aproximarnos a la 

ciudad como un área de circulación que, a su vez, nos habilita a pensar 

en los caminos por donde los hombres se acercan a la cálida tertulia en 

el marco de la reciprocidad aludida, o bien los caminos que llevan a los 

banquetes, ratificando la lógica vincular de la aldea. Claramente el 

camino es lo que acerca al par, al amigo, al vecino, en signo de 

sociabilidad. Dirigirse a uno u otro lado implica una cierta movilidad 

que pone sobre la escena la importancia de los mismos, en la doble 

convergencia de área de circulación y de convivialidad. 

Asociados a los caminos como espacios de tránsito y visibilidad 

social, el corpus de prohibiciones que el poeta anuncia en tono didáctico 

y exhortativo, hace referencia a esos lugares intersticiales de la ciudad, 

que suelen estar asociados a una interdicción: 

                                                 
8 Detienne, M. Los maestros de verdad en la Grecia arcaica 

9 Sobre la acción de las Musas sobre los hombres, ver Colombani, M. C. Hesíodo. Una 
introducción crítica 
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μηδ᾽ ἄντ᾽ ἠελίου τετραμμένος ὀρθὸς ὀμιχεῖν: 

αὐτὰρ ἐπεί κε δύῃ, μεμνημένος, ἔς τ᾽ ἀνιόντα: 

μήτ᾽ ἐν ὁδῷ μήτ᾽ ἐκτὸς ὁδοῦ προβάδην οὐρήσῃς 

μηδ᾽ ἀπογυμνωθείς: μακάρων τοι νύκτες ἔασιν: 

ἑζόμενος δ᾽ ὅ γε θεῖος ἀνήρ, πεπνυμένα εἰδώς, 

ἢ ὅ γε πρὸς τοῖχον πελάσας ἐυερκέος αὐλῆς. 

No orines de pie vuelto hacia el sol, sino cuando se ponga, 

recuérdalo, y hacia oriente sin desnudarte; pues las noches 
son de los Bienaventurados; tampoco en el camino ni fuera del 

camino te orines sobre la marcha; muy sensato es el hombre 

piadoso que lo hace agachado o el que se arrima al muro de un 

corral bien cercado (Trabajos y Días, 728, 732) 

 

El camino, ὁδός, representa una geografía de tránsito común que 

debe ser respetada en aras de la convivencia colectiva; de algún modo 

está al servicio del plexo de normas que regulan la vida comunitaria, 

motivo por el cual se trata de espacio regulado. La prohibición de 

desnudarse en el espacio público y abierto, o bien el sagrado, obedece al 

respeto que los hombres deben guardar al cielo, lleno de dioses y 

espíritus10. 

De modo análogo en el juego de las pautas de convivencia que la 

ciudad impone, orinar agachado es sinónimo del hombre prudente, al 

tiempo que se aleja de las costumbres femeninas atestiguadas en el 

Egipto antiguo, donde las mujeres orinaba de pie11. 

 

Conclusiones 

 

El proyecto de la presente comunicación ha consistido en 

reflexionar sobre algunos núcleos de la situación histórica de Hesíodo, 

la relación con su hermano Perses,  la condición de su aldea y la 

relación que ésta mantiene con Tespia. 

A su vez, nos propusimos reflexionar sobre la variable del espacio 

exterior en el escenario del análisis socio-histórico-político que 

propusimos en primer lugar.  

                                                 
10 Hesíodo, Teogonía, Trabajos y Días, Escudo, Planeta Deagostini, n 61. p. 160 

11 Ibidem 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29lh%3Ds&la=greek&can=au%29lh%3Ds0&prior=e)uerke/os
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Nos movimos, pues, en dos frentes, complementarios, ya que, a 

partir de la situación histórica de Hesíodo, desplegamos críticamente la 

variable del territorio, intentando una lectura antropológica del vínculo 

espacio-sociedad. 

Para ello nos situamos en Trabajos y Días por tratarse del poema 

emblemático que exhibe el funcionamiento de la aldea, sostenido por 

una red de vínculos que se manifiestan como una red o una urdimbre 

de lazos de reciprocidad y competencia, que constituyen el núcleo de la 

vida de los labradores.  

Fuimos entonces a problematizar el mito de las érides porque es 

en ese relato donde queda exhibido el juego de las competencias, 

quedando la rivalidad entre semejantes como la forma más cabal del 

sistema de articulación social y determinando desde su propia lógica, la 

prosperidad de unos frente a otros.  

Concluimos finalmente que el panorama de esta temprana Edad 

de Hierro despliega culturalmente una tensión en el interior del tejido 

social que podemos interpretar en términos de Mismidad y Otredad12. 

La comunidad aparecería como realidad socio-histórica fracturada en 

dos ámbitos: en primer lugar, los labradores acomodados, incorporados 

al trabajo y a la virtud, como pilares del progreso y el desarrollo, y, en 

segundo lugar, los labradores empobrecidos, representantes, de alguna 

manera, de la otredad social. 

En este contexto, abordamos, finalmente, la figura de los basileis, 

capaces de sentar sentencias, a partir de su capacidad de  ejecutar la 

justicia, asegurando el intercambio redistributivo y consolidando, de ese 

mdo, un kosmos más justo.  

La actitud de Perses convocando a los basileis, genera un lazo de 

subordinación, que pudimos relevar, ubicándolos en un lugar de 

liderazgo que marca la pintura de la aldea.  

 

 

 

 

                                                 
12 Sobre la tensión Mismidad-Otredad en el marco del entramado social, ver, Garreta, 
M. Belleli, C. La trama cultural 
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DA GUERRA AO SACRIFÍCIO NA CIVILIDADE MAIA DO 

PERÍODO CLÁSSICO DE 250-900 A.C 

                                                                                    

  Vangela Fernandes De Oliveira13 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar as práticas de 
guerra na civilidade Maia do período clássico de 250-900 a. C. 
Investigaremos primeiramente a divisão dos grupos sociais, 

hierarquicamente organizados, afim de verificar qual a função de cada 
grupo no desenrolar da guerra. Logo em seguida, analisaremos a 

escolha dos chefes, a fabricação das armas e preparação para a 
batalha, desmitificando a ideia, que a guerra para os Maias era 
motivada principalmente para a captura de prisioneiros para o 

sacrifício.  Por fim, verificaremos como eram realizadas as práticas de 
sacrifício após as batalhas. O que evidencia por meio desse contexto e 
que a guerra para civilidade Maia assim como para outras civilidades da 

mesoamerica, contribuindo para a construção dos Estados e para o 
desenvolvimento da sociedade.  

PALAVRAS-CHAVE: Maias, Guerra, Sacrifício, Sociedade. 

 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze the practices of war in Mayan 
civilization from the classic period of 250-900 a.C. We will first 

investigate the division of social groups, hierarchically organized, in 
order to verify the function of each group in the course of war. Soon 

after, we will analyze the choice of the chiefs, the manufacture of the 
weapons and preparation for the battle, demystifying the idea, that the 
war for the Mayas was motivated mainly for the capture of prisoners for 

the sacrifice. Finally, we will check how the sacrificial practices were 
carried out after the battles. This isevidenced by this context and that 

the war for Maya civilization as well as for other civilizations of the 
Mesoamerica, contributing to the construction of States and to the 
development of society. 

                                                 
13

 Graduanda em História pela Universidade Estadual do Maranhão CESI/UEMA. 
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Introdução 

 

 Para Barbara Ehrenreich, as guerras possuem diferentes teorias 

sobre por que os homens lutam. Estas teorias são inteiramente 

racionais, justificadas pela emoção humana. Trata-se de uma 

continuação da política, só que por outros meios. O autor afirma que, 

na guerra, os homens entram em uma realidade da existência humana, 

tão distante da vida cotidiana quanto tudo que chamamos de sagrado. 

No entanto o mesmo autor afirma que, para René Girard, a guerra seria 

apenas uma forma de sacrifício violento, para amenizar ou cessar 

reações políticas. (EHRENREICH, 2000, p.15-19) 

É valido afirmar que não são só esses aspectos que trazem à tona 

o sentimento da guerra para as diversas civilidades. Em certos pontos a 

guerra passa a ser transformada em religião e assim sacralizada. O 

historiador Arnold J. Toynbee escreveu: “O homem precisa do apoio 

espiritual... a glorificação da guerra é um artigo fundamentalmente da 

fé”. (EHRENREICH, 2000, p.23).  

Nas civilidades mesoamericanas, a guerra, servia para diversas 

funções como a captura de prisioneiros para o sacrifício, marcado por 

importantes rituais que em certas ocasiões se tornava indispensável, tal 

como ascender ao trono. 

A guerra entre os Maias estava em grande parte ligada a expansão 

territorial adquirida através da submissão das sociedades vizinhas. 

 Para Alexandre Navarro a guerra facilitou o tributo de bens e 

representou uma estratégia importante para a manutenção da 

hierarquia dos pobres. O autor ressalta ainda que a principal função da 

guerra entre os Maias foi a busca por poder, através de terras e 

escravos. Ainda segundo Alexandre Navarro, tal afirmação desqualifica 

algumas crenças sobre a guerra Maia, abordado por muitos 

historiadores erroneamente ao longo do tempo, tais como: que  a guerra 

servia apenas para capturar prisioneiros de guerra para o sacrifício, a 

perda de vida durante a guerra não acarretaria significativa,  que as 

cidades Maias não tinham obras defensivas, que a guerra era uma 
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atividade restrita apenas ao período Clássico Tardio (600-900), e que as 

consequências da guerra não trazia maior importância evolutiva a 

sociedade. (NAVARRO, 2008, p.116). 

Observa-se no entanto que, a guerra, não servia somente como 

um instrumento de destruição, mas como um elemento importante para 

o desenvolvimento dos Estados da Mesoamerica, No qual possibilitou 

aos Maias aumento territorial e poder. Para compreender tais questões, 

torna-se necessário conhecermos a organização social da civilidade 

Maia e suas ideologias.  

 

A Civilidade Maia 

 

A cultura Maia, tal como se manifestou no período clássico 

entre 250 e 900 d. C., foi uma das mais sofisticadas que já 

enriqueceram nosso planeta. Não só os maias eram muito 

avançados para a época como haviam aspectos de sua 

matemática, arquitetura, astronomia, arte, língua e escrita 

ainda não superados pela moderna sociedade global com toda 
a sua tecnologia de ponta.14 

 

 
 Para a historiografia a data de surgimento da civilidade Maia 

ainda é discutível. Arqueólogos e historiadores afirmam que a civilidade 

Maia tomou força na Guatemala, na selva do Potén, na qual era dividida 

linguisticamente em vários grupos e espalhada sobre um território de 

mais de 250 mil quilômetros. Os Maias, foram uma sociedade 

pertencente á cultura mesoamericana, notável por sua língua escrita, 

forma de Governo, Ciência, Matemática, Arte, Arquitetura e 

Conhecimentos Astronômicos. (GORZONI, 2012, p.6) 

Na obra Os povos da América: dos primeiros habitantes as 

primeiras civilizações urbanas, as autoras Ana Maria Bergamin e Flávia 

Ricca, apontam que, “a partir do século V começou a desenvolver um 

forte povoamento da área que compreende o sul do México e parte de 

Honduras, onde floresceu a cultura maia clássica”. (BERGAMIN; RICCA, 

1996, p. 61).  Assim, foram estabelecidas cidades, que passaram a 

combinar diversos aspectos culturais entre si. 

                                                 
14 DOUGLAS, David. A profecia Maia para 2012. São Paulo: Pensamento, 2009.p. 26.  
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Segundo Priscila Gorzoni, os Maias eram habitantes das florestas 

da Guatemala, Honduras e da Península de Yucatán, no México. As 

principais cidades Maia estão localizadas no vale do rio Montágua, entre 

a Guatemala e Honduras Nas selvas de Petén, estao Tikal e Uaxactun e 

no vale de Usumacinta, a cidade de Paleque, Iaxchilán Pedra Petra. Em 

Yucatán foram construídas as cidades de Chichén Itzá, Uxmal, Tulum e 

Maiapán. Ainda segundo Priscila Gorzoni, os Maias eram povos 

divididos linguisticamente em vários grupos e espalhados sobre um 

território de mais de 250 mil quilômetros quadrados. Eram divididos em 

quase 30 etnias, que compartilhavam características em comum como o 

idioma, que ainda sobrevive nas variações Maia de Yucatán e a língua 

quiché na Guatemala. (GORZONI, 2012.p.6-7).  

Assim, para Nicolas J. Saunders, os Maias foram a civilidade 

clássica mais desenvolvida da Mesoamérica. Entre 250 e 9900 d.C. eles 

criaram uma sociedade de Matemática complexa, hieróglifos e várias 

cidades-estados cujos templos piramidais surgiram do interior das 

florestas tropicais. (SAUNDERS, p.69) 

 

 Expansão Territorial  

 

Segundo Paul Gendrop, a região Maia apresenta duas divisões 

designadas somente pelos nomes de Terras Altas e Terras Baixas. A 

área meridional corresponde ás terras Altas da Guatemala, de clima 

temperado e úmido, estendendo-se á costa do Pacifico, á Chiapas e El 

Salvador. Esta zona meridional, apesar da fertilidade e da variedade de 

recursos naturais, no período de formação da civilidade Maia, não 

figura além do período clássico senão de maneira marginal.  As terras 

baixas dividem-se em duas partes: as Terras Baixas do Sul, ou área 

central, coberta quase toda por uma floresta tropical, estende-se desde 

a Planície costeira de Tabasco, até Belize e Honduras, no litoral do mar 

de Caribe, passando por Petén (norte da Guatemala). As Terras Baixas 

do Norte, área conhecida como setentrional, representa a península de 

Yucatán, “essa enorme formação calcaria, apenas ondulada em algumas 

partes e quase totalmente desprovida de recursos de água superficial, 

no qual se passa progressivamente do clima úmido para o clima árido.” 

(GENDROP, 1987, p.14) 
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Ainda de acordo com Paul Gendrop, embora as terras Baixas 

fossem menos favorecidas que as terras Altas, arqueólogos afirmam 

que, nesta fase se produziu todo o esplendor e diversidade, da período 

clássico Maia. “Autores consideravam ainda há pouco tempo o domínio 

quase exclusivo de um “antigo Império Maia”, enquanto a área 

setentrional se via reduzida injustamente a condição de sucessora 

tardia ou simples teatro de efêmero “novo Império”. (GENDROP, 1987, 

p.14) 

Para o Doutor em arqueologia e antropologia, Alexandre Guida 

Navarro, a civilidade Maia formou uma das maiores sociedades que 

habitaram a América pré-colombiana. O autor acrescenta que os Maias   

constituíam uma “sociedade complexa, com uma rica cultura 

acumulada durante séculos, notável por sua escrita, arte, religião, 

matemática, arquitetura e sistemas astronômicos”. Inicialmente 

estabelecida durante o período pré-clássico 1000 a.C. a 250 d.C., a 

cultura Maia atingiu seu apogeu entre 250 e 900 d.C.  A região na qual 

se desenvolveu a civilização Maia, corresponde hoje à Guatemala, 

Honduras, Belize e a Península de Yucatán no México.  

Alexandre Guida Navarro, escreve que os arqueólogos dividiram a 

História Maia em três períodos principais: Pré-Clássico (800 a.C. a 300 

d.C.), Clássico (300 d.C. a 900 d.C.), Pós-Clássico (900 d.C. a 1520 

d.C.), ressaltando que cada um destes períodos possui estilos distintos 

de cerâmica e arquitetura.  O período Clássico tem sido 

tradicionalmente visto como o auge da civilidade Maia, devido ao 

esplendor de seus palácios e templos. Ainda segundo o autor, o período 

Pré-Clássico teria sido formado por vilas rurais modestas e desprovido 

de realizações arquitetônicas tão expressivas quanto às do período 

Clássico. Já o período Pós Clássico foi caracterizado pela decadência 

cultural e artística. Este modelo, que ainda é muito difundido, 

apresenta muitas divergências de opiniões. No intuito de reformular, e 

não refutar, os dados apresentados pelos estudiosos ao longo da 

primeira metade do século XX, o esforço dos arqueólogos hoje é a 

reinterpretação destas informações a fim de se buscar uma periodização 

mais adequada. (NAVARRO, 2008, p.349)  

No período clássico os Maias perderam a influência das 

sociedades antigas, marcando o florescimento de sua cultura, surgindo 

desta forma, as construções tipicamente Maias. Priscila Gorzoni afirma 

que durante este período, a população atingiu cerca de 2 milhões de 
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habitantes, contribuindo para o surgimento das aldeias dedicadas a 

agricultura e logo após as cidades e a urbanização. O território Maia era 

composto por várias cidades-Estados independentes uma das outras. 

Cada uma delas contava com o auxílio de um conselho formado por 

sacerdotes e chefes locais. As aldeias tinham lideres escolhidos pelo 

próprio rei, os quais muitas vezes eram primos, sobrinhos ou irmãos do 

rei. Com o crescente aumento das cidades e da população, os 

sacerdotes e governantes se destacaram aos poucos sobre o restante da 

população. O poder exercido por eles era manifestado em grandes 

construções como forma de enaltece-los.  (GORZONI, 2012.p.16). 

As autoras Ana Maria Bergamin e Flávia Ricca, na obra Os povos 

da América: Dos primeiros habitantes as primeiras civilizações urbanas, 

também reforçam que o território Maia cidades Maia eram formadas por 

cidades-Estados, com uma cultura comum entre si, tais como a 

adoração dos mesmos deuses, a mesma língua, a prática da 

agricultura, a forma de governo, a vida cotidiana e as práticas de 

sacrifício, entre outras características relevantes. As autoras descrevem 

que em períodos da história Maia, diversas cidades chegaram a formar 

um governo próprio, submetido a um poder central, onde as decisões 

eram tomadas de acordo com o Estado. No entanto, os Maias não 

conseguiram manter essa forma de governo por muito tempo. As 

autoras ainda ressaltam que por volta de 2000 a.C., com as construções 

dos primeiros templos cerimoniais feitos de grandes plataformas de 

pedra destinados à adoração das divindades, surgiram as primeiras 

cidades da Mesoamerica. (BERGAMIN; RICCA, p.58-61) 

Sobre as o surgimento das aldeias, o livro sagrado dos Maia, 

Popol Vuh, relata: 

 
Agora bem, muitos povos foram seguindo um a um, e os 

diferentes ramos das tribos iam se reunindo e agrupando junto 

aos caminhos que haviam aberto. [...] Ali, pois muitos fizeram 
suas casas e da mesma forma construíram o templo dos seus 

deuses. No centro da parte alta da cidade, se estabeleceram. 

Logo foi o crescimento de um Império. Eram muitos e 

numerosos [...]. (Popol Vuh, sec. XIII, tradução nossa) 

 
 

 Para Eduardo Santos, apesar das cidades-Estado Maias 

apresentarem muitos traços culturais em comum entre si, como “região 

habitada, a família linguística, o cultivo do milho e suas práticas rituais 
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relacionadas, a organização social e a cosmovisão asseada no 

calendário, na centralização do sol e a do sangue como fluido vital.”, 

tais características segundo o autor, não contribuíram  para a 

unificação dos povos, ou seja, predominou-se a multiplicidade das 

cidades independentes, que disputavam militarmente e comercialmente. 

Entre a falta de cidades unificadas deu lugar à diversidade cultural 

entre os Maias. (SANTOS, 2002, p.60). 

 

Organização Politica e Social      

        

Governar para os maias era o mesmo que administrar 
corretamente a ordem do cosmos, a sociedade e a natureza.15  

 

De acordo com Priscila Gorzoni, o governo Maia era teocrático e 

de característica hereditária. A civilidade Maia era formada por cinco 

grupos sociais: nobres, sacerdotes, militares, população em geral e 

escravos. A pirâmide social era formada primeiramente pelo rei, 

chamado de haachuinic (verdadeiro homem), que estava ligado aos 

deuses e era considerado um deles, tendo o poder de gerar vidas. Cabia 

ao rei escolher entre a nobreza, homens responsáveis por liderar os 

soldados e fiscalizar as leis. Quanto mais o governo fosse considerado 

sagrado, mais a população se sentia segura e unida. Em segundo na 

hierarquia social vinham os sacerdotes, detentores de todos os 

conhecimentos religiosos e astrológico. Eles conheciam a Escrita, a 

Astronomia, Matemática e as práticas Medicinais que ajudavam na cura 

de doenças.  Eram os únicos capazes de determinar a época propicia 

para o preparo do campo, a semeadura e a colheita, os únicos a 

ouvirem as vozes dos deuses e se comunicarem com os mesmo, sendo 

também os responsáveis pelas cerimônias, interpretações e pelos ritos 

sacrificiais. (GORZONI, 2012, p.14) 

Os sacerdotes faziam parte da classe sacerdotal conhecida como 

Ahau-can-mai (o senhor serpente) o sumo sacerdote era o mais 

importantes de todos pelos seus conhecimentos. A eles ficava reservado 

todo conhecimento dos segredos da escrita dos códices, rituais e 

                                                 
15

 GORZONI, Priscila. Maias, Revista Civilizações do passado. V. Único, n°1.2012.p.14 
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interpretações. Além dessas funções era incumbido a eles a 

responsabilidade de ensinar os filhos dos sacerdotes e dos senhores, 

como contagem do ano, e ensino da escrita.  O sumo sacerdote exercia 

somente as funções supremas, delegando o restante das atividades aos 

sacerdotes subalternos, nomeava os outros ministros e seu cargo era 

passado hereditariamente, ou para um parente próximo. (GORZONI, 

2012, p.14) 

No livro dos mortos dos Maias: A escrita decifrada, do autor Paul 

Arnold, há referência a pelo menos duas principais categorias de 

sacerdotes, as quais eram de poderes espirituais, sendo importantes 

para a civilidade Maia. O “sacerdote vidente” chamado de “chilam”, que 

possui a clarividência e dom de adivinhações, que ouve vozes celestiais, 

conhecedores do estado de transe. Cabe a ele também a função de ouvir 

e comunicar-se com o mundo dos mortos para situá-los no universo e 

guiá-los. A função de ouvir é guiar os mortos era uma das suas 

principais funções na classe sacerdotal. Em seguida tem os sacerdotes 

que praticam rituais nas quais tiravam sangue de si mesmo, sendo 

comum nos lóbulos das orelhas, lábios, língua, e órgãos sexuais entre 

outras partes do corpo. Prática comum também aos reis e rainhas. Tal 

prática é conhecida como Sangrias, onde a principal função é a punção 

para liberar o sangue. Na cerimônia o sangue é imediatamente 

recolhido sobre uma espécie de papel e queimado em uma pira, na qual 

a fumaça servia como alimento aos deuses.  (ARNOLD, 2005, p.81-83) 

Sobre tal prática Diego de Landa em, Relación de las cosas de 

Yucatán, tece uma descrição a qual descreve: 

 

 Eles praticavam sacrifícios, com seu próprio sangue, as vezes 

cortavam as orelhas, em toda volta, tirando nacos que 

deixavam presos em sinal de penitencia; outras vezes, furavam 

as maças do rosto ou o lábio inferior. Uns cortavam pedaços de 

carne de certas partes do corpo ou então furavam a língua de 

lado a outro, varando-a como argueiros de palha que causam 
cruéis sofrimentos; outros ainda cortavam o prepúcio do 

membro viril, de modo a deixar ali como que duas orelhas 

pendentes”. (LANDA, 1566, Cap, IV, tradução nossa) 

 

 A sangradura do sacerdote estava intrinsecamente ligada à 

natureza religiosa, bem como o comportamento físico, através da 

oferenda simbólica da vida aos deuses, no intuito de conquistar suas 

graças. No entanto, era uma prática extremamente cruel e dolorosa, por 
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ser uma ação repetida contínuas vezes. Contudo, a prática não tinha só 

a função de agradar e alimentar os deuses, mas de punição e redenção. 

(ARNOLD, 2005, p.81-83) 

 Os sacerdotes eram importantes para o desenvolvimento da 

sociedade Maia, não só pela sua função privilegiada, mas pelos seus 

conhecimentos em diversas áreas e pelo seu poder e ação exercida 

sobre os demais segmentos sociais Maia, estando abaixo apenas do rei. 

Outro grupo de destaque correspondia aos militares. Existia, 

segundo bispo Don Diego de Landa, dois grupos, o primeiro passada de 

forma hereditária e o segundo por escolha. Sobre a questão escreveu: 

 

Tinha sempre dois capitães, um perpetuo (cujo cargo) se 

herdava, e o outro eleito por três anos com muitas cerimonias 

para celebrar a esta no mês do Pax, que caia em 12 de maio. 

(LANDA, Relacion de las cosas de Yucatan, V, tradução nossa)  

 

Segundo Priscila Gorzoni, o primeiro capitão era nomeado pelo próprio 

rei, escolhido entre a realeza, nomeado por sua coragem, conhecimento 

e disciplina. O segundo chefe era chamado de Nacon, para 

cumprimento de suas funções, deveria seguir determinadas regras, 

como não manter contato com mulheres ou comer carne de porco no 

período de três anos. (GORZONI, 2012, p.15). 

 

 A eles eram dadas muita reverência, davam de comer peixes e 

iguanas, que são lagartos. Não bebiam neste tempo e tinham 

em sua casa vasilhas e coisas de serviço, mulheres não os 

serviam e não tratavam com o povo.  (LANDA, Relacion de las 
cosas de Yucatan, V, tradução nossa) 

 

Paul Arnold reafirma que se chegava ao cargo de Nacon por 

eleição, tornando-se um general do exército, encarregado também de 

presidir a certas festas. Suas funções tinham a duração de três anos 

com muita honraria. Passados os três anos, voltava a viver 

normalmente na sociedade. Logo depois da elite vinham os 

comerciantes e artesãos, e por fim os camponeses e escravos. Estes dois 

últimos grupos eram a base da pirâmide social que trabalhava e 

sustentava a elite. (ARNOLD, 2005, p. 88). 
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  Os artesãos formavam comunidades à parte. O oficio do 

artesanato era passado de uma geração para outra. A tecelagem ficava a 

cargo das mulheres, que confeccionavam “um tecido de algodão com 

pluma de cores variadas, formando uma espécie de mosaico.” As 

plumas de quetzal (ave pertencente a América Central), eram bem 

utilizadas pelos artesãos em “telas, painéis, e em armações de madeira 

e vime que ornamentavam a cabeça dos chefes e sacerdotes. Já os 

camponeses assim como os escravos não tinham status social, porém 

suas funções eram importantes para o crescimento das cidades, 

encarregados pelas construções das pirâmides, palácios, templos, 

estradas, casas, canais de irrigação que serviam para o 

desenvolvimento econômico. Além disso, eram responsáveis pela 

agricultura. (GORZONI,2012, p. 19) 

 

Chefes Militares 

  

 Sobre a escolha dos chefes militares, o bispo Don Diego de Landa, 

escreveu: 

 

Tinha sempre dois capitães, um perpetuo (cujo cargo) se 
herdava, se herdava, e o outro eleito por três anos com muitas 

cerimonias para celebrar a esta no mês do Pax, que caia em 12 

de maio. (LANDA,Relacion de las cosas de Yucatan, V.)  

 

Como mencionado por Priscila Gorzoni, o primeiro capitão era 

nomeado pelo próprio rei, escolhido entre a realeza, por sua coragem, 

conhecimento e disciplina. O segundo chefe era chamado de Nacon, 

para cumprimento de suas funções, deveria seguir determinadas regras, 

como não manter contato com mulheres ou comer carne de porco no 

período de três anos. (GORZONI, 2012, p.15). 

 

 A eles era dadas muita reverencia, davam de comer peixes e 

iguanas que são lagartos, não bebiam neste tempo e tinham 

em sua casa vasilhas e coisas de serviço, mulheres não os 

serviam e não tratavam com o povo.  (LANDA,Relacion de las 

cosas de Yucatan, V.) 
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Paul Arnold reafirma que chegava ao cargo de nacon por eleição, 

tornando-se um general do exército, encarregado também de presidir a 

certas festas, suas funções tinham a duração de três anos com muita 

honraria. Passando os três anos, voltava a viver normalmente na 

sociedade (ARNOLD, 2005, p. 88).  

 

As armas  

 

Para a fabricação das armas, os guerreiros utilizavam materiais 

tirados da própria natureza. Com os materiais eram fabricados lanças, 

flechas, escudos, vestimentas para guerra e armadilhas para captura de 

prisioneiros. 

 Sobre esta questão Diego Landa escreveu: 

 

Eles tinham armas defensivas e ofensivas. As ofensivas eram 

arcos e flechas que levavam em suas bolsas com pedras, e 

dardos feitos com dentes de peixe muito afiado, que jogavam 

com grande força e destreza. [...] As flechas são de (umas) 
juncas, muito fina, que se se reproduzem em lagos com mais 

de cinco palmos. Eles amaram a cana a um pedaço de vara 

fina, muito forte, que é inserido pedra. Não sabe-se como, mas 

sabem colocar veneno, embora se cansem ao fazer. Eles tinham 

machadinhas de alguns metais com certos acabamentos, que 

se encaixava em um mastro de vara e servia como uma arma 
de carpinteiro. Davam-lhe borda de pedra, para bater, pois o 

metal era macio. E tinham lanças curtas de ferro forte de sílex, 

e não tinham mais armas que estas (LANDA, Relacion de las 

cosas de Yucatan, V, tradução nossa) 

 

A principal arma defensiva mencionada por Diego Landa, era o escudo: 

 

Eles tinham suas defesas escudos que faziam de juncos 

fundidos e muito tecidos, redondos e guarnecidos de couro de 

cervo. (LANDA,Relacion de las cosas de Yucatan, V, tradução 

nossa) 
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Preparação para a Guerra  

 

A maior parte das guerras consiste em se ter uma preparação 

antes da batalha. Esta preparação dos guerreiros maias costumava ser 

acompanhada de rituais que como, jejum ou abstinência sexual, 

reforçado por festas cerimoniais. 

Sobre a questão Barbara Ehrenreich ressalta que tais cerimonias 

tinham como principal objetivo fazer com que o homem ascendesse de 

sua existência comum para um novo modo guerreiro de ser, 

simbolizado por pinturas no corpo, máscaras e enfeites na cabeça. 

“Como para destacar a distância entre o guerreiro e o homem comum, 

muitas culturas exigiam que o futuro guerreiro abandonasse sua parte 

humana e assumisse uma nova forma animal”. (EHRENREICH, 200, 

p.18) 

Priscila Gorzoni descreve que um dos costumes dos guerreiros 

maias, era usar um simples tapa-sexo e pinturas pelo corpo, a elite 

carregava capacetes com pluma e joias de jade. O rei ia para guerra com 

roupas elegantes como uma túnica de jaguar, símbolo da realeza ou 

mais importante dos guerreiros. (GORZONI, 2012, p.18).  

Também mencionado por Diego Landa, a realeza e os principais 

guerreiros maias, utilizavam; 

Plumagens e peles de tigres e leões, em postos, iam 
a guerra os que os tinham. (LANDA,Relacion de las 
cosas de Yucatan, V.) 

 

Estes guerreiros com pele de animais acreditavam que assim 

absorviam a força do animal que os auxiliaria na luta. 

Barbara Ehrenreich ressalta que: 

 

Como para destacar a distância entre o guerreiro e o homem 

comum, muitas culturas exigiam que o futuro guerreiro 

abandonasse sua parte humana e assumisse uma nova forma 

animal. (EHRENREICH, 2000, p.18) 
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Para que os guerreiros pudessem sair em batalha, o sacerdote 

deveria consultar os astros, o seu conhecimento era respeitado e 

obedecido por todos. Se os planetas não estivessem alinhados, o dia da 

batalha seria adiado para um dia favorável ao ataque. (GORZONI, 2012, 

p. 16-18) 

 

Do costume da guerra à vitória  

 

Chegado o dia da batalha, após a preparação e confirmação do 

sacerdote, os chefes se organizavam com suas roupas de batalha, 

pinturas e seus adornos. 

 

Guiados com uma bandeira alta, saiam com muito silêncio do 
meio do povo e iam atacar seus inimigos com grandes gritos e 

crueldades onde encontravam descuidados. (LANDA,Relacion 

de las cosas de Yucatan, V. tradução nossa) 

 

Segundo Diego Landa, a derrota desses inimigos não era algo tão 

fácil, algumas aldeias, contavam com defesas e guerreiros preparados 

em caso de ataque. 

 

Nas etapas do caminho, os inimigos colocavam defesas de 

flechas, feito de um conjunto de varas de madeiras, e 

geralmente adornados de pedras. (LANDA,Relacion de las cosas 
de Yucatan, V. tradução nossa) 

 

A batalha era intensa, com perda de vida de ambos os lados. Na 

guerra os guerreiros deixa deixavam de lado o seu lado humano e 

assumiam uma fúria agressiva diante aos seus inimigos. A guerra 

poderia durar dias ou horas, porem a batalha poderia acabar 

rapidamente se o rei fosse capturado.  

 

Depois da vitória removiam dos mortos a mandíbula e 

limpavam a carne e colocavam a no braço. (LANDA,Relacion de 

las cosas de Yucatan, V,tradução nossa) 
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Os guerreiros que sobreviviam eram levados como prisioneiros de 

guerra e oferecidos em sacrifício.  

 

Para as guerras faziam grandes oferendas de miudezas e 

indicavam alguns homens capturados, para sacrificarem logo, 
porque não queriam deixar pra depois, pois eles poderiam 

prejudica-los. As outras pessoas eram mantidas em cativeiro 

no poder de quem as prendia. (LANDA, Relacion de las cosas de 

Yucatan, V,tradução nossa) 

 

A guerra era uma importante forma de exibir o caráter e a 

bravura dos guerreiros, tendo também uma importante motivação a 

captura de prisioneiros para sacrificar como forma de aplacar a fúria 

dos deuses. 

De acordo com Priscila Gorzoni, entre os Maias, os sacrificados 

eram somente cativos de guerra, tendo em vista, que durante o combate 

não havia uma grande matança dos inimigos em batalha. Os vencidos 

eram capturados e feitos prisioneiros, sendo convertidos em escravos 

somente os que não pertenciam a nobreza ou guerreiros. Desta forma, 

apenas os governantes e guerreiros eram objetos de sacrifício. A autora 

afirma ainda, que não há evidências de que mulheres fossem 

sacrificadas. No entanto meninos poderiam ser decapitados ou tinham 

seus corações extraídos. (GORZONI, 2012, p.54) 

Sobre a prática de remoção do coração das vítimas de sacrifício, 

Diego Landa escreveu da seguinte forma: 

 

E chegado o dia juntavam se no pátio do templo e traziam (o 
escravo) para ser sacrificado, desnudava lhe o corpo e 

esfregavam seu corpo de azul (colocavam) uma mitra na cabeça 

(...) e se eles queriam sacar o coração, traziam ao pátio com 

grande aparato e na companhia de muita gente, adornado de 

azul e posta uma coroa, levavam o a grande pedra redonda, 

que era o lugar do sacrifício, e depois o sacerdote e seus oficiais 
ungiam aquela pedra a cor azul, lançaram ao demônio 

purificação do templo. Tomando as chances dos pobres que 

sacrificavam com grande prontidão, o colocavam de costas no 

meio daquela pedra e agarravam pernas e braços todos os 

quatros o partiam ao meio. Nisso chegava o senhor nacon com 

uma navalha de pedra e dava-lhe com muita destreza e 
crueldade um golpe entre as costelas, do lado do mamilo. E em 

seguida, veio com a mão, e lançou a mão sobre o coração como 

tigre raivoso arrebatando o vivo. Colocavam em um prato e 

dava ao sacerdote que muito rapidamente, ungiam os rostos 
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dos ídolos com aquele sangue fresco. (LANDA,Relacion de las 

cosas de Yucatan, V, tradução nossa) 

 

Logo após a prática de remoção do coração, ocorria o 

escalpelamento das vítimas de sacrifico. 

 

Em seguida, eles atiravam os corpos mortos escada abaixo, e 

chegavam os oficiais [que] esfolavam o couro inteiro, salvo os 

pés e as mãos, completamente nu o sacerdote, em couro vivo 

se forrava com aquela pele e dançava com os demais. E isto era 
uma coisa muito solene (LANDA, Relacion de las cosas de 

Yucatan, V, tradução nossa) 

 

Tais coisas eram feito somente em tempos de guerra. Quando 

passado as solenidades os soldados ganhavam além do prestigio e 

respeito da população, dinheiro de seus chefes, no qual não sendo 

suficiente, o povo ajudava, dando-lhe mais dinheiro e comida. 

 

As mulheres eram embelezadas para os guerreiros, elas 

lavavam suas costas, pois pareciam animais e assim o cheiro 

da guerra duraria mais um pouco. Acabava a guerra os 

soldados faziam muitos vexames nas suas aldeias, para a 

duração do cheiro da guerra. (LANDA, Relacion de las cosas de 

Yucatan, V, tradução nossa) 

 

Os guerreiros que se destacavam nas guerras eram 

recompensados com prestigio. Se alguém tivesse matado um senhor ou 

capitão era celebrado com honra e festa. A morte em batalha era vista 

como algo honroso, acreditando que receberiam um tratamento especial 

na vida eterna.  

Conclui-se desta forma, que o sacrifício e a guerra estavam 

ligados. Em outras palavras, a guerra para os Maias, não era algo 

individual mais coletivo, com objetivos variados, desde a captura do 

prisioneiro como oferta de sacrifício aos deuses, a conquista de 

territórios e poder. Ao certo para os Maias a guerra era algo sagrado e 

de grande importância para manutenção do Estado.  
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PUREZA E CASTIDADE NO MUNDO MEDIEVAL: UMA 

ANÁLISE DOS VALORES CRISTÃOS DOS TEMPLÁRIOS NA 

BAIXA IDADE MÉDIA 

 

Wekslley Santos Machado16 

 

RESUMO: Neste artigo discutiremos o significado dos valores de pureza 

e castidade no medievo além de levantar argumentos de historiadores 
sobre a inclusão destes valores no código de conduta da Ordem do 
Templo. Assim, pretende-se destacar o que eles representavam para a 

sociedade, como ela os interpretava e fazer uma comparação sobre o 
sentido que esses preceitos religiosos tinham na Regra Templária, a 
maneira que influenciavam seu cotidiano e as consequências sofridas 

por aqueles que se desviassem deles. Em suma procura-se estabelecer 
uma correlação de como o conceito destes valores manobrava o modo de 

vida da sociedade medieval e em especial o modo de vida Templário 
durante a Baixa Idade Média. 

PALAVRAS-CHAVE: Pureza. Castidade. Templários.  

 

 

ABSTRACT: In this article we will discuss the meaning of purity values 

and chastity in the Middle Ages, besides raising historians arguments 
about the inclusion of these values in the code of conduct of the Order 

of the Temple. So it’s intended to highlight what they represented for 
the society, how they interpreted, and make a comparision about the 
meaning of this religious precepts had for the Templar Rule, the way 

that their daily life was influenced , and the consequences suffered by 
those who deviated from them. In short, it seeks to establish a 
correlation of how the concept of these values maneuvered the medieval 

society way of life in especially the Templar way of life during the Low 
Middle Ages. 
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Introdução 

 

Ao trazermos à baila um assunto ainda motivo de inúmeros 

debates acadêmicos devido à sua densidade, como é o caso do conceito 

de pureza e castidade no mundo medieval, inspiramo-nos na produção 

de André Vauchez quando intitula o sua obra sobre a espiritualidade na 

Idade Média ocidental. (VAUCHEZ, 2013.) 

Hilário Franco Júnior, ao propor que interferência eclesiástica na 

vida íntima dos fiéis não foi aceita com facilidade (FRANCO JÚNIOR, 

2006, p. 173) fez-nos repensar o nosso objeto de estudo, pois a pureza e 

a castidade ainda são temas polêmicos e são constantemente alvos de 

discussões na sociedade contemporânea. 

Todavia, se nós lançamos para o passado inquietações de nossa 

própria sociedade, o contexto dos ideais de pureza e castidade ainda 

permanecem como tema polêmico no âmbito coletivo e religioso, que 

nossa escrita historiográfica sirva para desconstruir alguns aspectos, 

para que, deste modo, saiamos das análises repetidas incansavelmente 

e lancemos novos olhares, olhares mais abertos a entender a fonte e 

não somente a reproduzir o que já fora falado. Nossa escrita tem de ser 

desafiadora. Desafiadora para nós que a produzimos e para aqueles que 

leem. Que ela desafie pensamentos calcificados como rocha que, por 

vezes, impedem de enxergarmos algo que poderia estar tão óbvio na 

documentação e que também obstrui a nossa possibilidade de 

verificação dos não ditos das fontes. 

Ditas essas palavras introdutórias, seguiremos para a análise de 

certas concepções elaboradas por alguns medievalistas, mas antes 

discorremos sobre a conjuntura político-social da religiosidade na 

sociedade medieval, conjuntura essa que teria sido o motivo de 

posturas mais enérgicas por parte da Igreja frente aos grupos sociais, 

que passara a ser constante ameaça a partir do estabelecimento do 

Tribunal Inquisitorial. 
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Pureza e Castidade no Mundo Medieval 

 

Denota-se na perspectiva de Brenda Bolton que, com início em 

fins do século XI e desenvolvendo-se por todo o século XII, verificou-se 

uma mudança nítida da ênfase religiosa – a introdução e um zelo e vigor 

novos. Ao passo que a renúncia ao mundo fora até então a via 

consagrada através da qual os cristãos podiam alcançar uma vida santa 

e espiritual em Deus, acentuava-se agora a importância de um ingresso 

evangélico no mundo. Doravante, a vida de Cristo e dos seus apóstolos 

devia ser o exemplo, com a Igreja a influenciar o mundo, organizando-o 

e conduzindo-o à salvação. (BOUTON, 1983, p. 19) 

Todavia, um aspecto observado por Hilário Franco Júnior trata a 

respeito do fato de que, essa mudança de comportamento começara na 

verdade antes do cristianismo, com certas correntes filosóficas pagãs 

defendendo uma vida mais regrada, mais afastada dos prazeres 

materiais considerados animalizadores do ser humano. Como em vários 

outros aspectos, o surgimento do cristianismo respondia a essa 

demanda psicológica e comportamental da sociedade romana, daí seu 

sucesso. Tornado religião oficial em 392 e cada vez mais 

institucionalizado pela Igreja, já na Primeira Idade Média o cristianismo 

pôde impor seus valores. (FRANCO JÚNIOR, 2006, p. 172-173) 

Segundo André Vauchez, as clivagens que se estabeleceram no 

seio da Igreja fizeram do sagrado o apanágio dos clérigos e dos monges, 

únicos que tinham a possibilidade de dedicar-se à oração, à recitação 

de salmos e à leitura das Sagradas Escrituras. Mas as massas não 

tinham acesso a esses textos e se contentavam com algumas práticas 

religiosas, no contexto de uma vida que não era religiosa abster-se de 

relações conjugais nos tempos prescritos, jejuar na quaresma, assistir à 

missa dominical e pagar o dízimo. Assim, ficavam tentados a procurar 

em outro lugar uma resposta para suas expectativas. (VAUCHEZ, 1995 

p. 22-23) 

Na abordagem levantada pelo historiador Jeffrey Richards a 

cristandade foi, desde seus primórdios, uma religião negativa quanto ao 

sexo. Isso significa dizer que os pensadores cristãos encaravam o sexo, 

na melhor das hipóteses, como uma espécie de mal necessário, 

lamentavelmente indispensável para a reprodução humana, mas que 

perturbava a verdadeira vocação de uma pessoa – a busca da perfeição 
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espiritual, que é, por definição, não sexual e transcende a carne. É por 

isso que os ensinamentos cristãos exaltam o celibato e a virgindade 

como as mais elevadas formas de vida. (RICHARDS, 1993, p. 34) 

 Todavia, na perspectiva de Hilário Franco Júnior a vida sexual 

ideal passou a ser a inexistente. A virgindade tornou-se um grande 

valor, seguindo os modelos de Cristo e sua mãe. Vinha depois a 

castidade: quem já havia pecado podia em parte compensar essa falta 

abstendo-se de sexo pelo restante da vida. Contudo essa interferência 

eclesiástica na vida íntima dos fiéis não foi aceita com facilidade. 

Quanto mais recuados no tempo e mais afastados dos grandes centros 

clericais (sedes de bispado, mosteiros), mais os medievos puderam viver 

de forma “pagã”, no dizer da Igreja. Os camponeses, em especial, 

superficialmente cristianizados até fins da Idade Média em várias 

regiões, quase sempre escapavam àquele controle. (FRANCO JÚNIOR, 

2006, p. 173) 

Sob outra ótica, Jean Delumeau chegou à conclusão que 

acentuaram ainda a marginalização da mulher na cultura cristã, a fim 

de se constituir à espera do fim do mundo, por muito tempo 

considerado próximo, a exautação da virgindade e da castidade e 

interpretação masculinizante do relato da queda no Gênesis (III, 1-7). A 

sexualidade é o pecado por excelência: essa equação pesou fortemente 

na história cristã. O casamento que se acostuma às volúpias – sendo 

estas comparadas ao “pus” por Metódio de Olimpo – opõe-se à 

contemplação das coisas divinas. (DELUMEAU, 2009, p. 470- 471)  

Assim, os dois aspectos que, em termos da vita apostólica, se 

realçavam eram a vida comunitária e a pobreza voluntária, mas pô-las 

em prática não era nada fácil. Pode ver-se através de um exame 

cuidadoso das ideias formuladas naquele tempo, que, a partir desta 

referência constante aos Evangelhos e ao seu estudo, se tinham 

desenvolvido três princípios fundamentais. O primeiro era uma imitação 

da Igreja primitiva, pela imitação de Cristo e dos seus apóstolos, através 

do sofrimento, da espiritualidade e da penitência. O segundo era o amor 

por Deus e pelo próximo através do cumprimento literal dos 

Mandamentos, enquanto o terceiro consistia na tentativa para obedecer 

à exortação de Cristo para ser perfeito, praticando uma vida comum de 

pobreza evangélica, de trabalho manual e de aceitação de esmolas. 

(BOUTON, 1983, p. 22-23) 
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Relações entre Pureza e Castidade e a Regra Templária 

 

Primeiramente, buscando uma definição para a expressão “Ordem 

do Templo”, o historiador Alain Demurger explica que ela é uma 

instituição original da cristandade ocidental que representa 

permanentemente o modelo da cavalaria de Cristo; uma ordem religiosa 

que concilia o inconciliável, reunindo sob o mesmo teto – retomo aqui, 

sem partilhar dele, o vocabulário de São Bernardo – o monge e o 

cavaleiro, portanto, o monge e o soldado; uma ordem, enfim, que irá 

encarnar para sempre, e não mais por um tempo determinado, como 

era o caso dos cruzados, a ideologia de cruzada. (DEMURGER, 2010, p. 

52) 

De acordo com a abordagem de Henri de Curzon,17 citado por 

Pedro Silva, pode se observar alguns aspectos que diferenciam a Ordem 

do Templo do outro modelo de cavaleiro medieval, entre eles o fato de 

que o último “desprezava o amor à justiça que era pertinente a seu 

papel e não fazia o que deveria. Em vez de defender os pobres, as 

viúvas, os órfãos e a Igreja, competiam para estuprar e matar.” 

(CURZON apud SILVA, 2001: p 22) 

O código de conduta da Ordem seguia parâmetros rigorosos no 

que diz respeito as suas regras. É provável que no contexto da admissão 

do candidato, não houvesse um programa de treinamento. Contudo, de 

acordo com James Wasserman o candidato devia ser um guerreiro 

capaz desde o momento da admissão. Essa era a expectativa. 

(WASSERMAN, 2009, p.59) Diante dessa afirmativa, pode-se dizer 

também que a maior parte dos membros que a Ordem dispunha era 

recrutada entre os nobres e, além disso, somente quem era cavaleiro 

tinha o direito de utilizar a túnica branca com o símbolo da cruz 

vermelha. (WASSERMAN, 2009, p.59) 

Pedro Silva afirma que a vestimenta branca usada pelos 

cavaleiros surgiu da necessidade de mostrar ao mundo que a Ordem do 

Templo defendia a castidade dos seus membros e de um cavaleiro 

Templário era um cavaleiro imaculado. A cruz de Cristo lhes foi 

oferecida por Eugênio III, em 27 de abril de 1147, “a fim de que esse 

                                                 
17 Henri de Curzon, La règle du temple, Paris: Librarie Renouard, 1986. 
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sinal triunfante fosse para eles como que um escudo para que não 

fugissem diante de nenhum infiel”.18 (SILVA, 2001, p 33) 

Contudo, segundo a abordagem de Alain Demurger a simbologia 

das cores, tanto do manto como das insígnias, é bastante simples. Os 

Templários e aqueles que neles se inspiraram, as ordens cistercienses, 

adotaram o manto branco para os cavaleiros: “Que aqueles que 

abandonaram a vida tenebrosa com o exemplo das vestes brancas 

sejam reconciliados com seu criador.” (DEMURGER, 2002, p. 174-175) 

Contudo, a respeito de sua conduta moral, a historiadora Bárbara 

Frale identifica que era imprescindível o indivíduo que ingressava na 

Ordem tivesse consciência de que deveria se auto avaliar 

constantemente em relação às suas ações. Essa atitude implicava 

também nas suas concepções acerca do que poderia representar seu 

voto de castidade na vida após a morte. (FRALE, 1970, p.61)  

Ademais, Pedro Silva explica que de acordo com o prólogo da 

regra da Ordem, os hábitos de todos os irmãos eram de uma cor só: 

branca, preta ou castanha. E ninguém, que não pertencesse aos 

denominados Cavaleiros de Cristo, seria permitido envergar o manto 

branco, o qual significa pureza e castidade completa. (SILVA, 2001, p 

23) 

A finalidade de quem se faz Templário é aquela de expiar os seus 

próprios pecados, colocando a vida em risco para proteger Jerusalém e 

a Terra Santa. É uma espécie de cruzado em vida, mas que depois da 

morte terá sua alma como a de um homem dedicado, a serviço da Igreja 

e da fé. [...] A Ordem representava uma unidade perfeita no sentido 

cristão, uma comunidade de combatentes eleitos que não devia ser 

perturbada por comportamentos mesquinhos, irreverentes, vulgares. 

[...] Por isso, o Templário deve conservar todos os preceitos a que é 

vinculado e esforçar-se o máximo possível para deixar uma ótima 

impressão a todos. (FRALE, 1970, p.48 e 60) 

Uma das principais acusações que foram feitas à Ordem consistia 

em crime relacionado à sexualidade, que comprometia também seus 

votos de pureza e castidade – a sodomia. Pelas regras de conduta da 

Igreja, tal prática era terminantemente contra a moral e caso fosse 

descoberto tais práticas, o indivíduo que cometesse esse tipo de heresia, 

                                                 
18 PERNOUD, Régine. Os Templários. Lisboa: Europa-América, 1974, p. 68. 
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era cruelmente punido. Na visão de James Wasserman “era ilícito 

manter relações homossexuais”. (WASSERMAN, 2009, p. 193) 

Nesse contexto, a própria existência da heresia é, sem dúvida, 

sinal demonstrativo da vida religiosa dos tempos medievais. A fogueira 

não era, na época, aplicada apenas aos heréticos, mas também a pena 

empregada para os envenenadores e os feiticeiros. A atitude da Igreja 

perante a heresia era, primariamente, a de tentar converter os heréticos 

à fé católica, só adotando uma atitude agressiva e o uso da violência 

quando nada se conseguia no primeiro caso. (FALBEL, 1999, p. 35) 
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Figura 3. Jacques de Molay e Godofredo de Charney na fogueira (séc. XIV), Biblioteca 

de Londres, Inglaterra. (Imagem retirada de obra bibliográfica19) 

 

Os Templários Jacques de Molay e Godofredo de Charney foram 

representados sendo queimados frente a uma pequena multidão de 

cidadãos, depois do término de seus respectivos julgamentos. Suas 

posições sugerem misericórdia perante o carrasco, que com uma mão 

segura um pedaço de madeira que faz o fogo se espalhar, e suas 

expressões demonstram seu sentimento de tristeza em relação à 

injustiça a qual foram vítimas no que se refere à sua condenação. A 

representação destes dois personagens sendo queimados sugere o que 

Régine Pernoud considera que “Nos casos graves, unicamente, o 

                                                 
19

 WASSERMAN, James. História Ilustrada dos Cavaleiros Templários. São Paulo: 

Pensamento, 2009, p. 199.  
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culpado é entregue ao braço secular, o que significa que incorre em 

penas civis, como a prisão ou a morte; pois, de todo o modo, o tribunal 

eclesiástico não tem o direito de pronunciar ele próprio semelhantes 

penas”. (PERNOUD, s.d, p. 90) 

Conclui-se desta maneira que, ao nos debruçarmos sobre os 

essas perspectivas propriamente ditas sobre os valores religiosos de 

pureza e castidade na Baixa Idade Média e redigirmos um artigo sobre 

eles, novamente concordamos com Jeffrey Richards ao enfatizar que “No 

centro da visão de mundo apocalíptica da Idade Média estava o conceito 

de Anticristo, que do século X em diante tornou-se igualmente um tema 

constante dos teólogos e um elemento básico da cultura popular [...]” 

(RICHARDS, 1993, p. 14) 
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A ORIGEM DAS ARTES LIBERAIS NA IDADE MÉDIA 

 

Francisco Weslley Fernandes Bezerra20
 

 

RESUMO: As artes liberais foram o corpo de disciplinas que estruturava 

a educação medieval, no que tangia aos estudos preparatórios para as 

universidades no século XII e XIII. Mas a origem das artes liberais é 

anterior à Idade Média, tendo sua origem na Antiguidade e por meio dos 

séculos ela foi transmitida a ponto de se tornar a base da educação. 

PALAVRAS-CHAVE: Artes Liberais, Origem, Antiguidade 

 

 

ABSTRACT: The arts liberals were the body of subjects that structured 

the education medieval as far as at studies prep for the universities in 

the centuries 12th and 13th. But the rise of arts liberals is prior at 

Middle Age, it having her rise in the Antiquity and by means of the 

century she was transmitted to the point of became the base of the 

education. 

KEY-WORDS: Arts liberals, Rise, Antiquity 

 

1. Introdução 

  

Todo modelo de educação possui as suas disciplinas bases em 

que se estrutura toda a vida escolar e acadêmica. Essas disciplinas não 

são desprovidas de passado, elas possuem uma origem, alguém ou 
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grupos de pessoas que pensaram nelas pensando em atingir um 

objetivo concreto, em outras palavras: as disciplinas escolares são 

desenvolvidas baseadas com uma finalidade.  

A educação da Idade Média também possuiu as suas disciplinas, 

as famosas sete artes liberais. Estas disciplinas são encontradas e 

defendidas em vários manuais pedagógicos da época como o 

Didascalicon de Hugo de São Vitor, o Metalogicon de João de Salibury, 

as Etimologias de Santo Isidoro, as Instituições Seculares de Cassiadoro 

e por tantos outros mestres medievais como Alcuíno (NUNES, s/d) 

Estas sete artes representam uma herança social, e portanto 

possuem uma história carregada de significados e com uma finalidade, 

pois como afirma John D. Redden e Francis A. Ryan: dentro de todo 

sistema educacional, seja de uma raça ou de um povo, compreende-se 

as realizações das civilizações passadas, difunde-se a sua vida 

espiritual e transmitem à juventude sua herança de língua, literatura, 

filosofia e de instituições. Não importando quais sejam as 

características dominantes de uma civilização, seja religiosa, social, 

estética, política, econômica ou geográfica, cada uma delas se refletirá 

no seu sistema educacional. As verdades, os ideais, os valores, os 

costumes, a moral e outros elementos que são reconhecidos como 

indispensáveis para geração futura, constituem a chamada herança 

social, que por sua vez, é transmitida de geração em geração através da 

educação (REDDEN & RYAN, 1956, p. 26).  

 Em relação à história das sete artes liberais cabe-se perguntar 

em que momento originou-se estas disciplinas, quem as desenvolveu e 

como elas foram transmitidas para a Idade Média, caso as sete arte 

liberais não seja fruto do medievo, mas da Antiguidade e com que 

finalidade. 

A fim de responder as estas perguntas é que este artigo se propõe 

a realizar a sua pesquisa baseando em documentos históricos e em 

trabalhos historiográficos já desenvolvidos. 

 

2. Origem das Artes Liberais 

 

Antes de começar a investigar a origem das artes liberais é preciso 

definir o que são elas. As sete artes liberais que formava o conjunto de 
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estudos que antecedia ao ingresso na Universidade eram divididas em 

duas partes o Trivium e o Quadrivium, ambas se subdividem em 

disciplinas mais especificas. O Trivium - do latim as três vias ou os três 

caminhos - subdividia-se em Gramática, Retórica e Dialética; o 

Quadrivium - em latim as quatro vias ou quatro caminhos - subdividia 

em Aritmética, Geometria, Música e Astronomia. (NASSER, 2008, p. 14 

- 15) 

Este corpo de disciplinas foi definido no século XII por João de 

Salisbury como o caminho pelo qual o homem pode se desenvolver 

pessoalmente, promovendo uma mudança intelectual interna (LANZIER 

JUNIOR, 2015, p. 10).  No mesmo século Honório de Autun ao falar das 

artes liberais, dizia: “O exílio do homem é a ignorância, sua pátria a 

ciência [...] e chega-se a esta pátria através das artes liberais, que são 

igualmente cidades-etapas” (LE GOFF, 2003, p. 84). 

José Munir Nasser comenta que as artes liberais são assim 

chamadas pelo fato de que elas eram ensinadas ao homem livre em 

oposição às artes “iliberais”, que eram ensinadas ao homem controlado 

por guildas, o homem “preso”, pois enquanto as artes ensinadas na 

guildas tinham função mais ligada a regulação de privilégios 

econômicos e sociais, as artes liberais, eram procuradas livremente e 

ninguém imaginava usá-las como alavanca para forçar a entrada no 

mercado de trabalho, em outras palavras, era uma educação para 

aqueles que procuravam crescimento intelectual e o conhecimento da 

verdade. (NASSER, 2008, p.14) 

Diante do que são as sete artes liberais, cabe partir em busca da 

sua origem. De acordo com Ruy Afonso Costa Nunes a origem das sete 

artes liberais presentes na Idade Média deve-se a Marciano Capella o 

qual desenvolveu um livro chamado As Núpcias da Filologia com 

Mercúrio, em que as núpcias descritas no livro são uma simbologia que 

tem como significado a representação da aliança entre a perícia 

literária, a gramática, com a eloqüência, a retórica. O que por sua vez já 

impunha ou propunha um ideal e um programa para escolas medievais. 

Esta obra baseava-se no Sobre as Noves Disciplinas de Varrão do qual 

Marciano Capella retirou duas, a saber: a Medicina e a Arquitetura, pois 

estas se ocupavam com as coisas terrenas não possuindo um elo de 

ligação com as coisas dos céu. (NUNES, s/d, p. 68) 
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Em busca de mais conhecimento sobre a origem das artes liberais 

cabe lembrar-se das imagens relacionadas ao trivium e o quadrivium, 

pois como afirma Peter Burke: 

 

Pinturas, estatuas, publicações e assim por diante permitem a 

nós, posteridade, compartilhar as experiências não verbais ou 

o conhecimento de culturas passadas [...]. O uso de imagens, 

em diferentes períodos, como objetos de devoção ou meios de 

persuasão, de transmitir infomação ou de oferecer prazer, 

permite-lhes testemunhar antigas formas de religião, de 

conhecimento, crença, deleite, etc. (BURKE, 2004, p. 17) 

 

Nesta perspectiva temos muitas imagens que poderiam revelar 

algo sobre as artes liberais, como a imagem de Andrea di Bonaiuto feita 

em 1366 em Santa Maria Novella na Florença, como também .... em que 

cada uma poderia ser trabalhada e analisada de modo a adquirir um 

maior conhecimento do imaginário medieval sobre as artes liberais. Mas 

aqui o caso é vasculhar e tentar procurar a origem destas artes como 

também a finalidade a transmissão e nesta perspectiva a imagem a ser 

utilizada será a Philosophia et septem artes liberales de Herrdis 

Landsbergensis encontrada no Hortus Deliciarum. 

Nesta imagem as artes liberais estão representadas por mulheres 

onde cada uma representa cada arte. Distingui-se, portanto na imagem 

tanto pelo o instrumento que possuem em suas mãos, que nos 

permitem adentrar no conhecimento simbólico de cada arte. Além disto, 

a imagem dispõe as musas em círculos, dando a entender que a 

educação ao partir da gramática e percorrer todo o ciclo terminando na 

astronomia, volta novamente à gramática e assim percorre o ciclo 

novamente crescendo em conhecimento a cada momento. 

Outro ponto da imagem é a sabedoria que esta sentada em um 

trono no centro de todas as artes liberais, como se ela fosse o núcleo e 

as artes circulassem em torno dela, indicando a finalidade de cada arte. 

Desta rainha que é a Filosofia jorra sete rios de água, quatro à esquerda 

e três à direita, representando o quadrivium e o trivium respectivamente. 

Contudo para este artigo o interessante são os dois personagens que se 

encontram abaixo da figura da “Rainha Filosofia”, que são Sócrates e 

Platão.  
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Para efeito mais ilutstrativos trago a imagem, pois não caberia 

apenas descreveê-la, portanto segue-se a imagem descrita: 

 

 

Philosophia et septem artes Liberales. (séc. XI), In: Hortus Deliciarum de Herradis 

Landsbergensis, p. 24 

 

Nesta representação das artes liberais a sabedoria esta centrada e 

dela jorra sete rios de água, quatro à esquerda e três à direita, 
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representando o quadrivium e o trivium respectivamente. Contudo para 

este artigo o interessante são os dois personagens que se encontram 

abaixo da figura da “Rainha Filosofia”, que são Sócrates e Platão. 

Em torno de Sócrates e Platão estão as sete artes liberais, 

estruturando um circulo de modo a representar uma eterna volta ao 

ponto de partida. Esta imagem traz consigo a idéia de que as artes 

liberais foram cultivadas por estes dois mestres: Sócrates e Platão. Seria 

forçoso afirmar por esta imagem que as artes liberais tiveram sua 

origem nestes dois filósofos já citados acima, mas pelo menos revela que 

estes já a conheciam e as estudavam. 

Desta forma poderíamos desconsiderar a idéia de que as artes 

liberais tiveram sua origem na Idade Média, e podemos agora a 

considerar que elas foram desenvolvidas na Antiguidade.  

Em relação à origem das artes liberais Hugo de São Vitor, monge 

do século XI, no seu documento Didascalicon aponta para a origem das 

disciplinas, contudo remete-lhes a um passado vago, além do mais dá 

informações referentes à finalidade pela qual os medievais se 

apropriaram destas artes, se é que posso ainda afirmar que eles se 

apropriaram delas. Assim descreve Hugo a finalidade das artes liberais: 

 

As sete artes são como instrumentos e treinamentos, pelos 

quais se prepara um caminho para o espírito alcançar o 

conhecimento da verdade filosófica. O nome dado a elas é 

“trivium” e “quadrivium”, sendo que é justamente por meio 

delas (como se fossem caminhos) que o espírito vivo penetra 

nos segredos da Sabedoria.  (HUGO DE SÃO VITOR, Livro III; 

cap. 3) 

   

Sobre o quadrivium há uma pista sobre sua origem ainda no 

Didascalicon de Hugo de São Vitor, pois este afirma: “Pitágoras escreveu 

seu Matentetrade, isto é, um livro sobre a doutrina do Quadrivium” 

(HUGO DE SÃO VITOR, Didascalicon, Livro III, cap. 2). A partir desta 

afirmação poderia se conjecturar que parte das artes liberais, a parte 

matemática, tem sua origem em Pitágoras, contudo Pitágoras realizou 

viagens para o Egito e lá teve acesso à educação existente naquela 

região, o que ainda provoca uma certa dubiedade ao afirmar sua 

origem, pois ela pode ser de autoria de Pitágoras, ou ser de autoria 

Egípcia e neste caso Pitágoras apenas expôs ao povo grego o que 
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aprendera no Egito. Contudo a resposta é dada pelo próprio Hugo de 

São Vitor que indica no Livro III do Didascalicon que todas as sete artes 

pertencem ao Egito, tendo a sua origem lá, além do mais demonstra 

como elas foram transmitidas aos gregos e aos romanos: 

 

“o Egito é a mãe das artes, porque de lá elas foram para a 

Grécia e, depois, para a Itália. Foi no Egito, nos tempos de 

Osíris, marido de Ísis, que se iniciou a gramática, bem como 

este país é o berço primeiro da dialética, desenvolvida por 

Parmênides que fugiu das cidades e da multidão passando a 

habitar em rochedo e ali ficou por muito tempo.[...] Platão, após 

a morte de seu mestre Socrátes, emigrou para o Egito por seu 

amor à Sabedoria. No Egito, ele aprendeu as artes liberais e, 

então, retornou para Atenas, onde, na Academia, sua 

verdadeira morada, e junto de seus discípulos, dedicou-se aos 

estudos da filosofia. Foi assim que ele primeiro instituiu a 

lógica racional aos Gregos, e que, em seguida, Aristóteles e 

alguns de seus discípulos ampliaram, aperfeiçoaram e 

reduziram a uma série de regras, equivalendo-a a uma arte. 

Em latim, destacou-se a exposição da lógica de Marco Terêncio 

Varro, o qual traduziu as regras lógicas do grego. Ele foi 

seguido por Cícero, o criador dos Tópicos.” (HUGO DE SÃO 

VITOR, Livro III, cap. 2)  

 

De fato, o pensamento de Hugo de São Vitor sobre a origem das 

artes liberais faz sentido, pois como afirma Elio Donato, Platão, após a 

morte de Sócrates e estando descontente do rumo que seguia a política 

grega, põe-se a viajar com o intuito de adquiri mais conhecimento. Viaja 

por doze anos, desde os 28 até aos 40 anos de idade. No primeiro 

momento, junto com outros discípulos de Sócrates, ele vai estudar com 

o filósofo Euclides21 na cidade Megara. Depois de estudar com Euclides 

de Megara, Platão realiza uma viajem para África, na região de Cirene, 

onde atualmente é a fronteira entre Egito e Líbia, para estudar com o 

matemático Teodoro. Em seguida vai para a Itália, para estudar nas 

escolas dos Pitagóricos, partindo dali, tempos depois, para o Egito a fim 

de estudar com os sábios daquela região, e por causa dos conflitos e dos 

problemas políticos que ocorriam naquele momento não conseguiu 

                                                 
21

 Aqui não se trata do famoso Euclides de Alexandria, o grande geômetra da 

Antiguidade, pois este ainda não tinha nascido e viria a ser em Atenas aluno dos 
primeiros discípulos de Platão, antes que se mudasse para Alexandria no Egito e ali 

fundasse uma escola. (DONATO, s/d, p. 143) 
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realizar a viagem para a Pérsia e, portanto, retorna para Atenas e nesta 

cidade fundou a sua Academia (DONATO, s/d, p. 142 -143). 

Há também de se lembrar que Pitágoras em sua vida estudou no 

Egito no período em que todas as civilizações mais importantes, 

excetuando as dos gregos, estavam reunidas na Mesopotâmia. Neste 

período os Persas conquistaram o Egito levando os seus sábios para a 

Mesopotâmia e junto a estes, ao que se parece, estava Pitágoras. De 

sorte que Pitágoras, além de ter estudado com os filósofos pré-

socráticos e discípulo dos maiores sábios da época, que eram os 

egípcios, teve ainda o contato com as civilizações mais importantes da 

época, de modo que pode ter contato com que até então havia de 

importante no mundo em termos de conhecimento (DONATO, s/d, p. 

142-143). 

Em relação a estes fatos pode-se declarar que as artes liberais 

parecessem ter sua origem no Egito, contudo isto não é algo 

confirmado, pois pode ser que as disciplinas que compõem as artes 

liberais presentes na Idade Média ainda não estejam organizadas neste 

momento histórico como estavam no período medieval.  

Outro fato que se pode levantar é que talvez a parte do corpo das 

disciplinas que compõem as artes liberais foram desenvolvidas ao longo 

do tempo e fixadas aos poucos como matérias necessárias para 

educação, pois o fato de Pitágoras ter tido relação com outras 

civilizações e também com o conhecimento desenvolvido por estas 

outras civilizações, podem ter-lhe dado um arcabouço de varias 

disciplinas que ao longo do tempo foram se restringindo. 

Entre estas hipóteses há, porém, um documento que nos ilumina 

sobre o passado de modo a convergir para primeira hipótese, tendo ela 

como algo mais provável. Este documento é, ainda, o Didascalicon de 

Hugo de São Vitor em que no capitulo seguinte à exposição dos 

criadores das diferentes artes, tanto as mecânicas como as intelectuais, 

afirma-se o seguinte:  

 

Destas várias artes acima citadas, apenas sete delas 

equivaliam ao que os antigos, em seus estudos, descreviam 

como sendo parte de seus cursos. Eles diziam existir nelas 

grandiosa utilidade, e, portanto, elas superavam todas as 

outras: qualquer pessoa que estudasse com firmeza as sete 

disciplinas aprenderia as outras, mais pela pesquisa e pela 
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prática do que por audição [isto é, por assistir a aulas] (HUGO 

DE SÃO VITOR, Livro III, Cap. III). 

  

 Neste trecho Hugo de São Vitor afirma que os antigos usavam as 

sete artes liberais como sendo parte de seus cursos, ou seja, o corpo de 

disciplinas era mais amplo do que o das sete artes liberais. Ao mesmo 

tempo este pequeno trecho nos mostra o porquê da permanência das 

sete artes liberais no currículo medieval em detrimento das outras 

disciplinas, que poderiam haver nos textos pedagógicos da antiguidade: 

O fato de serem elas as responsáveis por darem ao estudante a 

capacidade de compreender qualquer outra arte. 

 Em relação a origem das artes liberais tal como é encontrada na 

Idade Média, o professor José Munir Nasser, afirma que as sete artes 

liberais da Idade Média tomaram esta forma (gramática, retórica, 

dialética, aritmética, geometria, música e astronomia) por volta do 

oitocentos, quando ocorreu a inauguração do império de Carlos Magno 

e que foram o resultado de uma lenta maturação a partir de fontes 

pitagóricas e possivelmente anteriores, com decisivas influências 

platônicas, aristotélicas e agostinianas e com complementos 

metodológicos de Marciano Capella, Boécio e Cassiadoro, até chegar em 

Alcuíno que foi o organizador da escola Aix-em-Chapelle. (NASSER, 

2008, p.14) 

 No que concerne à transmissão das artes liberais como também 

da sua finalidade, cabe aqui a afirmação de Ruy Afonso Costa Nunes 

que argumenta o seguinte:  

 

Do ponto de vista pedagógico [...] Santo Agostinho legou aos 

educadores medievais os princípios pelos quais eles se 

pautaram quanto à orientação dos estudos: os jovens devem 

dedicar-se ao aprendizado das artes liberais e mecânicas e à 

filosofia, a fim de aproveitarem ainda mais no estudo da 

Sagrada Escritura que ensina o que é preciso saber e praticar 

para alcançar a vida eterna e feliz (NUNES, s/d, p. 89). 

 

 A finalidade de terem reservado as sete artes liberais foi, portanto, 

para promover o estudo das Sagradas Escrituras e de acordo com Henri 

Daniel Rops, todo o esforço de salvaguardar a cultura da alta 

inteligência tinha como objetivo dar a glória a Deus. A esta glória estava 
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subordinada toda a atividade intelectual, como todos os esforços 

humanos (ROPS, 1997, p.337). 

 Sem o conhecimento do latim, não haveria conhecimento 

escrituristico e nem bela liturgia, e sem um estudo sério dos santos 

Padres e dos livros sagrados, não haveria verdadeira fé. Foi 

compreendendo isto que os papas, bispos, e abades de mosteiros se 

empenharam em salvaguardar a cultura numa sociedade que não tinha 

por ela nenhum apreço. Além disto, cabe afirmar que a Igreja 

compreendeu que sem desenvolver uma vida intelectual não haveria 

como se defender e nem estaria armada para as batalhas da 

inteligência. Era necessário pôr ao serviço do conhecimento de Deus 

todo o imenso patrimônio adquirido pela literatura, pelo pensamento e 

pelos antigos e assim bastou que alguns homens, cultivando esta idéia, 

para que os grandes autores pagãos fossem salvos do esquecimento. 

(ROPS, 1997, p. 338). 

 Desta forma a Igreja procurou guardar o melhor da educação, as 

sete artes liberais, e ao longo do tempo ela foi sendo transmitida e foi 

sendo descrita nos imensos manuais pedagógicos da época, como nas 

Instituições Seculares de Cassiadoro, nas Etimologias de Santo Isidoro 

de Servilha em que além de apresentar o estudo das artes liberais, 

explanava sobre a medicina, direito entre outros assuntos (NUNES, s/d, 

p.72). 

  

3. Conclusão 

  

 As Sete Artes Liberais que constituíram a base educacional de 

toda Baixa Idade Média têm sua origem na Antiguidade sendo, 

portanto, uma herança cultural salvaguardada em toda a Idade Média 

pela Igreja através dos copistas e dos livros pedagógicos. (NUNES, s/d, 

p. 72 - 89) 

 Os discursos a favor das sete artes liberais são abundantes em 

algumas obras, de modo que deixa transparecer o quanto elas eram 

apreciadas pelos mestre medievais, como no caso de Hugo de São Vitor 

em que afirma: 
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Nos tempos antigos, não era possível de se ver uma só pessoa, 

sendo incapaz de ensinar as sete artes liberais, como digna de 

ser chamada de “mestre”. [...]. Alguns sábios dedicaram-se 

tanto ao estudo das sete artes liberais que as continham 

totalmente na memória. Eles, então, diante de escritos com os 

quais tivessem contato, ou para quaisquer questões que lhes 

fossem propostas – passíveis de serem resolvidas por meio das 

regras e dos princípios definidos –, não precisavam pesquisar a 

solução no folhear das páginas dos livros, mas as respondiam 

imediatamente, pois possuíam de cor todas as respostas. 

(HUGO DE SÃO VITOR, Livro III, Cap. III)  

 

 Por fim pode-se perceber ao longo desta pesquisa que as artes 

liberais se constituíram através do tempo, através da tradição e da 

preservação do conhecimento antigo, entretanto a forma encontrada na 

Baixa Idade Média, apareceu apenas no reinado de Carlos Magno, mas 

as matérias que as constituí derivam desde a antiguidade, sendo seu 

berço o Egito e o povo grego. 
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AS PRÁTICAS MÁGICAS NA GRÉCIA DO PERÍODO 

ARCÁICO: RITUAL DE NECROMANCIA NO SÉCULO VIII 

A.C. 

 

Lennyse Teixeira Bandeira22 

 

RESUMO: A pesquisa tem como objetivo analisar as práticas dos rituais 
necromânticos no século VIII a.C. da Grécia arcaica, em especial, um 

ritual de necromancia mencionado por Homero na Odisseia. A 
abordagem desta pesquisa insere-se no campo da História 
Antropológica. Do ritual de necromancia, compreendemos como uma 

pratica mágica que conjurava as almas dos mortos para fins de 
adivinhação e informações sobre acontecimentos do futuro. No campo 

da teoria, utilizaremos as concepções de Marcel Mauss para explicar as 
práticas de magia.  

PALAVRAS-CHAVE: Grécia Arcaica; Magia; Rituais; Necromancia.  

 

 

ABSTRACT: The research has the objective to analyse the practices of 
necromancy rituals on VIII century B.C. of the Archaic Greece, in 

special, a necromancy ritual mentioned by Homer in Odissey. This 
search’s approach is inserted on the Anthropologic History field. Of 

necromancy ritual, we comprehend that those rituals were a magical 
practice that conjured the dead’s souls, with purpose to divination and 
get information around future events. In the theory field, we will utilize 

Marcel Mauss conceptions to explain the magic practices. 

KEYWORDS: Archaic Greek; Magic; Ritual; Necromancy. 
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Introdução 

 

O tema que permeia a problemática da pesquisa aqui proposta, 

aborda o ritual de necromancia executado no oráculo de Hades, 

localizado em Trespódia na região do Épiro, na Grécia. O ritual 

realizado no período arcaico é mencionado por Homero na Odisseia, 

quando Odisseu, após o fim da Guerra de Tróia, em sua trajetória à 

procura de instruções para regressar à Ítaca, desembarca na ilha de 

Eea onde residia a feiticeira Circe, que o orienta a respeito dos 

procedimentos ritualísticos. (ODISSEIA, X: 480-520). 

Como documento iconográfico utilizaremos o vaso de figura 

vermelha pintado por Peintre de Dolon estilo Cratera “Ulysse Invoquant 

Les Mânes De Tirésias”, localizado em Médailles et Antiques de la 

Bibliothèque nationale de France e datado em 390 a.C. O vaso utilizado 

como documento é um artefato de cerâmica com características de boca 

larga e corpo estreito, geralmente utilizado para misturar vinhos e água 

em banquetes ou rituais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Cratera de cálice com cena de Ulisses invocando as manes de Tirésias, 

pintada por Peintre de Dolon. 390 a.C. Beyond. Athènes: 2014, p.146, n°70. Colonna, 

Cécile. De Rouge et de Noir. Les vases grecs de la collection de Luynes. Paris: 2013, 

n°79.  Fonte: Bibliothèque nationale de France. 

 

A cena desenvolvida no conjunto do corpo se encaixa entre dois 

frisos decorativos, a saber: acima, um grande friso de palmeiras duplas, 
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em baixo, uma fina fronteira de oves sobre um friso maior alternadas de 

palmeiras com flores de lótus.  

No centro da imagem desenhada na Cratera, está a cena de 

Odisseu sobre uma pilha de rochas sacrificando uma ovelha e um 

carneiro ao adivinho Tirésias. Ao lado direito está seu companheiro 

Perímedes em pé, segurando uma espada com a mão direita e com mão 

esquerda segura uma vara sob o chão. Ao lado esquerdo, encontra-se 

Eurylochos, outro companheiro de Odisseu, em pé segurando uma vara 

com a mão direita, ambos observando o ritual de necromancia 

executado por Odisseu, a fim de invocar os manes23 de Tirésias do 

mundo dos mortos.  

O uso desta documentação, datada do período clássico, nos 

remete ao conceito de memória, uma vez que o imaginário grego sobre a 

consulta dos mortos feita por Odisseu permaneceu presente até esse 

período. Maurice Halbwachs, ao tratar o conceito de memória, afirma 

que existem dois tipos de memória, a saber: memória individual, que se 

constitui a partir de uma memória coletiva, visto que a base de toda 

lembrança é construída a partir de um grupo e a memória coletiva que 

envolve as memórias individuais, mas não se confunde a elas, consiste 

em todas as lembranças de um grupo. (HALBWACHS, 1990, p. 37).  

Maurice Halbwachs ressalta ainda que as lembranças 

permanecem coletivas e são lembradas por outras pessoas pelo fato de 

não estarmos sozinhos. Mesmo que se trate de ocasiões em que apenas 

um determinado grupo esteja envolvido ou um objeto visto apenas por 

este grupo. Sempre haverá em um determinado grupo pessoas cuja 

memória não se confunde. (HALBWACHS, 1990, p. 26). 

Desta maneira, utilizamos a análise iconográfica como fonte de 

pesquisa que, segundo Ulpiano Meneses, é elaborada por meio da 

cultura material. Por cultura material compreende-se que é um 

segmento do meio físico socialmente apropriado ao homem, ou seja, 

tudo o que for passível a sua manipulação, como os artefatos e 

estruturas. Portanto, para analisar a cultura material, é necessário 

estabelece-la como um suporte material, da memória concreta e física, 

produzida e reproduzida pela sociedade. (MENESES, 1985, p. 112). 

                                                 
23

 Alma dos mortos transformados em deuses do mundo infernal. Os gregos 

procuravam atrair seus favores e através do culto ofereciam-lhe leite, mel, vinho e 

flores. (ABRÃO; COSCODAI, 2000, p. 191). 
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Do Diálogo com a História Antropológica 

 

A seguir, veremos através do debate historiográfico com Peter 

Burke, Lynn Hunt e José d’Assunção Barros a relação da História com 

a Antropologia, visto que nossa abordagem se insere no campo da 

História Antropológica. 

Para Peter Burke, o termo “cultura” tece uma análise sobre as 

relações entre a História e a Antropologia, definindo cultura como um 

conjunto que inclui conhecimento, crença, moral, costume, arte e 

outros requisitos e funções adquiridas pelo homem como parte da 

sociedade. O historiador afirma que a Antropologia, preocupada com a 

sociedade e seu cotidiano, empregou o termo cultura de forma mais 

ampla e que a partir de 1960 a História Cultural se apropriou dos 

conceitos antropológicos dando início à era da antropologia histórica. 

(BURKE, 2005, p. 43). 

Ao se referir à abordagem conhecida como Antropologia Histórica, 

o historiador Peter Burke defende que seria mais apropriado se referir à 

abordagem como Historia Antropológica, embora não houvesse grande 

diferença entre as duas expressões. A mudança significativa do diálogo 

entre a História e a Antropologia, foi a transformação do termo cultura 

em um sentido cada vez mais amplo, abrangendo os estudos da História 

Cultural. (BURKE, 2005, p. 44-45). 

De acordo com a historiadora Lynn Hunt, o contato com a 

Antropologia permite interpretar melhor os questionamentos acerca dos 

rituais, inversões carnavalescas e ritos de passagem. O modelo 

antropológico é a maneira mais adequada de abordar a Historia 

Cultural. Contudo, a autora defende que os historiadores da cultura 

precisam desenvolver noções mais abrangentes sobre a comunidade e 

os rituais, obtendo uma abordagem mais sensível para compreender as 

maneiras pelas quais os grupos sociais, incluindo o das mulheres, 

usavam os rituais e a civilidade para sustentar o isolamento de suas 

próprias posições. (HUNT, 1992, p. 14-15). 

Para o historiador José d’Assunção Barros, a Historia Cultural era 

um campo historiográfico praticado com base em uma história elitizada, 

tanto nos sujeitos como nos objetos estudados, mas no final do século 
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XX, a partir do diálogo com o modelo antropológico, passou a abranger 

as diferentes possibilidades de tratamento acerca da cultura popular, 

cultura letrada e suas representações, abordando as práticas de 

diversos grupos sociais com seus sistemas educativos e diversas 

temáticas voltadas para a noção de Cultura. Desta forma, o que funda a 

Historia Antropológica como um novo campo de pesquisa, tal como a 

História Cultural, é a apropriação da Antropologia como modelo 

principal, além dos objetos antropológicos propriamente ditos. 

(BARROS, 2004, p. 55-90).  

 

Do Nekromanteion  

 

A região descrita por Homero na Odisseia é conhecida como o 

Nekromanteion24. De acordo com a narrativa mítica, após um ano 

instalado no palácio de Circe, Odisseu suplicava à maga que cumprisse 

a sua promessa de orientá-lo no caminho de volta à ilha de Ítaca. A 

feiticeira concedeu o pedido de Odisseu e o orientou a fazer uma viagem 

à casa lúgubre de Hades e Perséfone, para que pudesse consultar os 

manes do adivinho Tirésias25. Alheio ao percurso que leva ao oráculo, 

Odisseu pediu instruções à maga Circe que repreendeu a sua 

preocupação, indicando que o guerreiro deixasse que o sopro de 

Bóreas26 conduzisse seu navio, ao palácio sombrio de Hades, localizado 

no encontro dos rios Aqueronte, Piriflegetonte e Cocito27. (ODISSEIA, X: 

480-510). 

                                                 
24

 Necromanteion, ʻoráculo dos mortosʼ, é um antigo santuário localizado na colina de 

Agios Ioannis, na atual cidade de Mesopotamos, a 150 metros da junção dos rios 

Cócito e Aqueronte. O local fica alguns quilômetros ao sul de Éfira, onde foi 

identificado um sítio com muralhas ciclópicas. (DAKARIS, 1993, p. 13). 

25 Adivinho. Filho de Everes e da ninfa Cariclo. Proferia oráculos, interpretava o vôo e 
linguagem dos pássaros. (COMMELIN, 2011, p. 246).  

26 Vento do Norte, frio e rigoroso. (ABRÃO; COSCODAI, 2000, p. 60). 

27 Pierre Commelin afirma que os principais rios do Hades eram o Aqueronte, Cocito e 

Flégeton. Segundo a narrativa mítica, Aqueronte, que se encontrava na região do 

Epiro, era considerado um rio em que as almas atravessavam sem retorno, cuja 
definição em grego significa aflição e tristeza. O rio Cocito é afluente do rio Aqueronte, 

também localizado no Épiro. Às suas margens as almas sem sepulturas eram 
condenadas a errar durante cem anos. Por fim, o rio Flégeton também afluente do rio 

Aqueronte, que de acordo com as narrativas mitológicas, era coberto de chamas e seu 

curso rodeava a prisão das almas errantes. (COMMELIN, 2011, p. 186).  
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O oráculo nas margens do rio Aqueronte é o mesmo citado por 

Circe ao passar as intruções para Odisseu (ODISSÉIA, X, 510). O 

arqueólogo Sotirios Dakaris é citado pelo historiador Daniel Ogden, por 

descobrir a estrutura do Necromanteion de Éfira, onde foram 

encontrados vestígios de alimentos e possiveis sacrificios de animais 

nas consultas ao oráculo. Grandes quantidades de outros gêneros 

alimentícios também foram encontradas carbonizadas, alem de grande 

quantidade de louças, ferramentas agrícolas e domésticas também 

encontradas do portal. Essas interpretações do Arqueólogo foram o 

assunto de várias publicações, entre 1958 e 1993. Este oráculo foi 

incendiado pelos romanos em meados de 167 a.C.. (DAKARIS apud 

OGDEN, 2001, p. 19). 

De acordo com o historiador Daniel Ogden, o oráculo encontrado 

às margens do rio Aqueronte foi o local onde Odisseu viajou para 

consultar a alma de Tirésias e é embasado na Geografia de Tesprócia, 

como afirma o geógrafo Pausânias28. A narrativa mítica relata que 

depois de atravessar o oceano, Odisseu encalhou seu navio adjacente à 

região dos cimérios antes de atravessar o bosque de Perséfone, que 

consistia em um lugar com florestas, choupos e salgueiros, para chegar 

ao lugar de consulta que localizava-se na confluência dos rios 

Aqueronte e Cócito. Daniel Ogden afirma que o vale do Aqueronte, ao 

longo do qual Odisseu teria caminhado para alcançar a confluência com 

o Cócito, é revestido de choupos e salgueiros até hoje. O historiador 

acrescenta que, por trás de sua confluência com o Cócito, o Aqueronte 

ampliou-se em um lago pantanoso, conhecido como o lago Aquerúsia, 

que foi drenado no início do século XX. Em suas representações 

literárias em conexão com o submundo, o Aqueronte é representado 

como um rio e como um lago, e às vezes como algo ambivalente entre os 

dois, como parece ser o caso da Odisséia. Ao norte o rio Cocito corre 

para o Aqueronte ao Leste, perto da cidade antiga conhecida 

primeiramente como Ephyra e depois Éfira, que veio a ser a moderna 

vila de Mesopotamo. O historiador ressalta que a Odisséia associa um 

terceiro rio com essa confluência, o Flegetonte, conhecido como “o rio de 

fogo", que talvez só existisse a nível mitológico. (OGDEN, 2001, p. 43-

45).  

                                                 
28

 (PAUSÂNIAS, XXX, 9, 6.). 
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 Através do diálogo da História com a Arqueologia, 

compreenderemos a partir da investigação de Philipp Vandenberg o 

papel desempenhado dos oráculos na Antiguidade. Éfira fica ao norte 

da aldeia de Mesopotamon, é uma cidade de estilo micênico cujos 

edifícios apenas alguns restos estão preservados. No pico de uma 

montanha, apenas a 500 metros de distância, se podia ver uma 

pequena igreja de um mosteiro de estilo bizantino construida em 

meados do século XVIII, onde haviam especulações de que em algum 

lugar da região estava o portão de Hades29 (VANDENBERG, 1991, p. 7-

8). 

 

Sobre a Magia, seus Elementos e o Mago segundo a Antropologia 

 

No campo teórico, recorreremos aos conceitos de Marcel Mauss 

para compreendermos as concepções das práticas mágicas orientadas 

pela feiticeira Circe (ODISSEIA, X: 510). Desta forma, autor define 

magia como um objeto de crença. A magia não se manifesta apenas 

sobre o valor dos ritos ou na associação de seus elementos a objetos ou 

práticas tradicionais, mas sobre o próprio princípio da fé. (MAUSS, 

2003, p. 126). Dotada dos poderes e conhecimentos mágicos, Circe 

orientou Odisseu que quando chegasse à casa de Hades, cavasse uma 

cova e fizesse libações de mel, vinho, água e farinha em oferecimento às 

almas dos mortos. Depois que tivesse suplicado ao coro dos mortos, 

Odisseu na condição de agente, deveria sacrificar um carneiro e uma 

ovelha negra em direção ao Érebo, queimá-los e dirigir preces à Hades e 

Perséfone. Por conseguinte, pediu que o guerreiro Odisseu sentasse e 

aguardasse a alma do adivinho Tirésias regressar do mundo dos 

mortos. (ODISSEIA, X: 510-520).  

                                                 
29

 Pierre Commelin explica que a concepção do Hades na mitologia greco-romana 

consistia em entradas subterrâneas cuja profundidade era incomensurável, e que 
naquele lugar, após a morte, desciam as almas errantes. Na Grécia, todas as cavernas 

e rachaduras no solo onde não havia noção de profundidade, estavam também ligadas 

ao inferno. Afirma-se que a localização do inferno geograficamente situava-se em 

quatro regiões, e uma delas era o Érebo. Sendo mais próxima da terra, a região do 

Érebo era morada de Cérbero, das Fúrias e da Morte. Era este o lugar destinado aos 
errantes que não possuíam sepulturas. (COMMELIN, 2011, p. 187). 
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Para Bronislaw Malinowski, a magia é uma prática sóbria, e 

costuma ser guiada por crenças superficiais, sendo efetuada por 

técnicas simples. O antropólogo considera a magia um conjunto de arte 

inteiramente prática, executadas para conquistar um objetivo. 

(MALINOWSKI, 1993, p. 25). Por outro lado, para James Frazer, a 

magia é baseada em um sistema de leis naturais as quais o homem 

acredita que são regidas e modificadas para obtenção de seus fins. A 

magia, no entanto, está além das forças naturais e sociais através de 

suas técnicas fundamentais. (FRAZER, 1981, p. 33-34). 

A respeito dos elementos da magia, Marcel Mauss defende que a 

magia se divide em três elementos: agentes, representações e atos, a 

saber: os agentes são os indivíduos que efetuam os atos mágicos. As 

representações mágicas equivalem às ideias referentes aos atos 

mágicos. Os atos, em relação à definição dos elementos anteriores, são 

chamados de ritos mágicos. (MAUSS, 2003, p. 55).  

Na narrativa, identificamos Circe como um agente da magia e 

suas representações mágicas através do rito citado na Odisseia, a 

saber: ao receber os homens enviados por Odisseu, exceto Euríloco por 

suspeitar de algum dolo, que fica do lado de fora do palácio a observar a 

recepção da feiticeira Circe para com os outros guerreiros. Observa que 

Circe levou os guerreiros para dentro do palácio e ofereceu-lhes queijo, 

mel, farinha branca e vinho com uma poção funesta que ao beberem 

ficaram enfeitiçados, depois que eles todos beberam, Circe tocou-lhes 

com uma vara transformando os homens em porcos, mas que ainda 

possuíam consciência. (ODISSEIA, X, 230-240). 

No que concerne o mago através de um olhar antropológico, 

Marcel Mauss parte para compreensão dos elementos sobre quem é 

responsável pelo saber-fazer os rituais mágicos. Segundo o autor o 

mago é aquele que pratica rituais mágicos, seja ele profissional ou 

amador. Constata-se que há rituais mágicos que são efetuados por não 

profissionais, entre eles, estão a medicina mágica e as práticas 

camponesas, frequentemente praticadas no curso da vida agrícola, que 

apesar de frequentes são ritos mágicos pouco numerosos. (MAUSS, 

2003, p. 62). Desta maneira, o conceito acima representa a figura da 

feiticeira Circe (ODISSEIA, X) através de seus conhecimentos 

ritualísticos e encantamentos em suas práticas de magia.  
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A seguir, procuramos identificar Circe através do diálogo com as 

obras de alguns autores30. Nevill Drury destaca que Circe era uma 

feiticeira que foi banida para a ilha de Eéia após envenenar seu marido. 

A Feiticeira residia em um palácio cercados por uma floresta, e possuía 

habilidades mágicas para fazer feitiços que transformavam homens em 

animais e através de seus cantos, atraia homens para o seu domínio. 

(DRURY, 2005, p. 710).  

Ao integrar sua pesquisa sobre religião, mito e magia junto às 

civilidades atenienses, Maria Regina Candido relata que a narrativa 

mítica das mulheres sobre o saber-fazer das práticas de magia 

perpassou desde o período arcaico e permaneceu junto à memória dos 

atenienses no período helenístico. A autora afirma ainda que Homero 

(Odisseia, X) traz a narrativa da feiticeira Circe que atuava através do 

domínio das ervas e encantamentos em suas práticas de magia. De 

acordo com a narrativa, Odisseu segurava um punhal, uma arma de 

ferro cujo significado representava a lei dos homens, contrastando com 

a vara mágica de Circe, um artefato de madeira relacionado à vegetação 

e que representava uma arma de utilidade feminina capaz de evocar a 

magia da terra em atendimento aos anseios particulares. (CANDIDO, 

2006, p. 41 - 45). 

As mulheres, em virtude de suas caraterísticas físicas eram mais 

aptas a praticarem a magia do que os homens. Marcel Mauss ressalta 

ainda que as mulheres atingem virtudes mágicas com mais intensidade 

nos períodos da puberdade, gestação ou parto e depois da menopausa. 

Assim, as mulheres idosas são consideradas feiticeiras e as mulheres 

virgens, suas auxiliares (MAUSS, 2003, p. 64-65). 

Contudo, de acordo com Marcel Mauss, a magia é objeto da 

crença, embora os elementos mágicos, inseparáveis e confundindo-se 

uns dos outros, não sejam objetos de diferentes crenças. Mas, são todos 

objetos de uma mesma afirmação, que não se incide apenas sobre o 

poder, um mago ou o valor de um ritual mágico, mas sobre o princípio 

da magia. Portanto, a magia é considerada mais real que suas partes, e 

                                                 
30

 ABRÃO, Bernadette Siqueira. COSCODAI, Mirtes Ugeda. Dicionário de Mitologia. 

São Paulo: Editora Nova Cultural, 2000. DRURY, Nevill. Dicionário de Magia e 

Esoterismo. Tradução de Denise de C. Rocha Delela. São Paulo: Pensamento, 2005. 

CANDIDO, Maria Regina. Medéia, Mito e Magia: a imagem através do tempo. Rio de 
Janeiro: Fábrica do Livro/SENAI, 2006.  
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assim como a religião, é uma prática que nela se crê ou não se crê. A 

magia possui autoridade a ponto de impedir que a experiência contrária 

abale a crença nela, tanto que até mesmo os fatos desfavoráveis voltam-

se a seu favor, pois costuma-se pensar que são mais efeitos de contra-

magia, do que o fracasso das práticas que foram realizadas. (MAUSS, 

2003, p. 126-127). 

 

Do conceito de Rituais de Necromancia 

 

Para compreendermos o conceito do ritual de necromancia, antes 

se faz necessário a compreensão do rito. De acordo com Jean 

Maisonneuve, a palavra “rito” etimologicamente deriva do latim ritus, 

que define um culto, uma cerimônia religiosa ou também, em um 

sentido mais geral, um costume. Os cultos ou rituais, podem ser 

religiosos, seculares, coletivos ou privados. Há também outros tipos de 

rituais, os que podemos considerar um cumprimento ou as práticas que 

estão relacionadas à magia. (MAISONNEUVE, 1988, p. 5). 

Após esta sucinta definição de rito, buscamos no campo teórico, 

as definições de necromancia. Erika Bourguignon, afirma que a 

necromancia é uma prática mágica que conjura as almas dos mortos, 

considerada uma das principais formas de adivinhação na Antiguidade. 

A antropóloga revela ainda que o objetivo das buscas por essa 

comunicação com os mortos era obter informações sobre 

acontecimentos do futuro. (BOURGUIGNON, 1987, p. 6451).  

De acordo com Anne Marie Tupet, os rituais de necromancia eram 

vistos com maus olhos pelas civilidades antigas. Os magos eram vistos 

como assassinos por fazerem sacríficios de crianças em rituais. Essas 

situações levaram à proibição de atos de magia. A socióloga afirma que 

a prática da necromancia não era possivel sem assassinatos. Os magos 

seguiam um encantamento antigo no qual necessitavam sacrificar uma 

criança. No entanto, o uso de restos humanos na magia não explica 

todos os aspectos desses ritos. (TUPET, 1976, p. 88-89). 

A necromancia é frequentemente considerada um sinônimo de 

bruxaria. Além da prática de adivinhação, muitas vezes a comunicação 

com os mortos era feita para outros fins, que não a busca de 

informações. Há também a base liguistica que considera a necromancia 
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uma magia negra, pois a palavra necro do grego significa “morte” e 

nigromancia, do latim, significa “negro”. Erika Bourguignon afirma que 

a necromancia não inclui comunicação empregando meios com 

encontros com almas dos defuntos durante as viagens do espirito, 

aparições ou comuninação em sonhos. A adivinhação é um fenômeno 

universal existente em diveras culturas, mas a necromancia, no 

entanto, é pouco frequente. (BOURGUIGNON, 1987, p. 6451). 

 

Das Libações Oferecidas no Ritual de Necromancia 

 

De acordo com Homero, a feiticeira Circe instruiu Odisseu a fazer 

libações ao consultar a alma de Tirésias no oráculo de Hades. O ritual 

inclui primeiras libações de mel, vinho, água e farinha, como citado na 

Odisséia: 

 

                                   510 A esse lugar, herói, chega-te, tal como agora te exorto,  

e um fosso cava, que tenha de todos os lados um côvado. 

À sua casa farás libações para os mortos: 

primeiramente, de mel misturado; depois de bom vinho; 

                                   520 de água a terceira e, por cima de tudo, farinha derrama.  

(ODISSEIA X, 510-520). 

 

José Geraldo Grillo afirma que a libação consiste em um 

derramamento de líquido, como o vinho, acompanhada da pronuncia de 

determinadas palavras. De modo geral, a libação não se limita somente 

à função apotropaica, ou seja, como uma maneira especifica de afastar 

má sorte. Ela faz parte de diversos ritos, que constitui simbolicamente 

uma aliança entre os deuses e os mortais. Por outra perspectiva, a 

libação apesar de estar associada ao sacrifício cruento31, pode se 

                                                 
31 O sacrifício de sangue é um momento de grande importância dentro de uma 

comunidade grega; se tratava de abate e consumo de um animal de estimação em 

homenagem a uma divindade. O animal sacrificial era levado em procissão para o 

altar, aparentemente sem ser forçado, antes de a própria morte. Sua cabeça deveria 
ser cortada cujo sangue e as melhores carnes eram oferecidas aos deuses. (VERNANT, 

2006, p. 55). 
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estabelecer como um rito autônomo com sua própria coerência. 

(GRILLO, 2008, p. 128). 

Para compreendermos os lugares específicos para os rituais de 

magia, utilizaremos as concepções teóricas de Marcel Mauss que afirma 

que a magia geralmente possui santuários, assim como a religião. O 

lugar do ritual de magia é escolhido devido a seu aspecto impuro, como 

por exemplo, cemitérios, encruzilhadas, florestas e pântanos são 

lugares onde as almas dos mortos e os demônios habitam, portanto são 

lugares específicos da magia. Afirma-se que há algumas determinações 

onde o mago traça um círculo ou um quadrado mágico ao redor de si e 

ali pratica sua magia. Além do lugar, os rituais de magia exigem 

materiais e instrumentos específicos, tais como animais, plantas e 

outras substâncias como pedra, cera, cola, gesso, agua, mel e o leite 

que servem para amalgamar, como se fossem o prato na qual a cozinha 

mágica se serve. (MAUSS, 2003, p.83-84).  

De acordo com Marcel Mauss e Henri Hubert, na Grécia os rituais 

oferecidos à alguma divindade, exigiam oblações vegetais e libações de 

vinho, leite e outro líquido, que segundo os gregos, possuíam as 

mesmas características dos sacrifícios. Entende-se por sacrifício todo 

ato religioso em que houver oblações, mesmo vegetais, sendo elas 

consumidas ou destruídas durante o ritual (MAUSS; HUBERT, 2005, 

p.18). 

 

Dos sacrifícios oferecidos no ritual de necromancia 

 

De acordo com Homero, a feiticeira Circe instruiu Odisseu a 

prometer ao oráculo que ao chegar a Ìtaca sacrificaria sua melhor vaca 

para os mortos e para Tirésias, um carneiro negro sem manchas, como 

citado na Odisseia: 

 

                                      520 Férvidos votos promete às cabeças exagues dos mortos, 

de que hás de em Ítaca, em casa, uma vaca imolar-lhes estéril, 

a de melhor aparência, queimando preciosos objetos, 

e que a Tirésias, também, ofertar hás de um belo carneiro, 

negro, sem mancha, o que em vossos rebanhos a todos exceda. 

Mas, depois que suplicado tiveres ao coro dos mortos, 
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deves, então, um carneiro matar e uma ovelha bem negra, 

                                      527 pondo-os virados para o Érebo. (ODISSÉIA, X: 527). 

 

Marcel Mauss e Henri Hubert definem o sacrifício como uma 

forma de consagração, porque no ritual de sacrifício a vitima sacrificial 

deixa de fazer parte do domínio comum e passa a estar no domínio 

religioso, sendo consagrada. Mas, diferente das consagrações comuns, 

no sacrifício, além da vida sacrificial, o sacrificante é transformado, 

passando a possuir um caráter religioso que não tinha antes. (MAUSS; 

HUBERT, 2005, p. 15-16). 

Jostein Gaarder, Victor Hellern e Henry Notaker definem o 

sacrifício como um elemento central nos cultos de diversas religiões. 

São oferecidos nos rituais de sacrifícios: frutas, animais e em algumas 

civilidades, seres humanos. Os autores acrescentam que os propósitos 

das oferendas variam de acordo com os diversos tipos de sacrifícios. 

(GAARDER, HELLERN E NOTAKER, 2000, p. 27).  

Em seguida, como relata Homero, a feiticeira Circe determina que 

Odisseu ao chegar no oráculo dos mortos, sacrifique as reses32 e queime 

em oferecimento a Hades e a sua esposa Perséfone, como citado na 

Odisseia: 

  

530 Os companheiros exorta, depois, e lhes manda que as               

reses, que se acham mortas no chão, pelo bronze cruel 
abatidas, queimem, depois de esfolá-las, e os votos aos deuses 

dirijam, 

 533 Hades, o deus poderoso, e a terrível e horrenda Perséfone.  

 (ODISSEIA, X: 533). 

  

Buscamos através da teoria antropológica de René Girard 

compreender os dois aspectos distintos presentes nos rituais de 

sacrifício em diversas civilidades. O primeiro aspecto trata-se do 

sacrifício religioso, o que é considerado sagrado, e, portanto não se deve 

abster-se, caso contrário haveria uma negligência. O segundo aspecto 

trata-se de uma transgressão, cuja ação apresenta riscos a civilidade. 

(GIRARD, 1998, p. 09).  

                                                 
32

 Qualquer animal quadrúpede que, depois de abatido, é usado para a alimentação humana. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 31). 
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De acordo com Jostein Gaarder, Victor Hellern e Henry Notaker a 

oferenda é o elemento mais comum do sacrifício, e deriva-se do latim 

offerre que significa “oferecer”.  Os autores relatam que o ato de oferecer 

é executado com a pretensão de receber algo em troca, pois o intuito do 

sacrifício expressa-se no latim do ut des que significa “dou para receber 

algo em troca". Da mesma maneira é a oferenda de agradecimento, pois 

é oferecida como retribuição de algo proporcionado pelos deuses. 

(GAARDER; HELLERN; NOTAKER, 2000, p. 27). 

 

Considerações Finais  

 

É possível identificar o ritual de necromancia no canto XI da 

Odisseia, quando o guerreiro Odisseu narra como, pelas orientações de 

Circe, que descia com os seus homens ao Hades, após o sacrifício 

sangrento a fim de invocar os manes do adivinho Tirésias, que 

finalmente lhe passou orientações do regresso à sua pátria e o modo de 

salvar a si próprio e aos companheiros. A feiticeira orienta a Odisseu, 

no entanto, que depois que regressasse à Ítaca deveria sacrificar a sua 

melhor vaca, seus objetos em honra e agradecimentos à Hades e um 

belo carneiro sem manchas à Tirésias. (ODISSEIA, XI: 10-130). 

Para compreendermos os elementos que definem o sacrificante, 

buscamos as concepções antropológicas de Marcel Mauss e Henri 

Hubert que identificam por sacrificante o sujeito que se submete aos 

efeitos do sacrifício, sendo ele, individuo ou grupo. Deste modo, quando 

o sacrifício é efetuado em grupo, tribo ou sociedade secreta é 

representado por um líder, que efetua o ritual na presença dos 

membros, podendo ele solicitar que alguém o substitua em alguma 

atividade. (MAUSS; HUBERT, 2005, p.16). 

A morte de um animal nos sacrifícios religiosos era um elemento 

essencial, pois liberava-se uma forma ambígua e considerada perigosa, 

pelo fato de ser uma força. Desta forma, para limitar esta força, era 

necessário os ritos onde o animal recebia cortes fatais, geralmente no 

pescoço, para que a sua morte fosse instantânea a fim de evitar que 

forças contrárias corrompessem o ato sacrificial. Contudo, para evitar 

interrupções durante a consagração, buscavam controlar a efusão do 

sangue do animal sacrificado para que caísse no lugar adequado. 

(MAUSS; HUBERT, 2005, p. 40). 
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Como vimos, o sacrifício possui uma variedade de funções, que 

através de uma vítima, estabelece uma comunicação entre o mundo 

sagrado e o mundo profano. De acordo com Marcel Mauss e Henri 

Hubert, a vítima não possui um caráter religioso natural antes do 

sacrifício, mas o próprio sacrifício a concede este caráter. Desta 

maneira, por meio da vítima, após adquirir um caráter religioso fica 

apta para cumprir diversas funções, a saber: transmitir um caráter 

profano ao mundo sagrado ou vice-versa, curar doenças oferecendo aos 

deuses suas partes e servir-se dela para adivinhar o futuro. (MAUSS; 

HUBERT, 2005, p.103). 

Neste artigo, analisamos o conceito de rituais de necromancia 

executado por Odisseu (ODISSEIA, X: 510) através das concepções 

teóricas de Erika Bourguignon (BOURGUIGNON, 1987, p. 6451) que a 

define como uma prática que conjura a alma dos mortos. Neste sentido, 

compreendemos que os ritos estão constituídos em um sistema 

específico que permite que certas pessoas ou grupos sociais tenham 

uma relação com um poder de característica oculta, com uma divindade 

ou até mesmo com os substitutos sobrenaturais. Compreendemos que a 

nossa abordagem se insere no campo da História Antropológica, pois o 

contato com a Antropologia nos proporciona uma interpretação mais 

clara acerca dos rituais e ritos de passagem. Apresentamos a concepção 

teórica da magia, que de acordo com Marcel Mauss (MAUSS, 2003, p. 

56) pode ser definida como um fato social, do qual emana o seu poder, e 

que compreende agentes, atos, representações e um conjunto de ritos. 
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O RENASCIMENTO DO COMÉRCIO E DAS CIDADES – 

SÉCULO XI E XIII 

 

Raimundo Carvalho Moura Filho33 

 

RESUMO: Este artigo busca discutir dois aspectos que estiveram 

correlacionados aos indícios do crescimento econômico na Europa 
medieval dos séculos XI-XIII, a saber: o ressurgimento das cidades e a 

retomada do comércio. Optou-se em abordar esses dois aspectos de 
forma simultânea, uma vez que podem ser compreendidos como 
resultados de um mesmo processo: as transformações econômicas que 

se deram a partir do ano mil (FRANCO JÚNIOR, 1984, p.100). 

Palavras-chave: Renascimento urbano. Ressurgimento comercial. 
Crescimento econômico. Transformações sociais. 

 

 

ABSTRACT: This article seeks to discuss two aspects that were 

correlated with the signs of economic growth in medieval Europe from 
the eleventh to the thirteenth centuries, namely: the resurgence of cities 
and the resumption of trade. It was decided to approach these two 

aspects simultaneously, since they can be understood as the results of 
the same process: the economic transformations that occurred from the 

year one thousand (FRANCO JÚNIOR, 1984, p.100). 

Keywords: Urban revival. Commercial resurgence. Economic growth. 
Social Transformations 

 

 

O crescimento econômico na Europa Ocidental 
 

Para Jacques Le Goff, historiador da chamada terceira geração 

dos Annales, o crescimento econômico na Europa cristã estava ligado a 

um conjunto de acontecimentos. Em primeiro lugar, o cessar das 

invasões “bárbaras” em fins do século X. No Norte europeu, os 

                                                 
33
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mercadores estavam sob constante ameaça promovida pelos assaltos 

normandos e, somado aos outros grupos (húngaros, sarracenos), a 

Europa Ocidental ficou invadida e cercada (LE GOFF, 1981, p.07). Foi 

através do fim desses combates que, em princípios do século XI, houve 

um revigoramento das cidades e do comércio.  

Nessa perspectiva, a renovação econômica estava correlacionada 

à utilização e intensificação das vias terrestres, fluviais e marítimas que 

apresentavam relativa segurança em relação ao fim das pilhagens e 

assaltos empreendidos pelos “invasores”. Assim, a partir do século XI o 

comércio passou por um processo de renovação, ligado ao crescimento 

populacional que significou, por um lado, um aumento do mercado 

consumidor no interior do Continente e, por outro, um maior número 

de mão-de-obra para atuarem em atividades que não estavam ligadas 

diretamente ao cultivo da terra. Por esses impulsos, houve um 

revigoramento das cidades. Nesses novos centros urbanos atuavam os 

mercadores e os tecelões, sujeitos sociais que buscavam novas 

possibilidades de subsistência e, ao se dedicarem ao comércio e à 

manufatura, respectivamente, contribuíram para o desenvolvimento da 

função econômica das cidades medievais do Ocidente (PIRENNE, 1973, 

p.33).  

Segundo Henri Pirenne é necessário, para se entender as 

transformações econômicas da Europa Ocidental, analisar o período 

que antecede ao ano mil. Segundo o autor, até o século VII a função 

econômica das cidades romanas se manteve. Contudo, a partir do 

século VIII as conquista mulçumanas enfraqueceram esse equilíbrio 

econômico enquanto extensão da Antiguidade. Com o bloqueio do 

Mediterrâneo pelos mulçumanos a cristandade europeia ficou 

impossibilitada de utilizar essa via marítima, o que resultou na redução 

das relações comercias com o Oriente. As cidades perderam sua função 

econômica e, no século IX, a Europa Ocidental entrou na fase de 

ruralização, marcada por uma economia que tendia à subsistência. O 

movimento inverso, a ofensiva cristã, encaminhada através das 

Cruzadas a partir do século XI, liderada sobretudo pelas cidades 

italianas, enfraqueceu a presença islâmica no Mediterrâneo, o que 

ocasionou a retomada do crescimento econômico na Europa Ocidental 

(PIRENNE, 1966, p.36).  

O historiador Maurice Lombard, por outro lado, propõe que o 

crescimento econômico da Europa Ocidental remonta aos séculos IX e 
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XI, quando as relações comerciais entre as cidades islâmicas e o 

Ocidente acentuaram o afluxo de ouro para as cidades da Europa cristã 

(LOMBARD, 1955, p.71). Para o Ocidente afluiu, através das cidades 

Italianas, sobretudo Veneza, o ouro oriundo do Sudão onde a presença 

islâmica remontava pelo menos ao século IX. A renovação econômica na 

Europa ocidental foi impulsionada devido às relações comerciais que as 

cidades mediterrânicas estabeleceram com o Oriente islâmico, o que 

significou uma balança comercial desfavorável para a economia 

islâmica, uma vez que estes importavam produtos (peles, madeira, 

ferro, escravos) do Ocidente (LOMBARD, 1955, p.69). Nessa perspectiva, 

o ouro islâmico, que foi difundido inicialmente nas cidades banhadas 

pelo Mediterrâneo, foi fundamental para o crescimento econômico da 

Europa Ocidental. 

O autor Emery Kay Hunt refuta a hipótese de Maurice Lombard 

sobre as influências que o mundo mulçumano desempenhou sobre o 

Ocidente medieval no que se refere ao revigoramento da economia. Para 

o autor, o crescimento econômico que a Europa Ocidental foi palco a 

partir do século XI fez parte da mudança tecnológica que ocorreu na 

agricultura: a utilização da terra em rodízio (HUNT, 1997, p.24). Essa 

técnica, conhecida também como sistema trienal, consistia na divisão 

da terra em três partes iguais, de forma que durante o decurso do ano 

plantava-se em uma das partes a aveia, o trigo ou a cevada, enquanto a 

outra ficava em repouso (FRANCO JÚNIOR, 2001, p.34). 

A difusão do sistema trienal permitiu uma maior produtividade 

agrícola, que possibilitava tanto a alimentação de um contingente 

populacional maior como permitia a substituição do boi pelo cavalo nas 

atividades agrícolas. Isso significou o aumento da aérea cultivável, uma 

vez que os cavalos eram, em relação aos boi, mais rápidos e eficazes na 

atividade de aragem do solo. Nesse sentido, as modificações econômicas 

ocorridas a partir do século XI, em que a retomada do comércio e o 

revigoramento das cidades foram efeitos, se tornaram possíveis devido 

ao aumento da produtividade agrícola (HUNT, 2001, p.25). 

Segundo Hilário Franco Júnior, o crescimento econômico ocorrido 

na Europa católica dos séculos XI-XIII pode ser verificado, entre outros 

aspectos, através da “expansão do meio circulante e a consequente 

enfraquecimento de demanda; alta dos preços e dos salários; 

modificação na organização da estrutura de produção” (FRANCO 

JÚNIOR, p.107). O primeiro está relacionado à maior circulação 
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monetária, proporcionada pelo enfraquecimento do entesouramento, 

pelo fluxo de metais preciosos vindos do Oriente e pelo desenvolvimento 

da atividade mineradora no interior da Europa Ocidental (LOMBARD, 

1955, p.68). Mas houve também uma inflação de demanda, uma vez 

que a oferta de bens não acompanhou o mesmo ritmo necessário ao 

aumento populacional, o que provocou um aumento dos preços. 

O segundo aspecto que Hilário Franco Júnior aborda refere-se ao 

aumento dos preços de bens e serviços, correlacionados também à 

inflação de demanda, ocorridos nos setores primários, secundários e 

terciários. Na Inglaterra, por exemplo, os preços dos cerais 

aumentaram, sobretudo por que a sua oferta era inferior à demanda. 

Nos setores secundários e terciários (a manufatura e comércio, 

respectivamente) o processo foi semelhante, ou seja, houve um aumento 

dos preços de bens e serviços, embora a atividade produtiva nesses 

setores não resultasse no emprego de um elevado numero de 

trabalhadores. Os salários também aumentaram, devido à maior 

procura de mão-de-obra. Assim, se um cavaleiro recebia 8 denarii por 

dia na época de Henrique II, no período anterior, no século XIII, o 

mesmo segmento social recebia 3 shilings para o mesmo período 

trabalhado (FRANCO JÚNIOR, 1984, p.117). 

Por fim, as transformações no que se refere à organização da 

estrutura de produção. Houve, no setor primário, uma diminuição, 

devido à pressão provocada pelo crescimento demográfico, das terras 

cultiváveis. O trabalho servil passou a ser substituído pelo trabalho 

assalariado, o que evidencia o processo de monetarização da economia. 

No setor secundário houve a difusão das oficinas, que antes das 

transformações do século XI estavam restritas aos domínios senhoriais 

e atendiam a um mercado local. O setor terciário também cresceu, o 

que pode ser atestado pelo aumento da capacidade de transporte dos 

navios mercantes (FRANCO JÚNIOR, 1984, p.120), pelos progressos das 

técnicas de navegação (difusão da bússola, o desenvolvimento da 

cartografia) e o desenvolvimento dos métodos de seguro, da letra de 

cambio e também pela repartição de um mesmo navio entre vários 

donos, o que diminuía os eventuais gastos sobre um único mercador, 

caso ocorresse um naufrágio, por exemplo (LE GOFF, 1991, p.26). 

Assim, o crescimento econômico que ocorreu na Europa cristã 

estava ligado às transformações da estrutura econômica que se deram a 

partir do século XI, ou seja, o aumento populacional e o 
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desenvolvimento das técnicas de produção agrícola. Essas 

transformações podem ser resumidas no renascimento do comércio 

(impulsionado pela monetarização da economia local e pelo comércio 

estrangeiro) e o revigoramento das cidades (provocado pelas mudanças 

na produção, onde o artesanato urbano foi fundamental na produção de 

bens e na atração que as cidades despertavam pelas possibilidades que 

ofereciam em um período de crescimento demográfico). (ANTONETTI, 

1977, p.15). 

 

Contexto do Ressurgimento do Comércio e das Cidades 

 

Na perspectiva do historiador belga Henry Pirenne a estagnação 

comercial e, em consequência, o fim da vida urbana na Europa 

Ocidental, foram efeitos de influências exteriores. Embora as invasões 

germânicas tivessem contribuído para o fim do Estado romano do 

Ocidente, os reinos que se estabeleceram a partir do século V 

conservaram o caráter mediterrânico da Europa Ocidental, ou seja, a 

utilidade do mar Mediterrâneo enquanto via de comunicação com o 

Oriente. Segundo Henry Pirenne, a conservação dos traços gerais do 

mundo antigo – o caráter mediterrânico, as relações com Bizâncio - 

constituiu a base para a continuidade do comércio e das cidades após 

as invasões germânicas. (PIRENNE, 1973, p.17). 

Nessa perspectiva as, cidades, heranças do Império Romano, 

entre os séculos V e VII conservaram a sua função econômica durante o 

período merovíngio34. Nelas se mantiveram os mercados, reflexo da 

atividade econômica e também não desapareceram as instituições 

municipais. A atividade econômica de Marselha, na Gália merovíngia, 

por exemplo, atestada pela cunhagem de moedas e o estabelecimento de 

relações comerciais com a Síria, Constantinopla, Espanha, África e 

Itália, indicavam o prosseguimento da vida urbana e da importância do 

comércio marítimo. (PIRENNE, 1973, p.28).  

                                                 
34

  Para Henry Pirenne, não obstante as invasões germânicas terem contribuído para o 

declínio do Estado Romano do Ocidente, os assim chamados reinos “bárbaros” que 

passaram a se estabelecer na Europa Ocidental a partir de meados do século V 

através da dinastia merovíngia, não pôs fim à utilização  do Mediterrâneo como via de 
navegação e, consequentemente,  houve uma manutenção do equilíbrio econômico 

herdado da Antiguidade. (PIRENNE, 1973, p.18). 
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O que Henri Pirenne considera como estagnação comercial e o fim 

da vida urbana na Europa Ocidental foi causado, assim, não pelos 

escandinavos, mas pelas invasões mulçumanas. Estes estabeleceram 

domínios na Espanha, Córsega, Sardenha e Sicília. Essa irrupção 

provocou o fim do comércio marítimo, ou seja, o fim das relações 

comerciais entre o Ocidente e o Oriente. Em consequência, as cidades 

perderam a sua função econômica, deixaram de ser centros comerciais 

e não apresentavam mais uma atividade manufatureira voltada para o 

mercado internacional. Nessa perspectiva, a conquista das regiões 

costeiras do mar Mediterrâneo contribuiu para propagação de domínios 

senhoriais autossuficientes o que, com exceção das cidades italianas, 

mais especificamente Veneza, refletia o afastamento da Europa 

Ocidental das grandes rotas comerciais. (PIRENNE, 1973, p.68).  

Nas décadas de 1920-30, Henri Pirenne publicou os seus 

principais estudos, a saber: Maomé e Carlos Magno, As Cidades na 

Idade Média e História Econômica e Social da Idade Média. Nessas 

obras, o autor apresentava suas teses em volta da passagem da 

Antiguidade para a Idade Média e sobre a função histórica do comércio 

e das cidades medievais (BARROS, 2014, p.44). Nas décadas que se 

seguiram aos anos de 1920-30, a visão de “economia de casa fechada” 

esboçada por Henri Pirenne sobre a sociedade medieval antes das 

transformações econômicas do século XI, fora relativizada. Na década 

de 1940, ainda no campo da História Econômica, estudiosos como 

François Ganshof35 e Roberto Sabatino López se opuseram a uma das 

formulações fundamentais de Henri Pirenne: a de que o comércio, 

durante a Alta Idade Média e durante o período Carolíngio, tenha sido 

anulado em consequência das invasões mulçumanas (BARROS, 2014, 

p.48-49).  

Na década de 1950, Maurice Lombard, historiador de origem 

francesa, especialista em Islão medieval, desenvolveu estudos sobre o 

ressurgimento urbano na Alta Idade Média que refutavam as 

proposições de Henri Pirenne. Para Maurice Lombard, o renascimento 

urbano na Europa Ocidental, após o fim das invasões “bárbaras” e o fim 

do Império Romano, tem origens cronológicas e geográficas diferentes 

do que propôs o historiador belga. Se para este historiador o movimento 

urbano teve como foco irradiador as cidades italianas, sobretudo 

                                                 
35

 As obras referidas são: Note sur les ports de Provence du VIII au X siècle e Mohammed 
and Charlemagne: a Revision, Speculum XVIII (BARROS, 2014, p.49). 
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Veneza, e ao norte a Flandres a partir do século XI, para Lombard foi 

graças ao incentivo ao consumo provocado pelas cidades islâmicas, 

como Bagdá, que o movimento urbano foi difundido na Europa entre os 

séculos VIII e IX (LOMBARD, 1955, p.68). 

Para Maurice Lombard, a partir do século VII as conquistas 

mulçumanas no Oriente impulsionaram o movimento urbano 

evidenciado ainda durante o império sassânida36. O intenso comércio e 

os centros de consumo, que cada vez mais caracterizava as cidades 

mulçumanas, serviram como pontos de difusão do movimento urbano 

para o mundo ocidental. A tese de Lombard é de que há uma correlação 

entre a circulação monetária e o desenvolvimento urbano (LOMBARD, 

1995, p.55). Assim, quando aparece uma restrição a circulação 

monetária como, por exemplo, a decadência da atividade mineradora e a 

prática do entesouramento37, a tendência é que haja uma decadência 

da vida urbana e as cidades perdem a sua função econômica. O inverso, 

o afluxo de metais preciosos é refletido em um progresso urbano. 

Nessa abordagem, Maurice Lombard pontua que foi no Ocidente 

romano e também após o estabelecimento dos reinos germânicos, que o 

ouro passou a ser drenado, por meio da compra de mercadorias de 

luxo, para o Oriente. Essa “fuga” do ouro para o mundo Oriental, no 

qual os levantinos38 dominavam o comércio dos produtos de luxo, 

resultou em dois processos: crescimento urbano no Oriente e no 

Ocidente o inverso. Contudo, a partir do século VIII as metrópoles 

mulçumanas também passaram a adquirir as mercadorias do Ocidente, 

como escravos, peles, madeira etc., o que significou a penetração de 

ouro em cidades italianas como Veneza, Amalfi, Napole, e também em 

cidades da Espanha, sobretudo Córdoba e em Bruges, na Flandres 

(LOMBARD, 1955, p.69).  

                                                 
36 No século III Ardashir I fundou a dinastia sassânida. Segundo Albert Hourani, o 

Estado dirigido pelos sassânidas tinha como base uma organização baseada na coesão 
e lealdade de seus funcionários. O império Sassânida ficava a leste de bizâncio 

próximo ao rio Efrates, estendendo as suas possessões até a Ásia Central. (HOURANI, 

1991, p.13). 

37 O enfraquecimento da prática de entesouramento se deu a partir do século XI, 

quando as transformações econômicas, sociais e políticas, possibilitaram a 
monetarização da economia. (FRANCO JÚNIOR, 1984, p.107). 

38
 Mercadores de origem grega, síria e egípcia. (LOMBARD, 1955, p.54). 
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A historiadora Régine Pernoud refuta a hipótese de que a 

ascensão islâmica no Oriente contribuiu para o ressurgimento do 

comércio e para desenvolvimento urbano no Ocidente. Mas é preciso, 

segundo a autora, pontuar que o tráfico oriental influenciou econômica, 

social e culturalmente a cristandade Ocidental (PERNOUD, 1996, p.50-

51). Nesse sentido, a autora aponta que em Paris, durante a Alta Idade 

Média, através de Bizâncio, uma parte dos ofícios da Igreja eram 

recitados em grego. Outros exemplos que demonstram as relações entre 

Oriente e Ocidente foi a penetração dos marfins bizantinos, que 

inseriram no mundo ocidental a arte da escultura em madeira e 

também as decorações de manuscritos de origem irlandesa, que foram 

inspirados na arte de miniaturas persas (PERNOUD, 1996, p.51).  

O advento da ascensão islâmica enfraqueceu, na perspectiva de 

Régine Pernoud, essa relação entre o Ocidente e o Oriente. Mas as 

campanhas dos cruzados no ultramar contribuíram para a presença de 

mercados europeus na Síria, na Palestina e na África do Norte onde os 

árabes haviam se estabelecidos desde o século IX. Surgiu, entre as 

cidades da Europa Ocidental, sobretudos as cidades Italianas e 

Provençais, uma concorrência pelo mercado oriental, o que 

proporcionou uma corrente de trocas que tinha por centro o 

Mediterrâneo. Essas rotas do comércio afetaram também a França, a 

Flandres e a Inglaterra.  Nesse contexto, as feiras se espalharam pelo 

continente europeu: existiam feiras em Champagne, em Brie, em 

Provins, em Lagny, em Londit, em São Dinis, em Bar, em Troyes. Essas 

feiras configuravam-se como mercados permanentes do mundo 

Ocidental (PIRENNE, 1966, p.107). Nelas era possível encontrar 

mercadorias de várias partes do mundo. Do Oriente eram sobretudo as 

sedas, alúmen, os brocados, os veludos, a canela e outras especiarias 

que eram comercializadas nas feiras. Essas mercadorias eram trocadas, 

por exemplo, pelos tecidos de Flandres, pelas lãs inglesas e as peles do 

extremo Norte europeu. (PERNOUD, 1996, p.50-51). 

Segundo Emery Kay Hunt, o desenvolvimento urbano originou 

cada vez mais, a partir do século XI, uma especificação entre o meio 

urbano e o rural. O aumento populacional, que resultou também na 

emigração de trabalhadores para os centros urbanos, contribuiu para o 

aumento da produção da insurgente manufatura (HUNT, 2001, p.24). 

Aliás, com a progressiva conquista da autonomia jurídica das cidades a 

partir do século XII, os burgueses passaram a ter privilégios que 
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consistiam na autonomia de convocar trabalhadores do meio rural para 

atuarem em suas oficinas (ROSSIAUDO, 1989, p.101). 

Ao analisar os indícios do crescimento econômico dos séculos XI-

XIII, Hilário Franco Júnior pontua que o crescimento populacional foi 

fundamental para o processo de circulação monetária, uma vez que a 

necessidade de uma maior produção de bens impulsionou a 

reintrodução de ouro na economia (FRANCO JÚNIOR, 1984, p.107). O 

autor concorda com Maurice Lombard no que diz respeito à importância 

do afluxo de ouro proveniente do Oriente, através das relações 

comercias, para a circulação monetária na Europa. Contudo, Hilário 

Franco Junior propõe que esse afluxo do Oriente não ocorreu entre os 

séculos IX e XI, e sim entre os séculos XII e XIII (FRANCO JÚNIOR, 

1984, p.110). 

Na perspectiva de Hilário Franco Júnior o desenvolvimento do 

comércio foi reflexo do crescimento econômico de que a Europa cristã 

Ocidental foi palco a partir do século XI. Nesse sentido, o 

desenvolvimento do comércio contribuiu também para o processo de 

especialização da agricultura. Com a retomada do comércio a estrutura 

econômica da Alta Idade Média, que tinha tendência à subsistência, foi 

enfraquecida. Através da possibilidade de obtenção de uma maior 

variedade de mercadorias que eram produzidas em outras regiões 

ocorreu uma concentração na produção de mercadorias específicas. Foi 

nesse período que as regiões dos vales do Mosela, do Reno e do Mosa e 

também na Borgonha que a produção de vinho se tornou uma 

especialidade. No comércio estrangeiro o vinho foi se tornando um 

importante produto para a comercialização (FRANCO JÚNIOR, 1984, 

p.118). 

Para Hilário Franco Júnior o problema da circulação monetária 

foi solucionado com o fortalecimento, a partir do século XI, do poder 

régio que regulamentou a cunhagem de moedas, o que significou a 

redução de oficinas que estavam voltadas para essa atividade39. 

Também contribuiu para esse processo de monetarização da economia, 

e o enfraquecimento da prática de entesouramento, a afluência de ouro 

para Europa cristã, oriundo das relações comerciais estabelecidas entre 

as cidades europeias e as cidades orientais. Esse processo foi 

                                                 
39

 Segundo Hilário Franco Júnior na França de inicios do século XI havia mais de 300 

oficinas e foram reduzidas a aproximadamente 30 por volta do século XV. (FRANCO 

JÚNIOR, 2001, p.56). 
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incrementado também pela exploração mineira na Europa central, 

alargando o acúmulo metálico. E, significativamente, ocorreu entre os 

séculos XI-XIII a adoção do bimetalismo, em contraste com o denarius 

do período carolíngio, uma moeda40 de prata que atendia às 

necessidades de uma economia local, “pouco produtiva e de lenta 

circulação” (FRANCO JÚNIOR, 2001, p.56). 

Na perspectiva econômica esboçada por Henri Pirenne sobre as 

cidades da Idade Média observamos que a existência das cidades girava 

em torno de um comércio à longa distância e de um segmento mercantil 

de natureza citadina, o que era inconcebível antes do primeiro milênio 

(PIRENNE, 1973, p.). Assim, Henri Pirenne descreve dois modelos de 

cidades que prevaleceram antes das transformações do século XI, a 

saber: as antigas cidades, remanescentes do Império Romano, que 

serviram como sedes episcopais e chegaram mesmo a desempenhar 

alguma atividade econômica como, por exemplo, a existência de um 

mercado irregular e também de feiras realizadas anualmente. O outro 

modelo são os castellum, oppidum, urbs ou simplesmente burgos, um 

modelo de cidade que surge no contexto das invasões e da insegurança 

do século IX (PIRENNE, 1973, p.54).  

Nessas cidades, os bispos mantinham uma dominação política, 

econômica e religiosa. Nesse modelo de cidade não existia o direito 

privado e também não havia as instituições laicas, prevalecendo assim 

o poder regulamentador dos bispos (responsáveis pela fiscalização da 

cunhagem de moedas e pelo controle de produtos que entravam e 

saiam). A sua população era composta pelo clérigo da Igreja catedral e 

também pelas Igrejas que ficavam nas vizinhanças, por monges, por 

estudantes e por professores e também pelos artistas livres e pelos 

servidores que respondiam às necessidades do corpo eclesiástico, como, 

por exemplo, “às necessidades do culto e às da existência diária da 

aglomeração econômica” (PIRENNE, 1973, p.55). 

As cidades episcopais, heranças materiais da antiga cidade 

romana, serviam como centro administrativo dos bispos. O seu papel 

econômico era limitado, não estavam voltadas para a exportação e não 

interagiam com os centros econômicos do mundo Oriental. No contexto 

das invasões, sobretudo após a dissolução do Império Carolíngio, a 

                                                 
40 Em Veneza havia o matapan, moeda que surgiu no contexto das transformações 

econômicas, que correspondia a 24 denaril. (FRANCO JÚNIOR, 1984, p.107). 
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necessidade de proteção era geral (PIRENNE, 19973, p.59). Nesse 

sentido, as cidades da Alta Idade Média significava também um lugar de 

refúgio e proteção para os pobres. Conforme as deliberações da Igreja 

adotadas nos concílios, todos os cristãos precisariam exercitar a 

humanidade. Os bispos, por exemplo, destinavam-se a ajudar os 

miseráveis com uma parte dos ganhos derivados dos bens e domínios 

que estavam sob sua direção (MACEDO, 1999, p.13). Por estarem 

localizadas em um dominium, o poder dos bispos nas cidades se 

fortalecia na medida que o rei, por exemplo, lhes concediam diplomas 

de imunidade e também através das doações oriundas dos fieis41. 

Os burgos, segundo Henri Pirenne, desempenharam, ao lado das 

cidades episcopais, um papel fundamental na história do movimento 

urbano da Idade Média. Os burgos foram, acima de tudo, localidades 

que representavam segurança e proteção no contexto das agitações do 

século IX provocadas pelas invasões húngaras, sarracenas e normandas 

(PIRENNE, 1973, p.60.). A criação dos burgos também atendia aos 

interesses dos condes que, após o fim do Império Carolíngio, 

pretendiam assegurar os seus direitos sobre a propriedade fundiária. 

Os burgos ficavam sobre a administração de um castellanus, que 

podia recrutar guerreiros para auxiliar os cavaleiros, e estes eram 

responsáveis pela proteção do castelo. Havia também igrejas que 

serviam como residência para os clérigos e juntos a elas havia ainda um 

local que servia para as discussões da assembleia judicial. Para Henri 

Pirenne, os burgos não constituíam cidades, embora desempenharam 

um papel importante para a retomada da vida urbana a partir do século 

XI. Segundo o autor, por ser habitado por uma população que não 

estava voltado para a atividade comercial e manufatureira, por serem 

compostos, essencialmente, por cavaleiros e clérigos, os burgos não 

ofereciam qualidades urbanas42. A massa camponesa só recorria a 

                                                 
41

 No ano de 1177, o bispo e o capitulo de Arras conseguiram do conde de Flandres a 

sanção ou o alargamento de seus direitos, especialmente em assuntos de desvios 

referente às medidas e aos tamanhos dos tecidos. Os direitos de censo e de justiça 

sobre a parte ocidental da costa direita de Paris foi reconhecida ao bispo em 1222 por 
Filipe Augusto. E em fins do século XII, na cidade de Narbonne, o arcebispo aumentou 

o seu domínio no terço ocidental da cidade e também no burgo, em detrimento do 

visconde, que prestou homenagem e considerou-se vassalo do bispo em 1213. (LE 

GOFF, 1992, p.80). 

42 Para Henri Pirenne, o fim das relações comerciais entre o Ocidente e o Oriente a 
partir do século VIII provocou o declínio da organização municipal das cidades e 

inviabilizou o desenvolvimento de uma população burguesa cuja atividade se baseava 
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essas fortalezas em momentos de ataques, onde buscavam refúgio e 

proteção. Eram obrigadas a tributarem para os burgos, uma vez que os 

seus habitantes fixos nada produziam, sendo apenas consumidores 

(PIRENNE, 1973, p.63). 

Em seu estudo sobre o desenvolvimento da mentalidade 

burguesa, José Luis Romero43 aponta que a organização urbana do 

Império Romano fora destruída pelos invasores (ROMERO, 1999, p.18). 

Entre os séculos X e XI desenvolveu-se o feudalismo, consequência 

direta da retração das cidades frente à insegurança dos ataques. A 

população que outrora vivia nas cidades se dispersou no campo, e as 

antigas cidades romanas se transformam em burgos, e também 

surgiram localidades como sede de bispos, tendo como característica 

geral ser amuralhada (ROMERO, 1999, p.18). Dialogando com Henri 

Pirenne quando este aborda a função econômica das cidades, José Luis 

Romero enfatiza que nos séculos X-XI surgiu por toda a Europa 

Ocidental localidades protegidas por muralhas, e as cidades perderam 

suas funções políticas, sociais e econômicas (ROMERO,1999, p.19). 

A partir do primeiro milênio o movimento urbano se intensificou 

como resultado do crescimento populacional e pela maior produção de 

alimentos no campo (ANTONETTI, 1977, p.15). O estereótipo urbano 

medieval era constituído de elementos que tendiam a considerar as 

cidades como boa, rica, forte e bela, o que exercia atração sobre os 

atores sociais (LE GOFF, 1994, p.240). Com o crescimento 

populacional, um contingente de pessoas que viviam no campo passou 

a buscar nos centros urbanos novos meios de sobrevivência.  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
no comércio a na produção manufatureira. O declínio das qualidades da cidade, 

enquanto uma localidade que apresentava ao mesmo tempo uma organização 

municipal e também era constituída de segmentos sociais que viviam do comércio e da 

manufatura, se acentuou no período Carolíngio, pois “as cidades antigas e os burgos 

não foram senão praças fortes e sedes de administração. Os habitantes não possuíam 

direito privativo, nem instituições características, e o seu gênero de existência não os 
distinguia em nada da restante sociedade” (PIRENNE,1973, p.62-3). 

43 A obra referida é Estudio de la mentalidde burguesa. 
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Considerações Finais 

 

Segundo Hilário Franco Júnior, entre os séculos XI e XIII 

surgiram aproximadamente 140 cidades na Europa Ocidental (FRANCO 

JÚNIOR, 2001, p.52). As cidades passaram a reunir segmentos sociais 

diversos e o aumento da demanda frente a uma população urbana e 

rural que havia crescido significativamente provocou o deslocamento da 

produção manufatureira do campo para cidade. Essa dinâmica conferiu 

a retomada das funções econômicas das cidades, qualidade esta que foi 

abandonada nos séculos anteriores. Nessa perspectiva, o renascimento 

comercial e revigoramento das cidades fizeram parte de um mesmo 

processo: as transformações das estruturas econômicas, que resultou 

em um crescimento econômico entre os séculos XI-XIII.  
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DO MYTHOS AO LÓGOS: A TRANSIÇÃO PARA A 

CONSCIÊNCIA HISTÓRICA NA GRÉCIA CLÁSSICA. 

 

Leandro De Almeida Costa44 

 

  

RESUMO: A mitologia grega concebeu em sua época, grande cultura 

religiosa entre seus cidadãos, constituindo a ideia de “historicidade” 
mediante as explicações míticas sobre o mundo. O estudo parte do 

pressuposto de analisar esse fato que deu origem à consciência mítica 
que fora formada entre os gregos, e de como a teoria a qual se 
utilizavam, era baseada pela credulidade e não pela veracidade. O artigo 

ainda abordara em segundo momento a transição que se origina a 
partir do século V a.C. – com o apogeu do conhecimento e da sociedade 

grega – ocasionando um processo gradual de ruptura no pensamento 
mitológico, para o pensamento histórico. Neste panorama Heródoto de 
Halicarnasso surge então como protagonista na defesa da busca e 

investigação dos fatos. Contudo mediante aos desdobramentos do tema 
adiante, observaremos a similaridade e as influências ao qual Heródoto 
ainda mantém com seus antecessores e suas epopeias.  

PALAVRAS-CHAVE: Mito, História, Heródoto 

 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze the practices of war in Mayan 
civilization from the classic period of 250-900 a.C. We will first 

investigate the division of social groups, hierarchically organized, in 
order to verify the function of each group in the course of war. Soon 

after, we will analyze the choice of the chiefs, the manufacture of the 
weapons and preparation for the battle, demystifying the idea, that the 
war for the Mayas was motivated mainly for the capture of prisoners for 

the sacrifice. Finally, we will check how the sacrificial practices were 
carried out after the battles. This is evidenced by this context and that 
the war for Maya civilization as well as for other civilizations of the 
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Mesoamerica, contributing to the construction of States and to the 

development of society. 

KEYWORDS: Mayan, War, Sacrifice, Society. 

 

 

Introdução 

 

 Neste artigo veremos as relações e as transformações as quais a 

História sofreu, demonstrando a pertinência da investigação histórica e 

de como se deu em parte, a aplicação da teoria sobre a mesma. Ao 

decorrer do estudo se buscara evidenciar o apoio basilar que os teóricos 

expressaram em relação a estas mudanças, e como os conceitos e ideias 

tomados por eles se tornaram pertinentes ao estudo, concernindo uma 

das problemáticas deste trabalho, levantando a possibilidade da falta do 

embasamento teorético de algumas pesquisas considerando a 

probabilidade das mesmas se tornarem frágeis e duvidosas, 

principalmente em relação aos documentos obtidos na Antiguidade 

(REIS, 2005, p.7). 

 A teoria que deve estar presente em todo estudo histórico, é uma 

questão essencial a ser trabalhado no campo desta ciência, para a 

compreensão das modificações da consciência histórica, 

primordialmente a partir da Grécia Antiga – campo aqui a ser 

aprofundado – através de origens como a dos logógrafos - contadores de 

histórias – responsáveis por manter um processo de propagação no 

senso comum dos cidadãos relacionados às histórias míticas gregas, já 

que estes eram os oradores das praças públicas dos séculos VII e VI 

a.C. (JESUS, 2015, p.88). 

 Segundo Alan Jesus estes debates sobre a transição histórica, 

são temas que despertam diferentes abordagens entre os historiadores. 

Principalmente no que diz respeito à questão dos textos deixados por 

Heródoto em sua obra Histórias, que desperta dúvidas pela metodologia 

de pesquisa empregada, além do posicionamento do próprio Heródoto 

em relação ao desligamento da cultura mítica mantida entre os gregos 

(JESUS, 2015, p.89-90). 

  Para José Carlos Reis, a pesquisa é fundamental tendo explícita 

relação com a aplicação das fontes documentais. Entretanto, a questão 
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empírica na análise sobre os acontecimentos não deve ser obstruída do 

esclarecimento, interpretação e investigação, já que, não obstante a este 

posicionamento de possíveis metodologias de pesquisas, considera-se 

desejável e até mesmo necessário, as experiências do pesquisador com 

seu objeto e da relevância empírica de suas testemunhas (REIS, 2005, 

p.7). 

 Analisaremos a dualidade da pesquisa histórica, entre a 

transição do pensamento mítico através de obras de Homero, Hesíodo, 

Hecateu e tantos outros45, para a construção de uma consciência 

histórica, na qual há a influência de escritores do século V a.C. da 

Grécia Antiga como Tucídides, Políbios e Heródoto. Este último, por sua 

vez, conhecido como o “Pai da história”, e também autor de um dos 

principais documentos sobre a passagem do mythos para o lógos 

(JESUS, 2015, p. 88-91).  

 

1. Mito e Verdade 

 

Partindo da ideia de José Besselaar, acredita-se que há um 

fundamento psicológico na questão dos mitos46 e “contos de fadas”. 

Para ele, os mitos foram fundamentais na Grécia para o 

desenvolvimento da curiosidade intelectual, o que por sua vez despertou 

a imaginação e a vida afetiva daquela sociedade (BESSELAAR, 1954, 

p.408). 

 Os gregos obtiveram seu primeiro contato com o mito através dos 

logógrafos, que tem por significado “escritores de prosa” ou contadores 

de história. Estes, por conseguinte, foram os poetas-educadores, e 

também os pioneiros do ensino através da oralidade (BESSELAAR, 

1954, p.409). 

                                                 
45

 Alguns dos mais importantes logógrafos que floresceram entre os séculos VII e VI 

foram Acusilau de argos, Caronte de Lâmpsaco, Hecateu de Mileto, Férecides de 
Atenas e Helânico de Lesbos 

46 Narrativa fantasiosa, simbólica, com elementos sobrenaturais, transmitida pela 

tradição oral de um povo, e que retrata sua visão de mundo e de aspectos da natureza 

humana e a forma como explica fenômenos naturais. AULETE, C.; GEIGER, P. (Org.) 

Dicionário Aulete Digital. Disponível em: <www.aulete.com/>. Acesso em: 29 outubro 
2016. 
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Para os gregos não ouve má interpretação desta narrativa, pois 

mediante tais circunstâncias obtiveram contato com obras como as 

epopeias, primeiramente de forma oral, e já a partir do século VI a.C. 

com textos escritos. Uma dessas obras é intitulada Ilíada, escrita por 

Homero. Outra obra é Teogonia escrita por Hesíodo (JESUS, 2015, p.90-

100). 

Alan Jesus tece uma ressalva sobre as obras elaboradas pelos 

autores das epopeias, Homero e Hesíodo, afirmando que suas histórias 

foram passadas aos aedos e que estes a transmitiram pela oralidade, as 

apresentando em versos no século VI tornando-as escritas (JESUS, 

2015, p.91). 

 Pierre Grimal cita as epopeias gregas como um modo de 

“enaltecer os conflitos humanos”. Para o autor, o mito não tem 

dimensões racionais, mas revela relações atreladas às divindades. A 

epopeia Ilíada de Homero, fundamenta seu texto nessas relações nas 

quais os deuses passam a ser personagens principais da história 

(GRIMAL, 1982, p.9-11). 

 Outro ponto também abordado por Pierre Grimal, é o de que o 

mito tem a função de enaltecer o herói das histórias como 

conhecedores, fortes, protegidos e abençoados pelos deuses. 

Particularizando deste modo a escrita mitológica (GRIMAL, 1982, p.9-

11). 

 Os mitos são entendidos por Leônidas Hegenberg como tendo 

alicerces fundamentados na imaginação e intuição daqueles que os 

contavam. Assim, sondando os enigmas da vida e até mesmo da morte, 

os mitos exerciam função de exprimir ideias a respeito do cotidiano 

sempre ressaltando o sofrimento, as paixões, as alegrias e as divindades 

(HEGENBERG, 2010, p.38) 

 Ainda de acordo com Leônidas Hegenberg, os mitos sempre se 

voltavam para a realidade do mundo em que se vivia. Tudo era formado 

pelos mesmos elementos sempre se submetendo a códigos e leis não 

distintas de sua realidade. Ao falar do mito o autor esclarece que o 

pensamento sobre o divino era interligado ao mundo, pois as ideias se 

remetiam sempre aos deuses para expor os sentimentos como o amor e 

o ódio. Assim também as ações que eram tomadas pelos indivíduos, 

sempre buscavam estabelecer uma predominância e uma corroboração 
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com os elementos divinos e humanos no mundo, (HEGENBERG, 2010, 

p.40).  

 As cidades gregas se reuniam em praça pública para ouvir os 

logógrafos contarem suas histórias. Em uma época na qual a maior 

parte da população não sabia escrever, a oralidade era primordial O 

mito tornou-se primoroso e essencial para o cidadão grego, já que era o 

modo central e espiritual dos demos. O mito transformou-se no meio 

pelo qual a sociedade grega podia entender a realidade, mesmo estando 

atrelada às divindades (JAA; TORRANO, 1992, p.16). 

Era assim, através do ouvir, que os homens gregos poderiam 

quebrar os limites da física em movimento e se teletransportar para 

mundos alternativos, e deixar cair barreiras às quais seria impossível 

ultrapassar no mundo real (JAA; TORRANO, 1992, p.16). 

 Os mitos não se organizam em seus relatos. Eles deixam o 

mitólogo47 à mercê de seu surgimento para descobrir suas variações e 

suas histórias. O mito não se assemelha à organização de outros 

conhecimentos como a Filosofia, por exemplo. Ele apenas surge assim 

como as plantas (GRIMAL, 1982, p.13). 

Assim percebe-se que Pierre Grimal discorda de M. Finley que 

acreditava nos mitos como cronologicamente organizados e longe de 

arbitrariedades. Para M. Finley os mitos não eram apenas aglomerados 

de causas isoladas, mas eram organizados e coerentes entre eles 

(FINLEY, 1998, p. 336-337). 

 Segundo Pierre Grimal o mito tem por finalidade apenas ele 

próprio, e assim o considera irracional, tendo apenas a crença cujas 

pessoas devem ter, para que possam se basear nele. Acreditar no mito 

ou não é da própria vontade de cada ser humano que tem contato com 

ele. O autor supracitado acrescenta que para o cidadão grego o mito era 

parte essencial para seu consciente, como a sua própria vida. O mito se 

transforma em um imaginário vital para construção da identidade 

(GRIMAL, 1982, p.9). 

 No período arcaico (do século VIII a.C. ao VI a.C.), os gregos 

persistiram a ter uma crença mítica para compreender o mundo, 

mantendo também a ideia de transformação, que segundo Alan Jesus, 

se concebia através do “devir” o qual se entendia que a vida e as coisas 
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 Estudioso da mitologia. 



 

 

 

   

 

 

 

 101 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2017, Ano I, Número II – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 13 de Novembro de 2017 

Artigo aprovado em 15 de Novembro de 2017 

se modificavam. O mítico não era tido como uma ideia de verdade, logo 

se concebe que dizer que na Grécia existia este conceito se torna um 

anacronismo da parte do historiador. A sociedade grega, segundo o 

autor  supracitado, apenas teria a pretensão de descobrir a realidade e 

a verdade a partir do “pensamento socrático-platônico e do pensamento 

pré-socráticos48” (JESUS, 2015, p.91). 

 O modo pelo qual o grego do período arcaico mantinha sua 

relação com o mundo dava-se por meio da sua sujeição a ele. O 

entendimento sobre as questões empíricas da vida e sobre os eventos 

naturais estava muitas vezes fora da compreensão do homem. Apenas 

as divindades conheciam o mundo e o homem por sua totalidade 

(JESUS, 2015, p.91). 

 

2. Verdade e Consciência Histórica 

  

 Albert Schlögl discorre que o mito estendeu-se por muitos 

séculos sendo transmitido oralmente até o século V a.C., quando sofreu 

uma ruptura, uma mudança sobre o modo de se produzir a história e 

de como elas eram escritas. Este evento vem a ocorrer mediante a 

metodologia apresentada por Heródoto de Halicarnasso. Albert Schlögl 

observa que Heródoto continuou a se utilizar da mitologia para explicar 

os acontecimentos, devido às antigas epopeias as quais ele teve contato 

(SCHLÖGL, 2000, p. 38). 

 De acordo com Paul Veyne, o mito por parte dos gregos nunca foi 

realmente abandonado. Segundo ele foi a partir do século V a.C. que se 

começou um processo de “purificação” através do desligamento entre o 

mito e o pensamento da pólis. A racionalidade começa a ser o método 

para se responder as dúvidas existentes, que antes não podiam ser 

explicadas pelas narrativas mitológicas, e, todavia, não mais 

correspondiam aos anseios ideológicos por parte de uma população que 

se encontrava agora no auge da democracia grega, Paul Veyne ao 

discorrer destes indivíduos demonstra como o panorama desta 

sociedade modificou o modo de se pensar da pólis (VEYNE, 1992, 

p.143). 

                                                 
48

 No qual os pensadores tentariam extrair uma interpretação imediata da realidade 

(JESUS, 2015, p.91) 
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 A interpretação feita pelo autor Paul Veyne abre passagem para o 

pensamento da pluralidade a qual o mito tinha na Grécia, assim como 

os diferentes modos da apresentação da verdade. Paul Veyne configura 

Heródoto como uma válvula de escape para a busca quase compulsória 

a qual os gregos sonhavam encontrar. Tal verdade foi buscada pelos 

gregos e por Heródoto em trechos do seu livro Histórias o que se 

apresenta, por exemplo, nos relatos sobre os raptos das mulheres que 

antecederam a desavença entre Fenícios e Helenos49 (VEYNE, 1992, 

p.143). 

 A perspectiva de que Heródoto não significou uma ruptura, mas 

uma transição para a História como investigação e desvinculação com o 

divino é também apoiada por Pierre Vidal-Naquete ao relatar as relações 

de Heródoto com Hecateu e seus ancestrais divinos. Apesar de Heródoto 

defender a ideia de que eventos aconteciam em função do homem, ele 

próprio não se desvincula de relacionar fatos com as divindades. Neste 

caso revelando não uma ruptura, mas uma questão de separação dos 

espaços do ser humano e do ser divino, como se houvessem dois 

mundos, havendo um recorte significativo entre essa relação do homem 

com a divindade (VIDAL-NAQUETE, 1960, p.56). 

 Arnaldo Momigliano contesta estas associações entre Heródoto e 

Hecateu, observadas por Pierre Vidal-Naquete. Apesar de aceitar que 

Heródoto mantinha resquícios com seus antecessores, o autor utiliza-se 

do argumento de que as histórias entre os dois eram distintas, pois 

Heródoto acrescenta críticas e reflexões que não são visíveis nas obras50 

de Hecateu (MOMIGLIANO, 1990, p. 36). 

A relação à qual se tem sobre o método e a que cada um utilizava-

se, define um caráter individual a eles, já que Heródoto tecia uma 

investigação partindo do pressuposto de causa e efeito dos fatos, além 

de desenvolver uma análise sobre o objeto da pesquisa. Por sua vez, 

Hecateu se preocupou com os registros, não levando em consideração 

motivos e causas, além de não conter margem a uma interpretação 

sobre o fato descrito (MOMIGLIANO, 1990, p. 36). 

                                                 
49

 História narrada por Heródoto, onde Fenícios e Helenos raptam mulheres uns dos 

outros o que da inicio a uma serie de desavenças, que é cometida ao final por uma 

invasão por parte dos Helenos a Ásia e que dá início a uma batalha entre estes reinos. 

HERÓDOTOS. Historias. Brasília, Editora UnB universidade de Brasília, 1985 [Intr. E 
trad. De Mário da Gama Kury] p. 20 – 22.  

50
 Obras como: Descrição da terra e Genealogias (KURY, 1983, p.9) 
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 Pierre Vidal-Naquete também é contestado sobre Heródoto e sua 

relação com os oráculos. Julia Kindt não acredita ser correta a 

abordagem do autor, com base no argumento de que a relação à qual o 

escritor grego mantinha com os oráculos, nas histórias relatadas por ele 

sobre Creso na guerra entre Helenos e persas, não é uma relação de 

subalterno ou adoração ou muito menos a diminuição da capacidade do 

homem em ter controle sobre a realidade, mas uma autonomia por 

parte dos oráculos as quais Heródoto não poderia imaginar, e 

consequentemente um poder maior do que o dele mesmo (KINDT, 2006, 

p.34-51). 

 Ainda de acordo com Júlia kindt, a forma pela qual o oráculo é 

usado nas Histórias é uma ferramenta para que, mesmo não consciente 

do poder do oráculo sobre suas narrativas, Heródoto pudesse manter 

uma autonomia sobre seus relatos e sua obra (KINDT, 2006, p. 34-51). 

 Mario da Gama Kury acrescenta que apesar da relação entre 

Heródoto e os oráculos e da sua “paixão por eles”, cuja veracidade por 

vezes é tida em seu livro, Heródoto evidência que suas narrativas são 

compostas por histórias as quais ouve, ver, ou sobre os relatos cujo são 

comentados entre as pessoas, o que leva as suas narrativas a serem 

questionadas, por não adquirirem uma teoria-metodológica confiável. 

Heródoto escreve no livro V capítulo 195 de sua obra que: “Não sei se 

isso e verdade: escrevo o que se fala”, o que abre possibilidades aos 

questionamentos dos historiadores relatados anteriormente. (KURY, 

1983, p.9-10). 

Robin George Collingwood discorre sobre este método do ouvir 

usado por Heródoto e afirma que o mesmo não tinha para si nenhuma 

desconfiança com o modo o qual seus informantes pronunciavam os 

seus relatos, ou sequer sua posição e opinião pessoal sobre o fato 

contado. Jamais obteve para si indagações sobre o porquê de os 

indivíduos narrarem a ele os eventos as quais escrevia, e ao ressaltar 

sobre suas testemunhas a garantia da verdade segundo o 

acontecimento por eles narrado, não demonstra indícios de interesses 

individuais que podiam estar velados por trás dos discursos que a ele 

foram dirigidos. Uma informação equivocada poderia eclodir conflitos 

entre as pessoas ou até mesmo com os reis dos impérios tidos no livro 

do autor grego (COLLINGWOOD, 1994 Apud WOORTMANN, 2000 p.16). 

Nesta perspectiva surgem muitas suspeitas sobre o depoimento 

destes informantes e de como as histórias narradas por eles poderiam 



 

 

 

   

 

 

 

 104 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2017, Ano I, Número II – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 13 de Novembro de 2017 

Artigo aprovado em 15 de Novembro de 2017 

se modificar do modo como eram recontadas. Heródoto não se 

preocupava em questionar a veracidade destes fatos e se os 

depoimentos por ele ouvidos privilegiavam e enalteciam por exacerbo as 

sociedades ou certos personagens (COLLINGWOOD, 1994 Apud 

WOORTMANN, 2000 p.16). 

Em meio às pessoas que levavam relatos os quais teriam 

presenciado a Heródoto, destacavam-se os egípcios, muito pelo fato de 

serem sociedades mais antigas e assim terem presenciado episódios que 

jamais outras civilidades da época poderiam haver testemunhado, isto 

devido à questão de seus rituais, cultos e escrita que perpetuavam a 

transmissão das histórias por gerações (COLLINGWOOD, 1994 Apud 

WOORTMANN, 2000 p.16). 

Esta circunstância acarretou com que os egípcios fossem bem 

quistos por Heródoto, sendo ainda exaltados pela capacidade de 

confiabilidade a qual tinham entre eles mesmos, até quando existiam 

desavenças internas, que eram sempre tratados com respeito e sigilo 

pelos mesmos, característica está que encantava ao escritor grego e que 

demonstra um dos porquês de dedicar o segundo livro de sua obra a 

sociedade egípcia (COLLINGWOOD, 1994 Apud WOORTMANN, 2000 

p.16). 

Para Fabricio Possebom, Heródoto já na antiga Grécia foi 

considerado o "pai da história" intitulado pelo termo pater historie, 

atribuído por Cícero De Legibus I.1.5 51. Título este conferido para 

Heródoto proveniente de sua obra na história da Grécia antiga, que 

apresenta uma escrita em prosa que narra o começo da transição do 

mito para a História como modo de investigação, diferente da 

apresentação das epopeias que narram e cantam histórias para as 

musas e divindades (POSSEBOM, 2004, p. 37). 

Diferentemente deste caráter que as epopeias obtinham, Heródoto 

articula-se ao redor da veracidade dos fatos interpretados pelo próprio 

homem, iniciando então um método de investigação desenvolvido no 

século V a.C., abandonando as explicações das musas e divindades 

presentes nos poemas épicos dos séculos anteriores (POSSEBOM, 2004, 

p.37). 

                                                 
51

 De Legibus é uma obra do escritor e orador romano Marco Túlio Cícero. 
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 Apresenta-se a comprovação do começo desta transformação nas 

primeiras páginas da sua obra Histórias, onde Heródoto intitula-se o 

investigador e escritor do livro, tendo como intuito preservar as 

gerações e as histórias feitas pelos homens, para que não fossem 

esquecidas e não se apagassem as memórias dos grandes feitos dos 

“Bárbaros” e Helenos. Heródoto ainda salienta que o seu livro é uma 

forma de compreender o porquê das desavenças que levaram a muitas 

guerras tal como a dos Helenos e “Bárbaros” (HERÓDOTO, I, p.19). 

 Heródoto, ao afirmar que iria escrever sobre os eventos outrora 

feitos pelos homens durante a vida, revela muitas histórias com teor de 

vingança e de disputas pelo poder, além de atos humanos que não têm 

em si nenhum resquício de mérito, belo ou muito menos que deva ser 

lembrado, (KURY, 1983, p.12). 

 De certo modo, essa característica pode ser explicada tendo em 

vista que os primeiros cinco livros da obra de Heródoto apresentam 

muitas digressões tendo como objetivo narrar a guerra entre os 

impérios, a submissão das civilidades dominadas, a vida mediante leis e 

a determinação das civilidades orientais do Ocidente (KURY, 1983, 

p.10). 

Heródoto nasceu em Halicarnassos, na província da antiga Pérsia. 

Seu nascimento se deu mediante uma realidade que iria influenciar sua 

vida. Cresceu em meio à disputa política, onde sua família se colocava 

em oposição ao governo tirânico de Lígdamis, Heródoto apoiava seu tio 

Paníasis que juntamente com sua família exercia grande influência na 

cidade de Halicarnassos. Sua vida mudou após a morte de seu tio em 

uma tentativa de retirar o tirano Lígdamis de sua cidade (KURY, 1983, 

p.7). 

 O fato levou Heródoto a sair de Halicarnasso. Após sua saída da 

cidade, viajou por muitas civilidades, passou pela Ásia Menor, pela 

Lídia - cidade colonizada pelos gregos - passou pela Babilônia, Pérsia, 

Assíria, Egito e entre outros lugares, o que o levou a conhecer muitas 

culturas e histórias que foram as bases para suas narrativas que 

compõem sua obra (KURY, 1983, p.7-8). 

Heródoto foi tido como o “pai da história”, porque além de sua 

obra, diferenciava-se de seus antecessores, os logógrafos. Estes eram 

pessoas que escreviam em prosa e também eram filósofos da época. A 

diferença entre estes era a forma como eram chamados. Os logógrafos 
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(Logôgraphos) eram aqueles que refletiam a qualidade de prosador, 

contador de histórias e que se utilizavam das musas e divindades para 

tal. O Historiador (Historikôs) era originalmente o investigador o que 

buscava fatos e evidências (KURY, 1983, p.9). 

Observa-se então, a partir desta diferenciação, que Heródoto 

detinha uma concepção historiográfica de investigação dos fatos, 

diferentemente dos logógrafos iônicos, que se mantinham sob a 

perspectiva do senso comum da escrita em prosa, contentavam-se com 

seu modo rotineiro e simplório e até mesmo gracioso de se contar as 

histórias (KURY, 1983, p12). 

 Primeiramente, o que se constata na verificação do discurso 

historiográfico de Heródoto, é que a noção de verdade parece dividir a 

necessidade de desenvolver uma consciência de historicidade. Não há 

modelos unificados de escrita do gênero histórico nesse período da 

Grécia Antiga. Mas Heródoto possui, assim como na Historiografia 

Oriental, uma intenção histórica (JESUS, 2015, p.102). 

É a partir do modo como percebemos os indícios e a veracidade 

referida a história que se associa ao público leitor, é que vemos como os 

mesmos colaboram com a pesquisa historiográfica. Partindo desse 

entendimento, Paul Veyne, e Michel Foucault, consideram que nas 

civilidades antigas existia uma questão de tradição, onde a busca pela 

verdade não se mostrava a partir dos discursos dos autores ou 

historiadores. Desvendar a realidade cabia ao leitor, e retirar das 

narrativas a percepção do que era verdade era individual a cada pessoa 

(JESUS, 2015, p.101).   

José Besselaar revela que já não se acredita na ciência sem 

pressuposições. O historiador sacrifica-se a uma deusa que se chama 

verdade, a comprovação. Caso ao historiador não seja concebida a 

genuinidade sobre os fatos, ele mesmo toma para si a responsabilidade 

de se apegar a ela, colocando a realidade como uma teoria, 

caracterizando a autenticidade do real buscada na Grécia (BESSELAAR, 

1954, p.493). 

Analisamos então o surgimento da metodologia de Heródoto como 

um modo diferente de se produzir história. Klaas Woortmann (2000) se 

questiona: “Qual era a história por ele praticada? ”. A resposta a esta 

pergunta é que as características de Heródoto se empenhavam nas 

lembranças ou “memórias” de suas testemunhas, que presenciaram 
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acontecimentos diversos, e que os transmitiram através da oralidade ou 

do senso comum, prática está estudada na modernidade como "história 

oral" (WOORTMANN, 2000, p.16). 

Esta metodologia direcionada à oralidade, acaba por se 

assemelhar-se aos historiadores e antropólogos contemporâneos. 

Philippe Ariès (1989) revela que a perspectiva da obra de Heródoto 

principia-se de um modo etnográfico, utilizando-se das lembranças dos 

indivíduos que se tornaram seus informantes e que presenciaram o 

fato, de tal modo que seus “depoimentos eram submetidos à crítica de 

maneira semelhante àquela utilizada em processos judiciais”, deste 

modo criando uma rede de testemunhas (ARIÈS, 1989 apud 

WOORTMANN, 2000, p.16). 

Heródoto tornou-se um escritor ambíguo, arquitetando uma 

etnografia ateniense em sua obra. Contudo, era acompanhado por uma 

realidade intelectual do século V a.C. que tomava forma e proporções 

cada vez maiores e que proporcionava a criação de enigmas sobre o 

pressuposto da humanidade. O autor outrora nascido em Halicarnasso 

termina por se ocupar primordialmente com a cultura linear da 

sociedade existente, por meio de suas testemunhas que presenciavam 

os fatos ou até mesmo de histórias orais que ademais eram contadas 

em meio a pólis. Ele mesmo presenciou o fato e intitulou tal método 

de historié, ou seja, "seguir a pista de algo" (WOORTMANN, 2000, p.42). 

 

Considerações Finais 

 

Após a análise sobre o desenvolvimento da metodologia de 

Heródoto, percebe-se o como a preocupação em contar os 

acontecimentos provenientes do mundo se apresentam em suas 

narrativas, fundamentalmente no que se refere ao profano e ao sagrado 

e como isso influenciou a sociedade grega. Desta forma depreende-se 

perspectivas interessantes, em virtude destas ambuiguidades na escrita 

do autor, onde necessariamente podem se levantar muitas hipóteses 

sobre a cultura grega (JESUS, 2015, p. 102). 

Na perspectiva de Alan Jesus a história surge na Grécia como 

uma realidade dos homens feita através da sua própria oralidade, 

através de seus poemas, e mitos inspirados pelas musas. Contudo o 

autor referido menciona está sociedade ainda possivelmente como anti-
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histórica por ver a história ainda como algo estático (JESUS, 2015, p. 

102). 

Os desdobramentos consequentes à chegada da consciência 

histórica na Grécia a partir do século V a. C., revela o desenvolvimento 

intelectual que foi mantido entre os gregos. Heródoto, o percussor dessa 

mudança é a base para o surgimento da história como forma de 

comprovação e busca pela verdade, desenvolve uma metodologia 

parcialmente desapegada de seus antecessores, desligando-se 

gradativamente de uma “religiosidade” mítica que influía no cotidiano 

da sociedade e mantinha uma perspectiva de realidade perante os fatos 

e questionamentos pela população apresentadas (JESUS, 2015, p.89-

90); (KURY, 1983, p12); ” (WOORTMANN, 2000, p.16). 

Essas circunstâncias esclarecem o por que o texto apresenta as 

perspectivas possíveis sobre a discussão da pesquisa e metodologia 

elaborada por Heródoto, pois mediante essas situações de 

direcionamento da pesquisa na história tenta-se demonstrar uma 

similaridade entre o lógos e o mythos a herança a qual temos da era 

mitológica para formação da consciência histórica ou ao menos de sua 

transição a ela, e por isso autores como Besselar (1954), e Finley (1998), 

admitem a importância do mito e a influência a qual ele teve sobre a 

perspectiva de história que se criou na Grécia antiga e até mesmo nos 

dias atuais (BESSELAAR, 1954, p.408); (FINLEY, 1998, p. 336-350). 

O aspecto averiguado nesta análise têm a pretensão da busca 

pela realidade e verdade dos fatos por Heródoto contados, e que dá à 

historiografia uma contínua caminhada em busca da veracidade do 

principio da história (JESUS, 2015, p.102). 

 O fato a ser explorado neste contexto é não apenas a 

transfiguração de uma realidade mítica para a racionalidade, mas o 

movimento basilar desta transformação que alterou o modo de se 

produzir história e que se perpetuou entre os séculos seguintes, 

passando a ser discutida a partir do século XX com os Annales, o que 

demonstra ainda a mesma finalidade da busca pela verdade a que 

Heródoto detinha. 
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FERRAMENTAS DIDÁTICAS UTILIZADAS PELA IGREJA 

CATÓLICA NA IDADE MÉDIA PARA O CONTROLE SOCIAL: 

UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

 

Lucas Veloso da Silva 52  

Vitória Santos Esteves53 

 

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de apresentar as principais 

ferramentas didáticas utilizadas pela Igreja Católica, as quais tiveram o 
intuito de servir como uma forma de controle social por meio da 

inserção do medo do demônio, do inferno e da ação das bruxas na Idade 
Média. 

PALAVRAS CHAVE: Demonização; Idade Média; Igreja Católica 

 

 

ABSTRACT: This work aims to present the main didactic tools used by 
the Catholic Church, which were intended to serve as a form of social 
control through the insertion of the fear of the devil, hell and the action 

of witches in the Middle Ages. 

KEYWORDS: Demonization; Middle Ages; Catholic Church;  

 

 

Introdução 

 

Tendo em vista que a proposta desse artigo é analisar a formação 

da ideia de demônio, devemos compreender no primeiro momento como 

se deu a hegemonia da igreja católica nesse período. O cristianismo 

estabeleceu-se como instituição nos séculos finais do Império Romano. 
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Enquanto o Império Romano desmanchava-se em crises internas, a 

Igreja Católica fortaleceu-se e firmou suas bases.  

O Cristianismo transformou-se na religião oficial do Império. Com 

a expansão do feudalismo por toda a Europa Medieval, observamos a 

ascensão de uma das mais importantes e poderosas instituições desse 

mesmo período: a Igreja Católica. A Igreja alcançou a condição de 

principal instituição a disseminar e refletir os valores da doutrina 

cristã. 

A Igreja católica garantia não só a unidade religiosa, mas também 

a política e a cultural. Com o controle da fé, ela ditava a forma de 

nascer, morrer, festejar, pensar, enfim, de todos os aspectos da vida dos 

seres humanos no mundo medieval. Foi a instituição mais poderosa da 

idade Média. Numa época em que a riqueza era medida pela quantidade 

de terras, chegou a ser proprietária de quase dois terços das terras da 

Europa ocidental. Era a grande senhora feudal, participando das 

relações de suserania e vassalagem e controlando a servidão dos 

camponeses. 

 

1. Contexto de surgimento do termo demônio 

1. 1 - Discussão de autores acerca do demônio na idade media 

 

Na obra Lúcifer – O Diabo na Idade Média, Russel considera que o 

Diabo como instrumento de controle social, seria uma personificação do 

Mal, sempre representado pela igreja como um tipo de cartilha sobre 

como não agir. O inimigo de Cristo e da Virgem pelos quais é sempre 

derrotado servindo assim como forma de ressaltar os poderes divinos. A 

conclusão que se tira disso é amplamente aceita pela historiografia do 

Diabo medieval de que o mesmo existe como um importante meio de se 

incentivar o culto a Virgem Maria por ser ela quem sempre o derrota, 

influenciando dessa forma as pessoas a obedecerem os mandamentos 

da Igreja. 

Nesse sentido, Juan Antônio Ruiz Dominguez, em seu livro 

intitulado El Mundo Espiritual de Gonzalo de Berceo (1999), em sua 

abordagem sobre o Diabo, deixa claro que a figura antagônica do 

mesmo vem a ser útil para os pregadores da Igreja como uma poderosa 



 

 

 

  

 

 

 

 113 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2017, Ano I, Número II – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 09 de Novembro de 2017 

Artigo aprovado em 10 de Novembro de 2017 

ferramenta didática, a qual tem o fim de apresentar valores morais e 

reforçar os poderes divinos. 

Como umas das figuras principais do Cristianismo, Satanás é 

muito mais representado em obras que não possuem relação alguma 

com a bíblia. No decorrer dos séculos podemos perceber que o conceito 

que se tem do Diabo é modificado de acordo com as relações sociais 

existentes, ou pelo contrário, as relações sociais são marcadas por ele. 

Russel ressalta que Lúcifer é utilizado como um anti-modelo. Dessa 

forma conforme a sociedade vai se modificando, o conceito de Diabo vai 

se remodelando ao longo da história. 

 

1. 2 - Iconografia do demônio    

 

No livro O Diabo: A Máscara sem Rosto, Luther Link traz um 

ensaio icnográfico acerca das mais diferentes variações da imagem do 

Diabo no decorrer dos tempos. Como o próprio título do livro já deixa 

claro, o Diabo sendo uma máscara sem rosto, poderia ser suas 

características físicas atribuídas a qualquer um (uma pessoa ou um 

grupo) que se confrontasse com os preceitos da Igreja. Por exemplo, o 

Diabo poderia ser representado com características físicas dos Judeus 

quando se queria demonizar a figura dos mesmos. 
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Com barba, cascos, chifres e rabo, o diabo aparece assustado em um jardim da erva 

que supostamente repele demônios. Disponível em 

http://www.bbc.com/portuguese/geral/2016/05/160508_diabo_vermelho_chifres_rb  

 

Sabemos que durante a Idade Média, como uma forma de 

demonizar os deuses pagãos, o diabo foi ganhando características 

físicas dos mesmos, o que pode ser claramente percebido no fato de o 

mesmo possuir chifres, característica retirada do deus grego Pã, e seu 

tridente associado a Poseidon. Há representações que mostram o Diabo 

com seios, o que para alguns pode ser referência a Diana, deusa da 

fertilidade romana, a qual era muito cultuada ainda na Idade Média 

principalmente em algumas regiões da Alemanha. A imagem abaixo faz 

parte do "Codex Gigas", considerado o maior manuscrito medieval do 

mundo e também chamado de "Bíblia do Diabo" – por causa desta 

grande ilustração do Capiroto. 

http://www.bbc.com/portuguese/geral/2016/05/160508_diabo_vermelho_chifres_rb
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O Codex Gigas foi concluído em 1229 

 

A demonização dos deuses pagãos associando-os a figura do 

Diabo vieram a servir ao propósito da Santa Inquisição, o que fica claro 

quando se fala de caça às bruxas onde a mulher foi demonizada, muito 

além disso a caça às bruxas serviu também como uma forma de atacar 

outras crenças, isso porque na Europa ocidental existiam muitas 

pessoas que cultuavam deuses gregos ou romanos e sendo esses deuses 

associados a imagem do Diabo, tais pessoas foram acusadas de 

adoração ao mesmo. 

 

2. Demônio e o Controle Social  

2.1- Caça às bruxas  

 

A crise do século quatorze, começou com uma série de 

anormalidades agrícolas muito desfavoráveis, teve seu ápice na “peste 

negra” de 1348. No nível religioso, aconteceu que, nestes mesmos 

séculos, a Igreja teve que fazer frente a muitas heresias e, depois, sofrer 
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a Reforma Protestante, que a cortou em duas. No nível político, estes 

séculos - desde o quatorze até o dezessete - foram os mesmos em que se 

tentou criar os estados absolutistas modernos, que não admitiam que 

ninguém nem nada pudesse fugir do seu controle.  

Insegurança da Igreja que, com medo da heresia, perseguia 

velhas superstições das quais nunca, até então, havia cuidado; 

desastres climáticos, econômicos e sociais para os quais era necessário 

encontrar um “bode expiatório” a quem atribuir responsabilidade; novo 

e duro controle da sociedade pelo estado absolutista. Estas três 

circunstâncias, atuando ao mesmo tempo, foram a origem da caça às 

bruxas. Uma grande quantidade de superstições até então dispersas 

convergiram para esta nova imagem das bruxas, que era a imagem de 

uma mulher má, aliada do diabo e enlaçada a ele através de um pacto, 

cuja tarefa era a derrubada da cristandade. 

Feitiçaria, bruxaria e outros nomes dados para as práticas de 

magia habitaram a mente dos homens da Europa cristã do Ocidente 

desde a Idade Média até o final da modernidade. Nos séculos XIV e XV, 

as autoridades eclesiásticas estabeleceram a realidade e a completa 

“diabolicidade” das práticas mágicas.  

 

https://historiablog.org/2016/07/16/representacao-medieval-

de-bruxa-voando-sobre-uma-vassoura-do-seculo-xii/ 

 

O processo de construção e sistematização da imagem da bruxa 

originou-se, como ressalta Nogueira (1995, p. 19), de três fatores: a 

https://historiablog.org/2016/07/16/representacao-medieval-de-bruxa-voando-sobre-uma-vassoura-do-seculo-xii/
https://historiablog.org/2016/07/16/representacao-medieval-de-bruxa-voando-sobre-uma-vassoura-do-seculo-xii/
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elaboração clerical da demonologia, a diabolização da mulher e o pânico 

instaurado. Os inquisidores Kramer e Sprenger (2004, p. 166), autores 

do Malleus Maleficarum exibido na imagem abaixo, afirmam que as 

bruxas eram as maiores pecadoras, pois elas tinham o poder de 

destruir almas e provocar toda sorte de efeitos sobre as pessoas e 

animais. Esse livro acaba assumindo o grau de importância bastante 

elevado, uma vez que o mesmo serve como base para a idade moderna 

no que diz respeito a caça às bruxas, associando sempre seus poderes e 

ações ao diabo.   

 

 

2.2- Inferno:  

Na idade média a ideia de inferno foi muito utilizada pelo discurso 

religioso cristão, principalmente entre o século XI e o século XV, adquire 

força na mentalidade da sociedade medieval, tornando-se homogêneo. 

Umas das preocupações do cristianismo após o ano mil foi estruturar e 

transmitir a ideia dos ambientes pós morte, eles já estavam presentes 
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na consciência do indivíduo medieval. Nos discursos eclesiásticos a 

morte era lembrada como um momento de uma nova vida e que não 

deveria ser temida, o único temor deveria ser uma morte sem 

preparação, deveriam seguir algumas instruções eclesiásticas, se 

confessar, fazer doações, receber sacramento, levando isso em conta a 

igreja apresentava três divisões para a vida pós morte onde as almas 

seriam divididas entre eleitas e não eleitas, divididas entre três espaços: 

inferno, purgatório e paraíso. 

O inferno sempre foi descrito com ricos detalhes, sendo 

considerado o lugar onde as almas que não seguiram os ensinamentos 

de deus e da igreja sendo usado como uma peça essencial para alcançar 

a consciência dos cristãos e não cristãos, passa a ser compreendido 

pelo homem como uma realidade objetiva sendo interiorizado na 

mentalidade daquela sociedade como forma de dar razão a sua 

existência. Para ser atribuído a esse discurso uma vontade de verdade é 

necessário que o discurso se apoie sobre uma autoridade institucional 

que nesse caso é representada pelos membros eclesiásticos como 

bispos, padres e papas. Sendo descrito quase que diariamente nos 

sermões direcionados a populações de fieis, relembrando a ação do 

diabo e as representações do inferno, começa a ser estabelecido no 

cotidiano atribuindo medo e terror, sendo percebida aí a ideia pregada 

por Pierre bourdieu que o controle desta instituição passa pelo 

reconhecimento dela, Inferno medieval passa a possuir um capital 

simbólico, algo que o reconhece e atribui efeitos simbólicos. De acordo 

com Bourdieu: 

O capital simbólico é uma propriedade qualquer - força física, 

riqueza, valor guerreiro – que, percebida pelos agentes sociais dotados 

das categorias de percepção e de avaliação que lhes permitem percebê-

la, conhecê-la e reconhecê-la, torna-se simbolicamente eficiente, como 

uma verdadeira força mágica: uma propriedade que, por responder às 

‘expectativas coletivas’, socialmente constituídas, em relação às 

crenças, exerce uma espécie de ação à distância, sem contato físico. 

(BOURDIEU,1998, p.170) 

O inferno foi descrito como um ambiente de punição, e 

encontrava-se presente em diversos instrumentos de representação, nas 

obras de arte de Bosch, Giotto e Sandro, e nas obras divina comedia e 

na visão do túndalo, refletiu-se na produção de imagens que revelam a 

“geografia” desse ambiente como forma de tornar ainda mais eficaz o 
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discurso feito pelos eclesiásticos. Na imagem apresentada a seguir 

temos uma representação da imagem do inferno com elementos bem 

característicos desse espaço. Estão bem explícitos os castigos que são 

aplicados as almas, com representação bem características desse 

espaço como diabos e almas pecadoras    

   

Santo Agostinho. A Cidade de Deus. (Imagem do Inferno) 

MS 246 fol.383 France, século XV. Inferno. Bibliotheque St. Genieve, Paris. 

Disponível em: 

http://www.lessing-photo.com/dispimg.asp?i=15020456+&cr=4&cl=1 

http://www.lessing-photo.com/dispimg.asp?i=15020456+&cr=4&cl=1
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 O Inferno medieval era tido como uma realidade objetiva. O 

homem medieval acreditava na presença do Diabo e de seus demônios, 

a estrutura do Inferno foi retratada como um ambiente de punição, 

grotesco, escuro, afunilado e dividido de acordo com os tipos de pecados 

e punições. Sendo compreendido como o contrário do Paraíso, 

destinado àqueles que não cumpriram o ensinamento cristão e 

pecaram. Quando o discurso foi construído e transmitido, os receptores 

interiorizam o Inferno, e este passa a controlar a sua conduta, o homem 

que peca e é o cristão começa a pensar duas vezes antes de pecar. 

 

Conclusão 

 

Com a desagregação do Império romano, a Igreja Católica passa a 

ser a instituição mais poderosa da Idade Média, passando assim a 

controlar as pessoas através do medo. Isso pode ser notado claramente 

na utilização do inferno como meio de atemorizar as pessoas com 

relação a vida após a morte, na figura de um demônio o qual é retratado 

na bíblia apenas como um anjo que foi expulso do céu, o qual foi 

revestido por uma imagem aterrorizante não pela bíblia, mas por vários 

textos e imagens que em nada tem relação com a mesma. 
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INFERNO: DISCURSO E IMAGINÁRIO SOCIAL NA OBRA A 

DIVINA COMÉDIA, DE DANTE ALIGHIERI. 

 

Saulo Breno Sousa Da Silva54 

 

RESUMO: O presente artigo objetiva analisar o discurso e o imaginário 
medieval em torno do inferno descrito por Dante Alighieri na obra a 
Divina Comédia. Na primeira parte (inferno) da obra, o inferno é dividido 

em nove círculos concêntricos, sendo que o primeiro é o limbo do 
segundo ao quinto dos condenados por pecados inconscientes e do 

sexto ao nono para os que pecaram conscientemente. A divina comédia 
foi escrita para moralizar as pessoas nos últimos séculos do medievo. 
Além disso, foi usada como forma de manutenção do domínio da Igreja 

Católica que estava dentro de um período de transformações sociais. 
Pode se observar no escrito a concepção do universo do homem 
medieval, onde o inferno seria um agrupamento de pessoas 

sentenciadas ao sofrimento eterno por não cumprirem os mandamentos 
cristões. Destarte, a sociedade medieval revela-se como sendo altamente 

simbolista, onde tudo é um símbolo a ser decifrado e que o mundo 
espiritual e intrínseco na realidade cotidiana do medievo.  

PALAVRAS-CHAVE: coletivo, Dante, inferno, mentalidade, símbolos. 

 

ABSTRACT: this article aims to analyze, the speech and imaginary 
medieval about the hell described by Dante Alighieri in the work the 
divine comedy. In first part of work, the hell is divided in nice concentric 

circles, the first being limbo, from the second to the fifth of those that 
were doomed for unconscious sins and from sixth to the ninth to those 
that were doomed for conscious sins. The divine comedy was written to 

moralize people in the last centuries of medieval period. Besides, it was 
used as a form to maintence the dominion of the Catholic Church that 

was inside of a period of social transformations. It can be observed in 
writing, the conception about universe of medieval man, where hell 
would be a grouping of people doomed to eternal suffering for not 
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fulfilling Christian’s commandments. Then, the medieval society revel 

itself being highly symbolist, where everything is a symbol to be 
deciphered and that the spiritual world is intrinsic in the daily reality in 

the Middle Age. 

KEY WORDS: medieval, Dante, hell, maintence, symbol. 

 

Introdução 

 

  Para Roger Chartier é um desafio definir o que seria História das 

Mentalidades, pois não há resistente deste termo fora da historiografia 

francesa. (CHARTIER, 1987) Para Jacques Le Goff, a mentalidade seria 

aquilo que o homem tem em comum com seus contemporâneos em 

relação ao seu cotidiano e suas atitudes automáticas revelando seus 

pensamentos. (LE GOFF apud CHARTIER, 1987)  Hilário Franco Junior 

afirma que os sonhos, os pensamentos e suas expressões  nos revelam 

um pouco das estruturas imóveis da sociedade, o que chamamos de 

História faz parte de uma parcela mínima da existência humana, que 

por mais violentas que sejam as ondas dos eventos históricos, ainda 

assim não alteram as bases mentais que vem desde de o início da 

humanidade.(FRANCO JUNIOR, 2001) 

 Johan Huizinga acrescenta que o verdadeiro caráter de um 

período histórico mostra-se melhor na sua maneira de encarar e 

manifestar em seu dia a dia do que nas expressões filosóficas e 

científicas. (HUIZINGA, 2011) Kaliny Vanderley Silva e Marciel Henrique 

Silva, explicam que diferente dos fatos que ocorrem depressa, a cultura 

permanece imóvel, e suas mudanças são lentas a ponto de serem quase 

imperceptíveis. O imaginário55 de uma época é o esboço de como serão 

construídas as relações de uma determinada sociedade. (VANDERLEY 

SILVA; SILVA, 2009) 

 

 

                                                 
55

 . Imaginário significa o conjunto de imagens guardadas no inconsciente coletivo de uma sociedade ou 

de um grupo social; é o depósito de imagens de memória e imaginação. Ele abarca todas as 

representações de uma sociedade, toda a experiência humana, coletiva ou individual: as ideias sobre a 

morte, sobre o futuro, sobre o corpo. (VANDERLEY SILVA; SILVA, 2009, 213) 
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Sobre a Divina Comédia 

 

  Neste artigo analisaremos a obra a Divina Comédia, de Dante 

Alighieri, que, composta em versos no século XIV, o autor-personagem, 

guiado pelo seu mestre Virgílio, faz uma viagem pelas zonas infernais 

formadas por círculos concêntricos. Essa  organização do inferno tem 

origem na teoria ptolomaica da constituição do universo. Segundo 

Michael Foucault, a atribuição a um autor era, na Idade Média, 

indispensável, pois tinha o peso de verdade. (FOUCAULT, 1996)  O uso 

na literatura do suporte da ciência contribuía para a veracidade da 

escrita. Assim, o autor Jeffrey Burton Russel explica que as 

representações do imaginário na Divina Comédia aparecem na sua 

característica mais notável: a estrutura do universo. O arranjo de Dante 

Alighieri baseou-se na filosofia e ciência aristotélica, ptolomaica e 

neoplatônica, mas o poeta não pretendeu escrever um tratado 

astronômico, geográfico ou, em outro sentido moderno, um tratado 

físico ou cientifico sobre o universo. Ele desejou muito retratar o 

Cosmos de acordo com seu desígnio moral. (RUSSEL apud COSTA, 

2011) 

Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia  para alertar o homem 

sobre os perigos de uma vida pecaminosa, visto que o próprio autor 

declara que, “achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a 

verdadeira estrada” (ALIGHIERI, 2003, p.13). E para se corrigir dos 

maus caminhos Beatriz, que personifica o amor divino e o grande amor 

da vida de Dante Alighieri, lhe envia Virgílio para guiá-lo pelo inferno é 

purgatório até chegar ao céu. 

 O inferno Dantesco é um lugar onde sua estrutura contém de 

nove círculos todos tendo o mesmo centro em uma cratera formada pela 

queda de Lúcifer quando expulso do paraíso, que à medida que se 

aprofunda pior são os pecados e os castigos dos condenados. Na 

antecâmara do inferno estão “chorando quem viveu sem jamais ter 

merecido nem louvor, nem censura infamadora. De anjos mesquinhos 

coro é-lhes unido, que rebeldes a Deus não se mostraram, nem fiéis, 

por si só havendo sido”. (ALIGHIERI, 2003, p. 24) Em seguida no 

primeiro circulo, o limbo, estão aqueles, “que não pecaram: boas obras 

tendo acham-se aqui; faltou-lhes o batismo, Portal da fé, em que és 

ditoso crendo. Na vida antecedendo o Cristianismo, devido culto a Deus 

nunca prestaram.” (ALIGHIERI, 2003, p.29) Estes vivem em um castelo 
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e tudo é escuro. Neste local a falta de Deus, e que de lá apenas saíram 

os patriarcas bíblicos (Abraão, Isaque, Jacó, Davi e etc). Encontram-se 

personagens da mitologia grega e sábios da Antiguidade como o próprio 

Virgílio. (ALIGHIERI, 2003, p.29) 

Do segundo ao quinto círculos estão condenados os que 

cometeram o pecado da incontinência involuntariamente, como luxúria, 

gula, avareza, prodigalidade e ira. Tiago Duarte explica que no poema 

de Dante Alighieri os pecados praticados por incontinência são os 

menos graves dos pecados que levam as almas para o inferno. Dante 

para classificar os pecados por incontinência utiliza-se da Ética de 

Aristóteles, pois Virgílio em conversa com Dante no sexto círculo, onde 

estão os hereges, discorre sobre a gravidade relativa de cada pecado. 

(MOURA apud DUARTE, 2014) 

As punições dos condenados são referentes à sua culpa em vida 

ou ao vício que lhes fizeram ter levado a tal destino. Do sexto circulo em 

diante estão os que pecaram conscientemente, e nessa área encontram-

se os hereges que eram queimados dentro de tumbas sem tampa. No 

sétimo circulo estão os violentos que são divididos em três vales, o 

primeiro aos violentos contra o próximo, o segundo contra a si mesmo e 

o terceiro a quem violentou a natureza divina. Encontram-se lá os 

homicidas, suicidas e sodomitas.  

No oitavo circulo, dividido em dez fossos ligados por pontes 

estavam os fraudulentos que eram os sedutores, os aduladores, os 

simoníacos, os adivinhos, os corruptos, os hipócritas, os ladrões do 

sagrado, os maus conselheiros, os semeadores da discórdia e os 

alquimistas. E no nono círculo estavam os traidores onde se encontrava 

Lúcifer torturando e sendo torturado. Para Hilário Franco Junior há 

uma espécie de lei do contrapeso: por exemplo, os indolentes e covardes 

são continuamente picados por vespas e moscas, os coléricos trocam 

dentadas entre si, os assassinos estão mergulhados num lago de 

sangue fervente, os aduladores estão imersos em fezes. Como em 

muitos outros pontos, para estabelecer a classificação moral dos 

pecados, Dante partiu de autoridades que respeitava nesse caso 

Aristóteles, Cícero e Tomás de Aquino, mas organizando seu próprio 

esquema. (FRANCO JUNIOR, 2000, p. 69). 

Huizinga afirma que os homens italianos não perderam contato 

com suas raízes da cultura da antiguidade. Desse modo, o inferno de 

Dante é uma construção de imagens alegóricas carregada do imaginário 
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e da ideologia do século XIII. (HUIZINGA, 2011) Segundo Luther Link, 

Dante Alighieri foi influenciado pela interpretação popular do Inferno no 

Apocalipse de pseudo-Paulo, comentário esse do século IV que foi 

bastante comentado nos séculos seguintes. (LINK apud COSTA, 2011) 

 Além disso, escrever sobre o pós-vida era uma prática em voga no 

período medieval onde pessoas viajavam para o outro mundo, como em 

visão de Túndalo, por exemplo, com isso a Igreja utilizava tais 

descrições para exortar seus fiéis. Adriana Zierer afirma que o além foi 

um dos temas utilizados pela Igreja para difundir as glórias e as 

punições que os cristãos estariam sujeitos se não cumprissem com as 

doutrinas religiosas indicadas por ela. A literatura e as imagens foram 

utilizadas para conscientizar os servos da Igreja. Desde o ano mil o 

homem do medievo buscou deixar mais clara a realidade do além-

túmulo. (ZIERER Apud DUARTE, 2014)  

Explica-nos Jaques Le Goff que na baixa Idade Média, a geografia 

do Além se racionaliza e transforma-se num sistema de três e de cinco 

lugares. Existem três lugares essenciais: o Inferno, o Paraiso e, entre 

eles, um Além-intermédio e temporário onde os mortos que praticaram 

apenas por pecados veniais56, que não são tão graves, ou que se 

encontra em estado de penitencia ainda não cumprida, passam um 

período de tempo mais ou menos prolongado: o Purgatório, que assume 

uma forma definitiva no século XII. (LE GOFF, 1989) 

O além se tornou a cada dia mais real para o homem do medievo. 

Para Jacques Le Goff, As pessoas se imaginavam sempre a um passo ou 

do céu ou do inferno. (LE GOFF, 1989) segundo Johan Huizinga a 

compreensão do significado dessa racionalização das descrições do 

além, principalmente do inferno, ajuda no entendimento dos seus atos 

mais corriqueiros do homem medieval. (HUIZINGA, 2011)   

O autor Peter Berger explica que essa interiorização da sociedade 

de mundo particular na construção formativa da concepção do inferno é 

a reabsorção  da consciência  da realidade de tal maneira que as 

estruturas do mundo objetivo vem organizar as formas da subjetividade 

                                                 
56

 Everton N. Jobim afirma pecados veniais são pecados 'leves' ou perdoáveis pela via 

extra sacramental, através da realização de obras penitentes. A Igreja, não obstante, 

recomenda vivamente a confissão dos pecados veniais. São pequenas faltas morais, 

como, por exemplo, omitir algum fato, negligenciar quanto à obrigação como cristão no 
âmbito dos deveres impostos pela lei canônica, dizer alguma mentira sem maior 

importância e etc. 
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da própria consciência. (BERGE, 1985) Jacques Le Goff acrescenta que 

o poder do imaginário é algo que vai além da realidade propriamente 

dita, pois a fantasia arrasta para algo mais do que só representação. 

(LE GOFF, 1989) 

Daniel Costa diz que através das imagens desse mundo que o 

homem medieval começa a interiorizar imagens e dar razão à sua 

existência, de modo que as suas ações são determinadas pelas 

estruturas destes locais do pós-morte. O indivíduo compreende o 

Inferno como um fenômeno interno de sua mente, e também o entende 

como fenômeno de uma realidade externa. (COSTA, 2011)  

O inferno ganhou características simbólicas, nas quais o homem 

tirava seus significados da realidade em que vira para torna-lo mais 

verossímil. Hilário Franco Junior acrescenta que o símbolo é um 

produto psíquico espontâneo, que exprima algo que não poderia ser 

formulado com precisão nem compreendido de outra maneira, (FRANCO 

JUNIOR, 2001) Jacques Le Goff, lembra que Santo Agostinho afirmava 

que a vida era repleta de símbolos e que era preciso decifrá-los. Por 

isso, Jaques Le Goff acrescenta que, o homem mediévico era 

decodificador, o que avigorava sua dependência em relação aos 

Eclesiastes, especialistas em simbologia. A simbologia comandava a arte 

e, em especial, a Arquitetura, que para a Igreja era uma estrutura 

representativa da casa de Deus. (LE GOFF, 1989)  

 Destarte, na Idade média o sobrenatural mesclava - se com o 

natural, uma vez que a realidade não era bem definida, Hilário Franco 

Junior afirma que o sobrenatural insinua refletir na natureza de forma 

limitada, onde os eventos da natureza como a chuva ou uma seca 

tinham uma relação íntima com Deus . Não havia propriamente aquilo 

que chamamos sobrenatural: a própria palavra surgiu apenas no século 

XIII, no contexto do desenvolvimento de uma nova concepção de 

natureza. (FRANCO JUNIOR, 2001) 

 O cotidiano do homem medieval era sagrado e tudo possuía um 

caráter religioso no qual tudo era manifestação do divino, Hilário 

Franco Junior, citando Aaron Gurevitch, afirma que o homem da Idade 

Média era pendente a embaraçar o plano espiritual e o plano físico e a 

explicar o ideal nos mesmos termos que o material. (GUREVITCH apud 

FRANCO JUNIOR, 2001)  
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Entretanto, essas misturas do concreto com o abstrato 

banalizavam o homem em seus rituais religiosos, pois, uma religião 

introduzindo-se em todas as relações da vida significava uma constante 

combinação das esferas do pensamento sagrado e do profano. As coisas 

sagradas tornam-se demasiadamente banais para serem sentidas em 

profundidade. (HUIZINGA, 2011) leva uma vulgarização das imagens e 

do sentimento religioso, as descrições da Divina comédia precisam ser 

tão realistas para poder despertar o homem da letargia dos hábitos. 

 O homem medieval precisava de um discurso que contivesse  uma  

verdade, que segundo Hilton Japiassú e Danilo Marcondes Verdades 

eram eternas que para o medievo designam, na filosofia escolástica, 

princípios que constituem as leis absolutas dos seres e da razão, 

emanadas da vontade divina e que o homem pode descobrir pelo 

pensamento (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, P. 188). Não à existência 

ou inexistência deste ou daquele ser, mas à vinculação necessária das 

ideias. e via nessas imagens não como descrições fantasiosas e sim 

como os próprios castigos infernais, Michael Foucault assegura que a 

fala pelo qual se tinha respeito e terror, aquele ao qual era preciso 

submeter-se, por que ele reinava, era o discurso pronunciado por quem 

de direito tinha a autoridade no assunto discutido; era o discurso 

pronunciando a justiça e atribuído a cada qual sua parte; era o 

discurso que profetizava o futuro, não somente anunciava o que ia se 

passar, mas contribuía para a sua realização, suscitava adesão dos 

homens e se tramava assim como destino. Ou seja, um discurso que 

predissesse o futuro de forma clara e simples.  (FOUCAULT, 1996)     

O fato de esse discurso ser pronunciados pela Igreja, que era a 

autoridade nos assuntos espirituais, fortalecia essas imagens na 

mentalidade do homem do medievo e tinha uma espécie de pressão e 

como que um poder de repressão (FOUCAULT, 1996) ajudava a 

instituição religiosa a refrear as atitudes que ela considerava errôneas. 

 Para Peter Berger, esse caráter controlador faz parte da natureza 

de uma instituição e ocorre, visto que, a mesma tem uma história que 

legitima seu poder criando laços afetivos com o receptor da mensagem. 

(BERGER, 2003) Michael Foucault acrescenta que, por mais que o 

discurso seja aparentemente, os embargos que o atingem mostram-se, 

rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder. Não há nada de 

surpreendente, visto que, no discurso o que importa não é a 

manifestação do desejo mas o objeto desejado. Além disso, “o discurso 
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não é simplesmente o que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, 

mas o porquê, pelo que se luta o poder do qual nos queremos 

apoderar.” (FOUCAULT, 1996, p. 11) Hilário Franco Junior afirma que 

naquele período histórico com as crises generalizadas e a rompimento 

da sociedade de ordem57, que era o respeito das estruturas sociais que 

segundo a igreja era feita por Deus, estremeceu o controle que essa 

instituição religiosa exercia na sociedade. O organismo social tornou-se 

determinável pelas próprias pessoas da sociedade. Dito de outra forma, 

a tendência ao imobilismo foi trocada pela aceitação da possibilidade de 

mudanças na sociedade de ordens cada indivíduo não precisaria nascer 

e morrer num determinado estamento social. (FRANCO JUNIOR, 2001) 

 O homem podia ter mais liberdade em relação à Igreja e 

desenvolvia atitudes contra as estruturas do feudalismo. Era preciso 

conter essas atitudes e o uso do imaginário era uma forma de fazer o 

homem refletir sobre seus atos.  

A Divina Comédia, não foi a primeira descrição de um “passeio” 

pelo inferno. Na Literatura e pinturas medievais encontram-se muitas 

descrições58 do além-túmulo. Hilário Franco Junior explica que essas 

viagens eram feitas de diferentes formas, como a pé, a cavalo e etc 

tendo um guia quase sempre de um caráter julgado superior. Segundo 

Peter Berger era a manutenção mecânica da igreja de seus códigos de 

condutas. Visto que, esses lembretes constante dos castigos além-

túmulo poderia ser porque os homens daquele período deviam estar 

constantemente burlando as leis impostas pela igreja. Outra 

possibilidade segundo Peter Berger seria autoafirmação dessa 

instituição religiosa na sociedade medieval, pois sendo uma das 

características da institucionalização, sempre reforçar seus princípios. 

(BERGER, 2003)   

 De acordo com Eric Auerbach, o autor de a divina comedia quis 

que sua obra fosse divulgada entre as pessoas humildes e não ficasse 

                                                 
57Segundo Hilário Franco Junior, na sociedade de ordens cada indivíduo e de 

determinada camada, na sociedade estamental (o termo “estado” surge por volta de 

1200) ele está numa certa camada. A sociedade de ordens dividia os homens em 
grupos de relativa fixidez, pois a classificação de cada indivíduo partia de uma 

determinação, de uma ordem, divina. As pessoas eram divididas em oratores, 

belatores, laboratore  (Clero, nobres e servos) 
6 O Inferno estava presente em diversos instrumentos de representação, como nas 

obras de arte de Bosch, Giotto e Sandro Botticelli, como também, nas obras Divina 
Comédia e na Visão de Túndalo.(COSTA, 2011: 4)  
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só entre os letrados.  Dante Alighieri declara que ele não escrevia para 

os eruditos, que só se interessavam por glória, e tinha feito da literatura 

uma “prostituta”. Ele escrevia em italiano porque não deseja servir a 

italianos cultos ou a estrangeiros versados em latim, mas ao homem 

simples da Itália, capazes de nobres aspirações e necessitados de 

instrução superior (AUERBACH apud DUARTE, 2014) 

Dante Alighieri estruturou o texto não só com as características 

da camada dominante, que era os conhecimentos cientifico que 

estruturou o inferno que se baseavam na visão ptolomaica59 do mundo, 

contudo a ideia de como devia ser o inferno veio da cultura popular. De  

acordo com Daniel Costa essa imagem do inferno é herança greco-

romana do que era para Dante Alighieri o Hades,  um local lúbrico e de 

tristezas. (COSTA, 2011) 

Para Hilário Franco Junior, a divina comédia é fruto da cultura 

intermediária que surgiu a partir do século XII. (FRANCO JUNIOR, 

2001) Carlos Ginzburg explica que  esse sincretismo da cultura popular 

com a cultura dominante é denominado circularidade cultural sobre 

isto o autor escreve que, explicar essas relações como mera transmissão 

de cima para baixo significa aderir a tese insustentável, segundo a qual 

as ideias surgem nas classes dominantes, entretanto, a recusa dessa 

questão simplista implica uma hipótese muito mais intricada sobre as 

relações que permeavam, as duas culturas: a dominantes e a 

subalternas. Ou seja, por mais que Igreja tenha usado o imaginário do 

inferno para a manutenção do seu controle não foi ela quem o criou da 

forma imaginada. (GINZBURG, 2006) 

Para Hilário Franco Junior foi a mistura do imaginário popular 

com o erudito que deu forma ao que seria o inferno. Segundo Peter 

Berger, pode-se chamar essa Herança da antiguidade era usada como 

                                                 
59 Ptolomeu afirmava que cada planeta girava ao longo de um círculo pequeno que era 

chamado de epiciclo. Desta forma, cada planeta teria o seu próprio epiciclo. O centro 

do epiciclo de cada planeta deveria se mover em um círculo maior, ao qual deu o nome 

de deferente, mas a Terra ficaria posicionada um pouco distante do centro do 

deferente. Segundo a teoria de Ptolomeu, a Terra não estava no centro do deferente, 
este seria um círculo excêntrico em relação à Terra. Ptolomeu procurou explicar o fato 

dos planetas não se movimentarem de forma uniforme. Ele ainda observou o 

movimento lunar e elaborou tabelas sobre isso, essas tabelas foram utilizadas séculos 

depois por Nicolau Copérnico. portal Estudo Fácil, Priscila Melo, 

http://www.estudofacil.com.br/geocentrismo-o-que-e-ptolomeu-e-suas-teorias/ 
acessado em 22 de Julho de 2017. 

 

http://www.estudofacil.com.br/geocentrismo-o-que-e-ptolomeu-e-suas-teorias/
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capital simbólico, no qual as pessoas dotadas de percepção podiam 

adotá-la e reconheciam como sendo simbolicamente eficiente e a 

distância exercesse uma força mágica. (BERGER, 2003)   

Assim, o imaginário de Dante Alighieri foi alimentado por esse 

transito das ideias coletivas dos dois grupos tanto o popular como o do 

clero e mais sua herança cultural da Antiguidade. Émile Durkheim nos 

explica como é determinado o consciente coletivo As civilidade, aturam  

igualmente as vantagens e os  inconvenientes do sol e da chuva, do 

calor e do frio, de determinados rios, determinadas fontes etc. As 

impressões coletivas que resultam da síntese de todas essas impressões 

individuais determina as formas e os objetos,  portanto, a consciência 

comum possui um caráter definido. (DURKHEIM, 1999) As 

transformações sociais, econômicas e culturais do final da idade Média 

influenciaram a mentalidade coletiva das pessoas levando Dante 

Alighieri retratar essa mudança em obra. Johan Huizinga afirma que no 

ocaso do medievo pairava sobre o povo uma tenebrosa melancolia, pois 

nos vestígios deixados por esses homem deixa uma  de tristeza. 

(HUIZINGA, 2011)   

Tal estado de espirito e visto em a Divina comédia60, Dante 

Alighieri descreve o inferno com os valores e os acontecimentos onde 

estava inserido. Por isso, não importava em qual circulo ele estava 

sempre encontraria pessoas juntas  padecendo no mesmo mal, mas 

interagindo entre elas, pois a sociedade medieval era baseada no 

convívio em grupos mesmo com o advento do individualismo61. O 

homem não se concebia no além sozinho e isolado, Daniel Costa revela 

que para acreditar no inferno como um local verdadeiro o homem 

precisava de valores presentes em sua realidade. (COSTA, 2011) Para 

Peter Berger é antes a reabsorção na consciência do mundo objetivado 

de tal maneira que as estruturas deste mundo vêm a determinar as 

                                                 
8A península itálica do século XIII é marcada pelo conflito entre o imperador do Sacro 

Império Romano Germânico e o papado. As origens deste embate entre o imperador e 

o papa remontam do século XI chamada “querelas das investiduras”. Sendo os séculos 

subsequentes marcados pelas rixas políticas entre Guelfos(partidários do papado) e os 
Gibelinos (partidários do imperador).( DUARTE, 2014: 02) 

9 . Doutrina que valoriza o indivíduo acima de tudo, especialmente em relação à 

sociedade ou à comunidade a que ele pertence. De um ponto de vista da moral, as 

doutrinas individualistas tomaram aspectos diferentes, podendo-se distinguir: a) o 

hedonismo antigo, b) o individualismo igualitário, c) o individualismo libertário, d) o 
individualismo aristocrático. civilização de massa e exalta as virtudes nobres de 

alguns indivíduos superiores (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001) 
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estruturas subjetivas da própria consciência. (BERGER, 2003)  

Imaginar um mundo onde não encontraria ninguém para se identificar 

em mesma situação era algo inviável na mentalidade do homem desse 

período.  

  

Considerações Finais  

 

 Em suma, a Divina Comédia foi escrita em um contexto de 

grandes mudanças na Europa onde o autor, observando a degradação 

moral dos seus contemporâneos resolveu alerta-los através de seu livro. 

Mas nota-se que a Igreja católica na época usou a obra como 

ferramenta de afirmação, visto que, as pessoas da época estavam se 

desligando de suas obrigações religiosas, devido em parte ao 

desenvolvimento econômico e o crescimento demográfico que se viu 

apartir do século XII. O discurso de Dante Alighieri foi usado como 

forma de lembrar os terrores do inferno através de descrições realísticas 

e tenebrosas. Com isso, tem-se a oportunidade de observar a relação do 

homem com o além. De acordo com Johan  Huizinga o mundo concreto 

do medievo estava amalgamado com o mundo abstrato, pois o homem 

deste período transportava seus valores para essa realidade imaginada 

para que pudesse, assim, compreender melhor o além tumulo. 

(HUIZINGA, 2011)   

 

 

Referências 

 

1. Documentação textual 

ALIGHIERI, D. A Divina Comédia: Inferno. Introdução, tradução e 

notas José Pedro Xavier Pinheiro. São Paulo, Editora Atenas, 2003. 

 

2. Obras de orientação teórico - metodológicas  

BERGER, P. A Construção Social da Realidade. Petrópolis: Vozes, 

2003. 

BERGER, P. O Dossel Sagrado. 5ª Ed. São Paulo: Paulinas, 1985. 



 

 

 

  

 

 

 

 133 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2017, Ano I, Número II – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 07 de Novembro de 2017 

Artigo aprovado em 10 de Novembro de 2017 

DURKHEIM, É. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins 

Fontes, 1999. 

FOUCAULT, M. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996. 

JAPIASSÚ. H; MARCONDES. D. Dicionário básico de Filosofia. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2001.  

SILVA, K.V; SILVA, M. H. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2009. 

 

3. Obras de orientação historiográfica 

COSTA. D. A Instituição do inferno Medieval. Maringá, Anais do 

estudo de História antiga e Medieval, 2011. 

DUARTE, T. A. Inferno: uma ideia do espaço dos pecadores na Divina 

Comédia de Dante Alighieri. Moções Revista de História da UFMS/CPCX 

v. 1, n° 1, 2014. 

FRANCO JUNIOR, H. A Idade Média: o nascimento do ocidente. São 

Paulo: Brasiliense, 2001. 

FRANCO JUNIOR H. Dante o poeta do absoluto. São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2000. 

GINZBURG, C. O Queijo e os Vermes: o cotidiano e as ideias de um 

moleiro Perseguido pela Inquisição. São Paulo, Companhia de Letras, 

2006. 

HUIZINGA, J. O Declínio da Idade Média. Lisboa: Ulisseia, 2011. 

LE GOFF, J. O homem Medieval. Lisboa: Presença, 1989. 

PERRY, M. Civilização Ocidental: Uma História Concisa. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 134 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2017, Ano I, Número II – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 13 de Novembro de 2017 

Artigo aprovado em 15 de Novembro de 2017 

ASPECTOS DA SOCIEDADE ANGLO-SAXÃ DO SÉCULO X 

NA ELEGIA THE HUSBAND’S MESSAGE – UMA 

ABORDAGEM COMPARATIVA. 

Amanda Carraro Moraes  
62 

 

RESUMO: Esta pesquisa introdutória tem como objetivo explorar a 
elegia The husband’s message, presente no Livro de Exeter, centrando-

se na figura histórica do rei Aethelwulf de Wessex. Logo após seu 
casamento com Judith, Aethelwulf teve de retornar a Wessex devido a 
uma querela com seu filho Aethelbald (Kirby, 2000). Articulando essas 

passagens históricas, tentaremos identificar como esta elegia é 
reveladora das relações hierárquicas na sociedade anglo-saxã do século 
X. Por fim, propomos a tradução desta elegia para o português.  

PALAVRAS-CHAVE: Livro de Exeter, The husband's message, 

Inglaterra anglo-saxã, Alta Idade Média. 

 

ABSTRACT: This introductory research aims to explore the elegy "The 
husband's message" found in the "Exter book" focusing on the historical 

figure of the king Aethelwulf of Wessex. Immediately after Aethlwulf's 
marriage to Judith, he  had to return to Wessex due to a quarrel with 

his son Aethelbald (Kirby, 2000). Articulating these historical passages, 
we will try to show the way which elegy reveals the hierarchical 
relations represented in the anglo-saxon society of the tenth century. 

Finally, we propose its translation to portuguese.  

KEYWORDS: Exeter book, The husband’s message, Anglo-saxon 
England, High Middle Ages 
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1. Introdução 

  A elegia The Husband’s message está contida no Livro de Exeter 

- a maior antologia de textos do antigo-inglês conhecida. Esta última 

obra possui grande relevância tanto para os estudos na área da História 

quanto da Literatura, por conter 8 elegias e 90 enigmas que podem ser 

reveladores de acontecimentos históricos e da mentalidade do homem 

na Englaland do século IX. Mesmo assim, poucas são as traduções e 

estudos encontrados sobre os textos, nele contidos, em língua 

portuguesa.   

A elegia The husband’s message, por nós escolhida como tema 

deste artigo, sugere a apresentação de elementos que se relacionam 

com um momento pontual do reinado de Aethelwulf (839 - 858). Isto 

porque, ao ler a elegia à luz dos acontecimentos que cercam a relação 

de Aethelwulf com Judith, a história ficcional da elegia compartilha 

pontos de encontro com os eventos históricos descritos por Page (1996). 

O momento histórico que parece ser narrado nesta elegia é a separação 

de Aethelwulf e Judith, supostamente, causada pela tentativa de 

Aethelbald, filho e herdeiro de Aethelwulf, de tomar o trono. Ameaçado 

de perder seu reinado, Aethelwulf é obrigado a retornar a Wessex, 

deixando Judith em terras francas. A mesma situação pode ser 

identificada na elegia. O marido, após uma querela, deixa seu local de 

origem sem sua esposa. Esta passagem é um dentre diversos outros 

paralelos que podem ser traçados na elegia entre a história e a ficção. 

Dito isso, é plausível supor que a elegia por nós analisada neste 

artigo retrata as relações hierárquicas estabelecidas no mundo anglo-

saxão, visto que em determinadas passagens do texto, como no 

momento em que o marido distribui joias aos vassalos e ordena que seu 

servo entregue a mensagem a sua esposa, os espaços sociais são 

claramente identificáveis. A elegia também expõe o papel de cada gênero 

nesta região. Enquanto grande mobilidade é atribuída ao homem, a 

mulher está sempre à espera de uma ordem do marido para se deslocar 

até ele. Para delinear este retrato, é usada a relação entre Aethelwulf e 

Judith, a realeza do período sobre a qual se supõe que esta elegia foi 

escrita. Esta escolha pode revelar, ainda, como a figura do casal real 

servia de exemplo comportamental para os seus súditos dentro desta 

comunidade. 
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Para tanto, tomamos como base teórica a narrativa de Page (1996) 

dos acontecimentos históricos da Inglaterra Anglo-saxã e a descrição do 

governo de Aethelwulf, especificamente dos fatos decorridos do 

casamento de Aethelwulf e Judith, feita por Kirby (2000). Além disso, 

Clark (1995) fornece subsídios para o estudo do papel da mulher na 

sociedade anglo-saxã, dado fundamental para a compreensão das 

relações de hierarquia estabelecidas na elegia.  

Apesar da grande importância dos textos do Livro de Exeter, 

poucas são as traduções encontradas destes textos para o português. 

Por isso, também empreendemos uma tradução para a língua 

portuguesa de The husband’s message, a qual foi desenvolvida a partir 

do texto original, em antigo inglês, para que a versão traduzida se 

mantenha o mais fiel possível à original. No entanto, é encontrada em 

anexo a versão em inglês moderno de Spaeth e Pancoast (1991) 

utilizada como cotejo com a versão em português. 

 

2. O homem anglo-saxão 

A sociedade anglo-saxã do século IX era organizada de forma 

estratificada. Tal modelo de estratificação propunha uma sociedade 

dividida em três estamentos: nobreza e clero, homens livres e escravos. 

Os estamentos serviam para a organização da comunidade anglo-saxã, 

visando seu perfeito funcionamento. Apesar disso, este aspecto 

impossibilitava mudanças de status social, o que dificultava em muito a 

mobilidade dentro daquela sociedade. Esta mesma possuía, ainda, um 

caráter essencialmente patriarcal, concedendo às mulheres 

pouquíssimos direitos. No entanto, isto não significa a total 

subordinação feminina aos homens. Clark (1995) aponta que entre os 

séculos VI e XI são identificados alguns direitos cedidos à mulher anglo-

saxã, tais como decisões jurídicas e posse de terra. Este aspecto da 

sociedade anglo-saxã difere do período pós-invasão normanda.  

Apesar do caráter determinista e essencialista atribuído ao 

homem saxão pela estrutura estamental, havia algumas subdivisões 

dentro dos estamentos que possibilitavam ao homem anglo-saxão 

alcançar alguns privilégios dentro da ordo em que se inseria. De acordo 

com Page (1996:53) existiam diversas divisões para os homens livres, 
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variando de acordo com o local e ano. Page (1996:45) 63 identifica como 

mais relevante a divisão em duas classes do segundo estamento – os 

Thane e os Churl – que possibilita tal mobilidade. Para este autor, os 

Thane – lordes – pertencem a famílias de maior influência econômica e 

prestígio político, enquanto os Churl são de famílias menos privilegiadas 

política e financeiramente. Essa diferença afeta os direitos e deveres de 

cada subclasse. Ambos os grupos podiam tomar parte no serviço 

militar, em audições judiciais e possuir terras. Todavia, os Thanes 

podiam transitar livremente entre terras e tinham menos obrigações 

perante a lei. Estes eram obrigados, somente, a participarem do serviço 

armado para a construção de fortes e conserto de pontes, o que 

evidencia uma sociedade altamente militarizada.   

O fato da diferença entre Churl e Thane não ser atribuída à 

linhagem e sim a aspectos materiais poderia levar um Churl a ascender 

e alcançar os privilégios de um Thane através do acúmulo de dinheiro e 

bens. De acordo com Page (1996:53) existem registros demonstrando 

que o limite de pedaços de terra que um Churl poderia perfazer 5 lotes 

de terra. A partir desta quantidade, este homem já era considerado 

afortunado o suficiente para tornar-se um Thane e passava a receber 

esta titulação. A diferença entre estamentos era regulada pelo Wergild 

pago pelos seus membros. O Wergild64 representava o valor do homem 

para a sociedade. Neste caso, estas duas subclasses se igualavam e 

pagavam o total de 200 shillings65 de Wergild.    

No tocante à nobreza anglo-saxã, pode-se dizer que seu 

representante máximo era o rei. O grau de nobreza era determinado por 

linhagem e por isso não havia como um nobre ascender para um 

patamar superior de nobreza. O rei era destinado por laços de sangue 

ao governo do reino, mas contava com a aprovação da igreja para 

exercer suas funções. Quando a Igreja reconhecia o novo rei, este era 

considerado escolhido por Deus e, muitas vezes, os reis eram apontados 

                                                 

63 A divisão em rei, thane, churl e escravo não é anglo-saxã. Page atribui esta divisão 
ao mundo germânico continental. 

64 Wergild é um termo legal que significa “man-payment” ou “man-tax”. Esta 

representa o valor financeiro de um homem, quanto este homem valeria se morto. A 

Wergild variava de acordo com a região.  

65   De acordo com as leis de Alfredo de Wessex do fim do século IX. 
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como herdeiros de Adão, reafirmando seu direito ao trono.  Page (1996: 

50) afirma que a aproximação com Deus e a missão do rei de espalhar a 

cristandade pelo seu povo fez com que o rei fosse nomeado “Rex 

Iustus66”. Esse epíteto significava que o regente deveria ter como 

principais características um bom coração e ser obediente às regras 

morais. O rei era destinado por laços de sangue ao governo do reino, 

mas contava com a aprovação da igreja para exercer suas funções.  

 A importância de aspectos religiosos presentes na figura régia 

deve-se ao seu papel central na dimensão religiosa do reino. O rei tinha 

a missão de garantir a conversão de todos os seus súditos para a 

cristandade, fosse através da conversão dos fiéis ou de um decreto, 

forçando-os a ter esta crença. Nas literaturas heroicas em vernáculo do 

medievo e em Beowulf o rei normalmente é colocado como centro e líder 

de todas as questões da corte. Page afirma que apesar dos registros 

literários de tal centralização de poder, no que diz respeito à religião, as 

funções do rei eram limitadas a conversões. Além disso, muitas obras 

literárias como retratam os reis como homens "caridosos" e 

"benevolentes" com o dom de compartilhar bens com seus súditos.  O 

arcebispo Wulfstan de York diz em seu Institute of polity, por exemplo, 

que um rei cristão deve ser um bom consolador e pastor de seu 

rebanho. Um destes atos de benevolência eram os banquetes dados 

para todos os novos membros da corte. Nestes o rei e a rainha 

distribuíam ouros e joias ao cortesão. Este ritual de compartilhamento 

conferiu ao rei a intitulação de "doador de refeições"67 .   

 Para além de funções de diplomacia, organização da moedaria e 

religiosas, o rei também deveria ser guerreiro. Todo rei anglo-saxão 

deveria aprender a ser um bom guerreiro para ir ao campo de batalhas 

junto com os seus soldados. Ser um bom guerreiro para essa sociedade 

significava, como mencionado anteriormente, ser fiel, corajoso e não 

temer a batalha, colocando o motivo da guerra à frente de sua própria 

vida. O valor do guerreiro demonstrado em batalha era mais importante 

                                                 
66 O arcebispo Wulfstan de York  definiu em seu  Institutes of polity (séc XI) o rei 

ideal: “For a christian king it is most appropriate that he should govern a Christian 
people justly, and that he should be, as is right, the consolation of his people and a 

good shepherd of his Christian flock”. ( apud Page, 1996: 50) 

67  Maththumgyfa ou sinegifa, em antigo-inglês, “treasure-giver”, “doador de 

tesouros”.  
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que a própria vida. É importante comentar que os grandes guerreiros 

eram muito admirados pelos jovens, que desejavam seguir seus passos. 

Para estes homens de armas, o reconhecimento por seus feitos era uma 

das recompensas mais valiosas que lhes cabia em vida.  Os 

comandados deste rei deveriam ser fiéis a ele e estarem dispostos a 

proteger e a morrer ao lado de seu soberano durante a batalha. Se estes 

homens sobrevivessem a uma batalha, e o rei não, isto era considerado 

como uma profunda vergonha para o rei e uma grande infâmia por 

parte dos guerreiros. Não se podia também fugir da batalha e 

abandonar, sendo isso considerado perjúrio.   

Apesar do caráter patriarcal da sociedade anglo-saxã, as 

mulheres possuíam alguns direitos. De acordo com Christine Clark 

(1995:207), antes da conquista normanda, as mulheres anglo-saxãs da 

nobreza tinham liberdade para interferir em questões privadas e 

públicas. Esta autora aponta que estas mulheres possuíam terras e 

tinham liderança política, participavam de decisões jurídicas, 

trabalhavam e decidiam sobre seus casamentos. O primogênito não era 

o único filho a receber a herança da família. Por isso, as mulheres 

também podiam ser incluídas nos testamentos e serem escolhidas como 

herdeiras, ao invés do homem. A mãe também poderia deserdar seu 

filho, como é apontado por Clark no exemplo a seguir:  

Há um caso em que um homem, chamado Edwin, processou 

sua mãe por um pedaço de terra. A mãe ficou com raiva de seu 

filho e afirmou que “Para Leofflaed, minha parente, deixo 

minha terra e meu ouro, minha mobília e minhas roupas e 
tudo que eu possuo”. Ela não deixou nada para seu filho.  

(p.214, tradução minha)68 

3. O mundo anglo-saxão 

A Inglaterra anglo-saxã caracterizou-se por ser um conjunto de 

reinos em constante mutação. De acordo com Page (1996: 13), esta 

região era dividida em diversos reinos relativamente dependentes. No 

século IX, os vikings invadiram quase toda a Englaland e iniciaram um 

processo de conquista, povoamento e consolidação de seus domínios 

                                                 
68  No original: “In one reported case, a man named Edwin sued his mother for a 

piece of land."The mother 'became very angry with her son," and made a verbal grant, 

stating: Were sits Leofflaed, my kinswoman, to whom I leave both my land and my 
gold, my furnishings and my clothing and all that I own.'' She left "not a thing to [her] 

own son.”- Clark (1995:214) 
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nesta região. Page afirma que após este processo somente três áreas 

não foram colonizadas pelos nórdicos: as terras dos bretões de Wales e 

Cornwall, e as terras ao norte do rio Humber. Apesar das diversas 

invasões sofridas pela Inglaterra anglo-saxã, Page (1996:5) diz que esta 

região era regulada por muitas leis, fazendo dela uma região 

relativamente segura. Estas leis determinavam penas severas para 

criminosos. A pena de morte, por exemplo, era aplicada contra ladrões, 

bruxa, magos, escravos fugidos, traidores. Quem abrigasse ou vingasse 

estes criminosos também sofreriam a mesma pena. Além desta, outra 

pena comum eram as execuções por decapitação, apedrejamento, 

afogamento e quebra do pescoço. Por fim, penalidades menos 

frequentes incluíam mutilação de diversas partes do corpo e flagelação.   

A invasão romana nesta região contribuiu com a construção de 

estradas que cruzavam partes importantes do Britannia como a Ermine 

street, principal estrada construída pelos romanos, que conectava 

Londres, Lincoln, Humber e York - ponto vital para as trocas comerciais 

da parte norte da Englaland -. Page (1996: 14) menciona que mesmo o 

grande número de estradas não acabava com a dificuldade de 

deslocamento e comunicação, isto porque a floresta predominava na 

paisagem da Inglaterra anglo-saxã69, formando uma barreira natural 

para as comunicações. Transitar nas florestas era perigoso; por isso, os 

rios eram usados de forma extensiva para comunicação e deslocamento. 

Os anglo-saxões construíram um extenso sistema de drenagem e 

barragem para tornar o local habitável e facilitar a descarga de produtos 

dos barcos. Isto não significa que os rios eram ideais para tais 

atividades. A ausência de pontes suficientes para atravessá-los, por 

exemplo, faziam dos rios barreiras para os viajantes.  

As dificuldades de acesso aos assentamentos anglo-saxões 

provavelmente fizeram com que estes locais fossem pouco povoados, 

conforme assevera Page (1996:16). Os assentamentos mais isolados 

conservavam um estilo de vida muito circunscrito àquela região. Estes 

acampamentos recebiam poucos visitantes e eram autossuficientes, 

vivendo a partir daquilo que a natureza lhes oferecia. Em locais de fácil 

acesso, a vida era um pouco mais movimentada. Page (1996: 18) afirma 

que, apesar de a vida destes povos ser limitada, em regiões mais 

                                                 
69 Aethelwulf escreveu a obra De Abbatibus, cujo tema central era a vida dentro da 

floresta. (Page 1996: 15) 
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populosas, havia grande trânsito de pessoas que traziam notícias e 

proporcionavam uma oportunidade para trocas comerciais.    

As viagens era outra forma de receber notícias de outras regiões. 

As leis para viajantes eram muito restritas. Page menciona, por 

exemplo, que comerciantes transitavam pelos reinos de forma não-

oficial, porém, algumas de suas atividades eram autorizadas por 

legislações específicas (1996:19). A lei promulgada por Hlothhere e 

Eadric de Kent, cuja datação se situa entre 670 e 680 - responsabiliza 

os anfitriões pelo comportamento do viajante estrangeiro que eles 

recebem. Estes devem ser testemunhas de compras por parte do 

estrangeiro, para garantir que esta não configure roubo. Os visitantes 

estrangeiros traziam seus produtos, fazendo com que tais mercadorias 

penetrassem paulatinamente nas comunidades anglo-saxãs. 

Diferentemente dos comerciantes e escravos, o homem livre poderia 

transitar livremente, uma vez que ele poderia ser chamado para 

batalhar em regiões muito distantes da sua. Page (1996: 20) comenta 

que o homem livre poderia viajar por razões como atender assembléias 

legais, ir a uma corte local, ou até mesmo para trocar moedas, após a 

padronização da cunhagem de moedas por ordem real. As mesmas 

razões podem ser atribuídas às viagens dos nobres. Quanto ao rei, este 

também viajava para resolver questões religiosas, militares e de 

diplomacia.  

Além das viagens e do comércio, Page (1996:23) cita que outra 

forma de minimizar o isolamento das regiões da Inglaterra anglo-saxã e 

aproximá-la do resto do continente eram os casamentos. O casamento 

era um ato de diplomacia que, normalmente, vinculava uma casa 

estrangeira com uma anglo-saxã. O casamento de Aethelwulf de Wessex 

com Judith, filha de 13 anos de Carlos, o Calvo, rei da França é um 

bom exemplo. Muitos historiadores dizem que o motivo dessa união 

seria uma troca financeira entre Aethelwulf e Carlos para combaterem 

os vikings; outros acreditam que era uma aliança para que Aethelwulf 

mantivesse o trono, tomado por seu filho Aethelbald. Ambas as 

justificativas apontam para uma união entre os reinos de Aethelwulf na 

Inglaterra e o de Carlos na França.    

 Page (1996:23) considera relevante mencionar o cristianismo 

como uma forma de relação entre a Inglaterra anglo-saxã e os demais 

reinos estrangeiros. O casamento de Aethelbert com Berta trouxera 

Roma para dentro do território anglo-saxão. A partir desta ocasião, as 
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idas de bispos de Roma para a Inglaterra eram constantes. A Inglaterra, 

por sua vez, pagava um tributo chamado Peter’s pence - doação de uma 

quantia de dinheiro feita diretamente para Roma. A igreja anglo-saxã 

era muito ativa e enviava missionários para a Frísia, Alemanha central e 

ocidental em regiões como a Bavária e também para aos atuais Países 

Baixos. Estas viagens fizeram da Inglaterra anglo-saxã uma região que 

mantinha relações de diplomacia com muitas outras regiões da Europa, 

e em especial com Roma.   

4. The husband's message 

  O texto abaixo está presente no Livro de Exeter, uma antologia 

anglo-saxã de poemas, cuja escrita data no século X. Estudiosos 

estimam que a obra continha originalmente 131 páginas, das quais as 8 

primeiras foram substituídas. As 8 páginas originais ainda estariam 

perdidas. A obra foi entregue à biblioteca da catedral de Exeter pelo 

Bispo Leofric de Exeter e ainda lá se encontra.     

   No que concerne ao seu conteúdo, este é composto por mais de 

90 riddles (enigmas) e oito elegias. No caso do Livro de Exeter entende-

se elegia como qualquer poesia séria que leve à reflexão. Esta obra é 

conhecida como a maior coleção de literatura em Antigo-Inglês ainda 

existente, e por isso foi reconhecida pela UNESCO como um dos 

principais artefatos culturais do mundo.  

4.1 Texto original The husband´s message 
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4.2 Texto traduzido A mensagem do marido, em português. 

Agora contarei para você que vive distante 

como fui planta pequena e cresci na floresta.  
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Em mim homens talharam mensagens,  

enviaram-me para terras estrangeiras através das ondas,  

guiando seus pensamentos pelas correntes salgadas.  

Frequentemente, em um barco, cheguei em outras terras,  

aonde meu senhor me enviava com alguma mensagem  

além do profundo e vasto mar; agora eu venho  

embarcado até aqui, com o dever de descobrir   

como você se sente sobre o amor em seu coração  

 em relação ao meu senhor. Por isso eu ouso prometê-la 

que ele é fidelíssimo a você.  

  

Ele pediu a mim que te diga quem esculpiu esta mensagem,  

 e rogou que se recorde, do caro conjunto,  

no interior do seu coração, os votos e juramentos   

que os dois fizeram nos últimos dias juntos,  

quando ambos ainda podiam, juntos, estarem em  

cidades festivas, transitando na mesma terra,  

e se amar. Uma querela o levou para longe 

das pessoas influentes. Agora ele pediu a mim   

pessoalmente para rogar que você, de bom grado, cruze   

o mar quando no cume da montanha ouvir   

o triste cuco chamar por entre os sulcos das árvores.  

Não deixe nenhum homem impedir a sua partida.  
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Vá para o mar, o país das gaivotas,  

tome um barco, no qual você possa ir em direção ao norte  

 encontre-se com o seu marido além das águas,   

lá, seu senhor estará  aguardando a sua chegada. f 

Neste mundo, não há desejo maior   

em seu coração, ele me disse,   

de que o Deus, todo poderoso, garanta a vocês  

a distribuição de tesouros, juntos  

e anéis bem produzidos para seus vassalos.   

Ele tem, em sua posse, ouro polido   

o suficiente para que ele possua um bom território  

dentre as terras nobres do povo estrangeiro  

e guerreiros fiéis, mesmo assim, meu senhor  

influenciado pela necessidade, empurrou seu barco e se foi,  

e teve de cruzar as bravas ondas sozinho,  

navegar em alto mar, e, ansioso para partir,  

agitou os caminhos. Agora, este homem   

venceu seus lamentos; não lhe falta nada que ele deseja,  

cavalos ou tesouros ou as felicidades de salão,  

ou qualquer outro tesouro nobre deste mundo,  

Oh, filha do Rei, se ele pudesse ter você.   

Sobre os últimos votos entre vocês,  

eu entendo que ele uniu em seu juramento  
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céu e terra, e juntou a este sua própria vida  

que manteria, enquanto vivesse,  

verdadeiro com você o vínculo e a promessa de fé   

que você fez frequentemente nos últimos dias.   

 

5.  The husband's message - Contextualização histórica  

     5.1 Aethelwulf e Judith  

Aethelwulf era oriundo de Wessex, região que fazia parte da 

“Heptarquia” anglo-saxã, composta ainda por Sussex, Essex, Kent, 

Mércia, Northumbria e East Anglia. Todas estas regiões mantiveram 

práticas das religiões pré-cristãs até o século VII, quando foram 

cristianizadas. Aethelwulf ficou conhecido como um rei cristão que 

mantinha estreitos laços com Roma, fazendo viagens frequentes e 

doando lotes e objetos de valor para a Igreja. Aethelwulf também foi um 

importante guerreiro nas batalhas contra as invasões vikings. 

 Nas Crônicas Anglo-saxãs são citadas diversas vitórias em 

batalha de Aethelwulf, principalmente contra os vikings. Além disso, 

são exaltadas suas medidas de expansão comercial de Wessex e 

cristianização do reino. Kirby (2000:164) comenta que em 855, 

Aethewulf viajou para Roma. No entanto, este autor afirma que a 

viagem de Aethelwulf não era um retiro espiritual, como era comum 

entre os reis, mas sim uma forma de demonstração de seu prestígio 

com as dinastias francas e papais, além de fortalecer as relações 

exteriores do seu reinado. Além desta viagem, nas Crônicas existem 

registros de que Aethelwulf teria enviado seu filho, Alfred, para Roma 

em 853. Nesta viagem, Alfred teria sido sagrado filho espiritual do Papa. 

Existe ainda uma menção do ano 854 nas Crônicas Anglo-Saxãs, de 

que Aethelwulf destinou 10 feudos de suas terras para a Igreja. 

Tamanha era sua proximidade com a religião cristã, que Aethelwulf era 

apontado como herdeiro de Adão, logo, ele teria sua origem associada a 

uma linhagem sagrada. A relação de Aethelwulf com Adão, feita por 

muitos, deu ainda mais autenticidade ao seu direito ao trono, uma vez 

que o rei também era tido como um representante da Igreja na terra.  
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Quando Aethelwulf retornou de Roma, o rei franco Carlos 

entregou-lhe sua filha Judith, de 13 anos, em casamento. Após o 

casamento, Aethewulf tornou-se o rei dos francos, de acordo com Kirby 

(2000: 165). No entanto, seu governo não durou muito, pois seu filho 

Aethelbald ameaçou tomar o seu trono em Wessex, fazendo Aethelwulf 

retornar para esta região. Kirby (2000:166) afirma que após a morte de 

Aethelstan, era esperado que Aethelwulf nomeasse seu filho mais velho, 

Aethelbald, como rei das províncias do sudeste. Ao invés disso, 

Aethelwulf nomeia Aethelbald como governante de Wessex e Aethelberth 

como rei das províncias do sudeste. Essa divisão fez com que Aethelbald 

se rebelasse contra o pai. A data em que esta rebelião ocorreu é 

imprecisa, porém, Kirby argumenta que ela ocorreu após o casamento 

(2000:166) Esta afirmação justifica-se pelo fato de ser improvável que 

Carlos aceitasse que sua filha fosse enviada para um reino que já 

estivesse contra seu próprio rei.  

De acordo com Asser70, na tentativa de evitar uma guerra civil, 

Aethelwulf entregou a parte oeste do seu reino para Aethelbald. Assim, 

a Aethelwulf coube somente a parte leste. Kirby discorda desta hipótese, 

discordando ao defender que os Anais Francos deste período reportam 

que Aethelwulf retomou o controle total do seu reino. As Crônicas 

Anglo-saxãs para o ano de 855 relatam que seu povo estava contente 

em vê-lo. Até mesmo Asser diz que Aethelwulf pediu que Judith se 

juntasse a ele no trono, portanto, este seria o trono Anglo-saxão. Judith 

foi coroada rainha pelo bispo Hincmar de Rheims. Mesmo após a 

coroação, Judith foi autorizada a subir ao trono, já que o título de 

rainha não era comum, de acordo com Kirby (2000: 166).  

A união de Judith e Aethelwulf possui vários aspectos incomuns, 

se comparada à outros casamentos do período. Primeiramente, não era 

comum rainhas carolíngias casarem-se, quase todas se destinavam à 

vida monástica (Kirby, 2000:165). O casamento de carolíngios com 

estrangeiros também não era frequente. Como já mencionado, Judith 

foi coroada e ungida por um bispo. Kirby diz que essa coroação 

“abençoou” seu útero, dando ao seu futuro filho maior direito ao trono. 

Isto reduziria as chances de Aethelbald tornar-se rei. Este ato também 

pode ser uma das razões de Aethelbald ter reagido contra o pai.  

                                                 
70  Asser foi um monge galês e tornou-se bispo de Sherborne em 890. Ele escreveu a 
biografia Life of King Alfred sobre o rei Alfred em 893. Esta biografia foi escrita 

originalmente em Latim e intitulada Viti Alfredi Regis Angul Saxonum. 
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Devido à característica não usual da união de Aethelwulf com 

Judith, as motivações para este casamento são muito discutidas. Para 

Janet Nelson (1997:143), o casamento foi uma forma de Aethelwulf 

aliar-se a Carlos. Neste período, Carlos estava sofrendo ameaças a seu 

reinado e suas terras estavam sob ataque dos vikings. Por isso, ter o 

prestígio e apoio de Aethelwulf no que diz respeito a suas frequentes 

vitórias sobre os vikings seria fundamental. Enright (1979: 291/302) 

nega a união de ambos os reis contra os vikings. Para ele, o casamento 

teria sido uma reação contra a rebelião de Aethelbald, já que o 

casamento levaria a um primogênito mais suscetível ao trono que 

Aethelbald. Por outro lado, Abel (1998:81) aventa a hipótese de que 

Aethelwulf precisava do dinheiro de Carlos para superar Aethelbald. 

Esse argumento é refutado por Kirby, uma vez que Carlos dificilmente 

aceitaria que sua filha se casasse com um rei que tinha vários 

problemas políticos (2000:166). Kirby corrobora a visão de Nelson, 

afirmando que o casamento teria sido essencialmente uma aliança anti-

viking (2000:166).  

Se a razão para o casamento fosse tomar o trono de Aethelbald, 

tal empreitada não alcançou sucesso. Aethelwulf não teve nenhum 

herdeiro com Judith. Kirby (2000: 167) ressalta que Aethelwulf morreu 

dois anos após seu casamento com Judith e foi enterrado em sua terra 

natal, Wessex. Devido à falta de herdeiros com Judith, seu filho 

Aethelbald sentou-se ao trono de seu pai como rei dos saxões. 

Aethelbald também casou-se com Judith, tornando-se seu segundo 

marido, mesmo sendo isso contrário às leis da igreja. 

6. Análise da Elegia – entra a história e a literatura 

The husband’s message é uma das oito elegias do Livro de Exeter. 

Considerando o contexto apresentado acima, é possível dizer que esta 

elegia se relaciona ao reinado de Aethelwulf. The husband’s message 

parece discutir relações hierárquicas e a posição de cada gênero em 

uma sociedade regulada por status e funções sociais. Para tanto, 

acreditamos que o casamento de Aethelwulf e Judith seja utilizado para 

ilustrar as discussões proposta na elegia, já que ambos os nobres foram 

muito populares na Inglaterra Anglo-saxã do século IX e era comum 

utilizar-se da literatura para retratar a sociedade nobre. 
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 A primeira estrofe do texto inicia-se com a referência ao material 

sobre o qual a mensagem transmitida para o marido foi escrita. O eu-

lírico da elegia anuncia que contará sua história e transmitirá a 

mensagem do seu mestre, supostamente o marido enunciado no título. 

É interessante notar que esta estrofe apresenta um elemento da floresta 

como transmissor da mensagem. Como mencionado anteriormente, a 

floresta era uma paisagem comum e de grande relevância para o 

homem anglo-saxão. A barreira formada pela floresta na região descrita 

no poema fazia com que os rios fossem a melhor forma de comunicação. 

Na elegia, o eu-lírico diz que ele foi enviado pelos mares para transmitir 

a mensagem, expondo a escolha pelos rios para comunicação. Ao fim 

desta estrofe, o mensageiro questiona o amor da mulher por seu 

marido. Ele ainda ressalta a fidelidade, qualidade fundamental ao rei do 

período. Neste trecho, o eu-lírico afirma que seu senhor sempre foi fiel a 

sua esposa. 

 Na segunda estrofe, a mensagem do marido começa a ser 

transmitida. De acordo com este, o marido pede que a esposa se lembre 

dos votos feitos nos últimos dias juntos. Partindo de uma perspectiva 

em que esses votos são de amor e fidelidade, visto que estes são 

mencionados na estrofe anterior, é possível dizer que o casamento se 

realizou. Considerando ainda que o título desta elegia é “A mensagem 

do marido”, a mulher que está recebendo esta mensagem pode ser a 

esposa. Nessa mesma estrofe, o marido menciona na mensagem que 

eles já não podem mais caminhar juntos no local onde a esposa está. A 

justificativa para esta impossibilidade é uma querela que acabou 

levando o marido para uma outra região. Por isso, ele pede que sua 

esposa não deixe que ninguém a detenha de pegar a primeira 

embarcação a seu encontro, quando ela ouvir o cuco cantar. 

 Já nesta estrofe é possível identificar diversos elementos que 

apontam para a história de Judith e Aethelwulf. Não é possível precisar 

o ano em que o filho de Aethelwulf, Aethebald, se rebelou contra o pai, 

porém é mais provável que tenha sido após o casamento entre 

Aethelwulf e Judith, como argumentado na seção anterior. A rebelião de 

Aethelbald fez com que Aethelwulf retornasse para Wessex, enquanto 

Judith ficou no reino franco. Este momento histórico pode ser 

relacionado com o trecho em que o marido afirma que uma querela o 

afastou de sua esposa. Além disso, os votos a serem lembrados por ela 
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seriam os votos do recente casamento dos dois, como afirmado 

anteriormente.  

Seguindo a leitura da mensagem, a terceira estrofe expõe as 

razões para a esposa juntar-se ao seu marido. O marido conta que a 

necessidade o obrigara a atravessar o mar e suas bravas ondas sozinho. 

Agora, porém, ele havia conseguido vencer seus lamentos e tinha tudo o 

que precisava - cavalos, guerreiros e ouro suficiente para comprar lotes 

em terras estrangeiras. A única coisa que lhe faltava era a esposa ao 

seu lado. O marido diz que, nestas terras, ela se juntaria a ele para 

distribuir ouro e joias aos vassalos. Por fim, o marido afirma que seu 

juramento uniu o céu e a terra para prometer que manteria com ela o 

vínculo de fidelidade e fé até a morte.  

Esta estrofe é a continuação da estrofe anterior, especificando as 

razões para a mulher ir ao encontro com seu marido. Estas 

justificativas também são reveladoras de alguns momentos da história 

de Aethelwulf e Judith. De acordo com Kirby (2000: 166), Asser, no 

capítulo 13 de sua obra, afirma que Aethelwulf pediu que Judith se 

juntasse a ele como rainha em Wessex, após o fim de sua querela com 

Aethelbald. Esse desejo mostra-se na elegia, quando o marido coloca em 

sua mensagem que quer que sua esposa entregue anéis e ouro aos 

vassalos, junto com ele. O ato de distribuição de alguns objetos de valor 

durante um banquete era comum aos reis anglo-saxões, que foram, por 

isso, apelidados de “doadores de refeições”. Nesta distribuição, as 

rainhas acompanhavam seus reis. Por isso, é possível afirmar que a 

esposa do rei, na elegia, subirá ao trono, exatamente como Aethelwulf 

desejou que Judith o fizesse. Nesta última estrofe, o marido também diz 

que sua esposa é filha do rei, assim como Judith era filha do rei da 

França, Carlos. É importante comentar que a distribuição destes 

objetos pelo rei estabelece uma clara relação hierárquica, na qual o rei 

ocupa uma posição superior a dos vassalos. 

 Esta elegia está repleta de elementos cristãos. A citação a Deus, 

por exemplo, como aquele que garantirá que eles se encontrem e 

distribua os tesouros é um dos elementos que evidenciam o caráter 

cristão por parte do marido. Os votos de fé, fazendo do casamento uma 

instituição não só política, como religiosa, são um outro elemento 

identificável. 

 Um traço da apresentação dos espaços ocupados por cada gênero 

comum ao período também é evidenciado nesta elegia. Em The 
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husband’s message, a mulher é apresentada como um ser passivo, que 

espera seu marido em uma outra região. O homem, por sua vez, é um 

ser proativo que decide pelo seu destino e o de sua mulher. Tal 

proatividade é identificada no ato de viajar em um mar feroz, por uma 

longa distância, enquanto a mulher fica em seu local de origem, sem 

deslocamento. O homem é, ainda, como um centro de gravidade, para o 

qual a mulher deve se direcionar e encontrá-lo. Mesmo com essa 

diferença de deslocamento, a mulher possui certa liberdade em relação 

às suas escolhas. Quando o rei pede que eles se encontrem, ele não 

manda que sua esposa pegue a embarcação. Este homem pede, roga. 

Isto pode exibir a possibilidade de escolha entre ir ou não a seu 

encontro, por parte da mulher.  

7.  Considerações Finais  

 Após empreendermos a contextualização histórica da elegia The 

husband´s message e procurarmos analisar o texto literário, 

identificamos uma série de elementos que podem se relacionar ao 

casamento de Judith e Aethelwulf. Na elegia, o fato de a mulher ter que 

se deslocar em direção ao marido, por exemplo, pode ser associado ao 

retorno de Aethelwulf para Wessex, deixando Judith na França. Do 

mesmo modo, a afirmação de que eles fizeram votos nos últimos dias 

juntos pode indicar que o homem e a mulher da elegia se casaram antes 

da partida do marido, assim como ocorreu com Judith e Aethelwulf. Por 

estas e outras passagens, já exploradas, concluímos que a elegia The 

husband’s message pode ter sido baseada no relacionamento de Judith 

e Aethelwulf. 

 Considerando este viés de leitura presente na obra, diversas 

questões ainda precisariam ser tratadas, sendo uma delas, por 

exemplo, a escolha do casal Judith e Aethelwulf, nesta elegia, como 

modelo das relações conjugais. Ainda, se nossa hipótese estiver correta, 

por que retratar nesse texto justamente a separação do casal? Seria 

esse um acontecimento recorrente no período? Acreditamos que muitas 

das questões não respondidas sobre a elegia The husband’s message, e 

até mesmo sobre outros textos do Livro de Exeter, dependem de dados 

históricos sobre o mundo anglo-saxão no século IX, que não cabem nas 

concisas linhas destas reflexões. 
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Por fim, esperamos, contudo, que a leitura aqui realizada traga 

novos dados para os estudos literários desta elegia e gere 

questionamentos que fomentem novos estudos acerca desta fonte ao 

mesmo tempo literária e historiográfica. Almejamos, ainda, que a 

tradução fornecida possa contribuir e facilitar as pesquisas sobre The 

husband’s message, e do Livro de Exeter como um todo, na academia 

brasileira, contribuindo, desta forma, para a continuação dos estudos 

da literatura em antigo-inglês e de uma obra fundamental do 

patrimônio cultural mundial.  
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O MITO DE ÉDIPO NA GRÉCIA ANTIGA: ELEMENTOS 

REAIS E IMAGINÁRIOS PARA SE PENSAR O HOMEM 

OCIDENTAL 

  

 

Iara Aparecida Paiva71
 

 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar o Mito de Édipo elegendo 
os elementos principais que constam na narrativa e que traduzem as 

características, não só imaginarias, mas reais do homem ocidental, 
seus valores, suas virtudes, suas crenças, contribuindo para fortalecer 
uma cultura e uma civilização. Evidenciando que o mito traduz o 

subjetivo e o real de um povo. 

PALAVRAS-CHAVE: Mito, Édipo, Homem. 

 

SUMMARY: The objective of this work is to analyze the Myth of Oedipus 
by choosing the main elements that appear in the narrative and which 

translate the imaginary but real characteristics of Western man, his 
values, his virtues, his beliefs, contributing to strengthen a culture and 
a civilization. Evidencing that the myth translates the subjective and 

the real of a people. 

KEYWORDS: Myth, Oedipus, Man. 

 

Introdução 

 

No período de 700 a. C. até a dominação romana, as vésperas da 

era cristã, que o pensar sobre o humano e seus contextos teve 

momentos de glória na Grécia Antiga.  
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Considerados como o povo mais evoluído da Antiguidade, o povo 

grego com uma organização de produção bem elaborada criou suas 

primeiras cidades–estados (pólis).   

E para manterem suas cidades conseguiram construir riquezas 

consideráveis que foram alicerces para conquistas de novos territórios.  

Do Mediterrâneo até a Asia Menor, essa era a extensão dos 

territórios conquistados, o povo grego se viu grande e com muitas 

necessidades frente a sua organização social, necessitando pensar a 

arquitetura e a agricultura da época dentre outros espaços.  

O que fez expandir os estudos na área da Física, Geometria e 

política. (BOCK, 1999 p. 32).  

Além dos espaços físicos, sociais e políticos e compreendendo que 

o homem não é formado apenas de razão, mas de uma parte imaterial 

composta por pensamentos e sentimentos, sensações e percepções, os 

filósofos gregos, a partir de Sócrates, ousaram a criar uma trajetória 

rumo a um campo novo: o estudo da alma. 

O homem não só formado de parte física, matéria, mas um ser 

que descobre além da razão. Que evidencia uma parte que pensa por 

ele, age por ele sem ele saber, sem ele querer. 

A subjetividade humana, a alma, os sentimentos e emoções, o 

consciente , o inconsciente, o pensamento psicológico. 

Diante da complexidade de explicar o Universo, pois os gregos 

consideravam os fenômenos da natureza como o trovão, a chuva, o céu 

e a terra como deuses, e diante de demasiada divindade, histórias 

sagradas e poéticas foram criadas. 

Essas histórias foram passadas de geração a geração acabaram 

constituindo um conteúdo religioso, originando-se dessa forma os mitos 

e trazendo como personagens muitas figuras de heróis fortes e temidos, 

que se tornaram modelos de homens que tinham como virtude a 

coragem, a confiança, e o destemor de irem além de si próprios. 

(MESQUITA, 2001).  

   A Grécia, a partir de suas riquezas intelectuais, de sua 

mitologia  com referencial centrado em grandes tragédias, constrói a 

base do pensamento ocidental, pensamento esse que irá pautar grandes 

análises e reflexões sobre o mundo e o homem, o homem e seus 

conflitos, o homem e suas relações. 
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Os Mitos e a Força de suas Representações 

Os mitos são carregados de significados psicológicos. 

 Na forma que são apresentados evidenciam uma grande 

capacidade de revelar a mente humana, com suas fortalezas e 

fragilidades, não importando em que tempo ou local.  

São histórias consideradas reais pelos povos que as representam 

e que as documentam, explicam a origem de alguma coisa ou ser.  

Conforme Cotta (2000, p. 2) mito é a narrativa de uma criação: 

conta-nos como, algo que não era, começou a ser.  

De forma atemporal e sempre ancorado na eternidade, 

proporciona para aquele que se atreve a desvendá-lo, uma trajetória que 

possibilita caminhar entre os planos religioso e cultural, psíquico e 

cientifico, possibilitando o decifrar e o desvendar do interior humano. 

Tão forte são as narrativas, que podemos notar com muita clareza 

nas histórias mitológicas gregas a representação quase que constante 

das figuras de um pai e de uma mãe, exercendo sua sexualidade e suas 

relações sexuais, originando seres, ora humanos, ora da natureza, ora 

deuses e monstros.  

No âmbito das emoções e sentimentos, os mitos expõem níveis de 

amizade, grandes alianças ou alto nível de rivalidade, expondo os 

personagens a sentimentos de raiva, ódio, e traição. 

Há um apelo para o acatamento de ordens, regras, normas e 

critérios, trazendo méritos para aqueles que obedecem e castigos 

trágicos para os que se atrevem a desobedecer os grandes deuses.  

Quem se atreve assim fazer, dissimina grandes males: as guerras, 

as doenças e a morte.  

Diante desses contextos o interior humano, entendido por muitos 

como a alma humana, pode ser representado e interpretado. 

Diante disso compreendemos que os mitos nos explica a origem 

das coisas através de lutas, alianças e relações sexuais de afetos e 

desafetos, entre forças sobrenaturais que governam o mundo e os 

destinos dos homens (COTTA, 2001).  
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O Mito de Édipo, uma Tragédia Familiar 

O mito de Édipo, na peça teatral Oedipus Rex comoveu 

imensamente os gregos na Antiguidade.  

O drama onde o filho mata o pai e se casa com a mãe provocando 

consequências desastrosas, quebra o tabu do incesto e desencadeia 

uma tragédia.  

O mito apresenta Laio, rei de Tebas, casado com uma mulher 

chamada Jocasta, que segundo o oráculo não deveria gerar filhos. 

Caso esse mandamento fosse desobedecido, ele seria morto pela 

próprio filho, e que  o mesmo se casaria com a mãe.  

Laio, desobedece o mandamento e tem um filho com Jocasta. 

Arrependido, abandona o filho com os pés amarrados com os tornozelos 

furados para que morresse.  

 O rei de Corinto Polibo achou o menino e lhe deu o nome de 

Édipo que significa pés inchados.  

Já adulto Édipo também foi ao oráculo para saber seu destino.  

Nesse encontro descobre que seu destino era matar o pai e se 

casar com a mãe.  

Atordoado, deixa Corinto e vai para Tebas.  

No meio do caminho encontra Laio que solicitou a ele que abrisse 

espaço para passar. 

 O pedido não foi atendido e Édipo lutou com Laio até matá-lo.  

No caminho encontrou se com a Esfinge, um monstro metade 

leão, metade mulher, que atormentava o povo de Teba, lançando 

enigmas e devorando quem não os decifrasse.  

A esfinge lança então o seguinte enigma:  

Qual é o animal que de manhã tem quatro pés, dois ao meio dia e 

três à tarde?  

Ele disse que era o homem, pois na manhã da vida (infância) 

engatinha com pés e mãos, ao meio-dia (idade adulta) anda sobre dois 

pés e à tarde (velhice).  

A Esfinge, nutrida por um ódio avalassador por ter sido decifrada 

e se matou.  
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O povo de Tebas saudou Édipo como seu novo rei, e entregou-lhe 

Jocasta como esposa.  

Depois disso, uma violenta peste atingiu a cidade e Édipo foi 

consultar o oráculo, que respondeu que a peste não teria fim enquanto 

o assassino de Laio não fosse castigado.  

Ao longo das investigações, a verdade foi esclarecida e Édipo 

cegou-se e Jocasta enforcou-se. 

 

 O Mito de Édipo e os Elementos para se Pensar o Homem  

  O mito do Édipo Rei, de Sófocles trouxe nos elementos 

importantes para se pensar o homem em várias esferas, mas 

principalmente nos aspectos morais e psicológicos.  

Conforme coloca Sófocles cada qual é inimigo de si mesmo, assim 

como detetive e criminoso. 

Há uma riqueza na mitologia grega. Podemos verificar na 

mitologia grega elementos que são considerados manifestações do 

inconsciente, que não representam apenas o homem da Antiguidade.  

Conforme coloca Sófocles cada qual é inimigo de si mesmo, assim 

como detetive e criminoso. 

Isso ocorre porque segundo Freud, alguns conteúdos do 

inconsciente são atemporais e independem do lugar onde se revelam.  

O conflito edipiano para Freud é fenômeno universal presente em 

todo e qualquer grupo humano.  

A estrutura desse conflito pode ser reconhecida onde quer que se 

encontre o homem em sociedade, (YOUNG, 2001) 

De acordo com Lévi-Strauss a uma universalidade dos processos 

inconscientes, apontando as produções míticas como típicos exemplos 

disso. Lévi-Strauss aponta que os mitos conversam entre si em 

qualquer que seja o ponto do planeta. 

Quando examinamos a mitologia grega e comparamos com a 

mitologia africana, indígena ou a oriental podemos notar semelhanças.  

Não é difícil nos defrontar com pontos comuns, encontrar os 

mesmos deuses, com nomes diferentes e ausentes de qualquer relação 
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histórica, o que foi denominado por Carl Gustav Jung de inconsciente 

coletivo. 

Com o mito Édipo podemos eleger alguns elementos capazes de 

nos levar a entender o homem, em especial o homem grego, situado na 

Antiguidade, não deixando de considerar que Sófocles, enquanto autor, 

também está imbuído, consciente e inconscientemente, em um contexto 

histórico e psicológico enquanto produz sua escrita ora criada por uma 

mente genial ora podendo retratar uma realidade. 

Enquanto autor no contexto, não está imune em retratar sua 

historicidade, sem querer, de confundir-se com a sua realidade e sem 

saber ou com o saber retratá-la. Poderia Sófocles imbuir seus escritos 

de segredos vividos, de perversidade e incestos? 

 O mito de Édipo oferece nos elementos de grande virtude e ao 

mesmo tempo de grandes atrocidades.  

Édipo, homem justo, preocupado com seu reino e com o seu povo, 

busca a todo custo acabar com o sofrimento causado pelo crime 

ocorrido contra Laio e promete tirar o povo de tal sofrimento, visando a 

prisão e a morte do criminoso.  

Os julgamentos na Grécia tinham penas variadas de acordo com a 

gravidade do delito: execução por paulada, apedrejamento, jogado do 

alto de uma montanha, escravidão exilio e execução (Cartledge, 2009, 

p.236) 

Além da preocupação em manter a população em paz e em 

ascenção, é possível notar nos escritos a importância do casamento, da 

família, dos laços entre pais e filhos.  

Durante toda a história Édipo vê se em busca do amor dos pais, 

da mulher, da família, tenta resolver uma triangulação edipiana que 

seu destino não permite. 

A justiça, e a imensa preocupação com os direitos da coletividade, 

são evidenciados por Édipo que tenta a todo custo encontrar o 

criminoso de Laio, que trouxe a peste para os moradores de seu reino e 

acabar com a maldição de seu povo.  

Abandonado pelos pais, rejeitado, e violentado fisicamente, 

recalca as cicatrizes e busca ir contra seu destino em busca da 

felicidade, evidenciando coragem. 
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Em Laio e Jocasta é possível ver retratada a pouca importância 

que as crianças tinham para esse povo e os maus tratos infantis que 

nos acompanham desde remotas civilizações.  

Jocasta declara que Édipo não tinha nem três dias de vida 

quando o pai o amarrou e deixou-o em uma montanha para morrer.  

Édipo foi agredido por duas vezes em sua vida, na infância e na 

fase adulta pelo mesmo homem: seu pai.  

Na Grécia Antiga, as crianças viviam em família, assistidas pelas 

mulheres e submetidas a autoridade do pai, que poderia reconhece-las 

ou abandoná-las.  

Ao Pai cabia o direito de escolher ficar ou se desfazer dos filhos ao 

nascerem. Dessa forma mantinha o poder, em uma sociedade que não 

reconhecia a criança como um ser de vida, espirito e emoção. 

 O período da infância sempre foi ameaçado por grandes doenças 

e incerta nos seus sucessos, era uma idade de passagem, de pouco 

investimento afetivo, controlada pelo medo do pai e atemorizada pelas 

figuras míticas, era submetida a violência, ao estupro, ao trabalho, e até 

a sacrifícios rituais .  

A obediência enquanto valor também é percebida na história.  

Laio desobedece oráculo e tem um filho com Jocasta.  

Conhecedor da maldição, pensa em um modo de não morrer e 

neutralizar aquilo que o oráculo o advertiu.  

De um momento, falta com a obediência com os deuses para 

depois, buscar a obediência ludibriando o próprio deus, visando 

resgatar a própria vida, o que não dá certo.  

A vida religiosa do homem grego antigo aparece integrada a vida 

social e política.  

Sófocles diz que o homem é mortal e que se deve atentar para o 

seu fim. Que ninguém se ache feliz até o dia em que leve sua felicidade 

para  a cova.  

Os sentimentos de um homem vivem soltos, não possuem rotas 

pré estabelecidas, mapas ou fronteiras que indiquem o caminho certo.  

Ações conscientes e inconscientes estão previstas e vistas na 

história. A busca constante do que é o homem na sua totalidade. 
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A uma dúvida que perpassa constantemente Édipo, um 

sentimento inconsciente possuidor de uma não lógica, que se afirma 

nos pontos escuros que vão se clareando: o filho que não é o filho, o pai 

que não é o pai, o marido que não é o marido, a esposa que não é 

esposa e sim mãe.  

Conflitos que também são vivenciados em nossa infância 

buscando a atenção total de nossos genitores, e a identificação com um 

deles, quando descobrimos nossa identidade. 

È preciso buscar respostas para saber viver, e muitas vezes as 

respostas podem nos levar a morte. 

Os mitos mostram de forma educativa as condutas que as 

pessoas devem ter, a crença nos deuses alicerçadas nestes mitos 

representa idéias do homem grego antigo montando um quadro social 

(VERNANT, 1999). 

 

Conclusão 

O mito de Édipo trouxe para a Grécia antiga, a reflexão sobre 

condutas e culturas e possibilitou contribuir com a capacitação do 

homem ocidental em se adaptar aos ambientes sociais com hombridade 

e perfeição. 

Nos revela, os valores como obediência, coragem, respeito as  

crenças, justiça, noção de amores maternos e paternos, conhecimento 

de normas, regras e punições sagradas como morte, tragédias, doenças 

e infortúnios, que,  quando não respeitadas originam grandes 

sacrifícios, capazes de salvar ou exterminar uma sociedade.  

O mito de Édipo se confunde com a realidade e evolução do 

homem ocidental.  

 Conforme BIERLEIN (2003), um tempo marcado por fazer deus a 

imagem do homem, e o homem de se fazer a imagem de deus. 
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A RELIGIOSIDADE E O IMAGINÁRIO SOCIAL SOBRE A 

MORTE NO FIM DA IDADE MÉDIA 

 

 
Kerlys Santos de Sousa72 

 

 
 
 

Resumo: É objetivo deste artigo descrever como a religiosidade, 
enquanto manifestação da experiência religiosa, influenciava o 

imaginário social da Idade Média. Seja na forma de pensar, agir, até 
mesmo no âmbito político, socioeconômico ou artístico, o mundo 
medieval estava ligado ao pensamento cristão, o que caracterizava o 

conjunto de crenças e a produção de representações religiosas que 
conduziam a vida cotidiana do homem deste período. O fim da Idade 

Média, especificamente os séculos XIV e XV, apresenta-se em um 
cenário de mudanças nas estruturas sociais e nas formas de 
comportamento humano. O medo da morte associado às angustias e 

aos conflitos sociais promoveu novas maneiras de devoção cristã. 
Contudo, a morte insere-se nesse contexto como uma representação 
mental, bem como as suas representações artísticas do pós-morte que 

refletiam nas práticas coletivas do medievo. No mais, pretende-se 
discorrer sobre este tema através da historiografia, da documentação 

textual e da iconografia da época. 
 
Palavras-chave: Idade Média. Imaginário. Morte. Religiosidade 

 

 

Abstract: The purpose of this article is to describe how religiosity, as a 
manifestation of religious experience, influenced the social imagery of 

the Middle Ages. Be it in the way of thinking, acting, even in the 
political, socioeconomic or artistic sphere, the medieval world was 
linked to Christian thought, which characterized the set of beliefs and 

the production of religious representations that led to the daily life of 
the man of this period. The end of the Middle Ages, specifically the 

fourteenth and fifteenth centuries, presents itself in a scenario of 
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changes in social structures and forms of human behavior. The fear of 

death associated with anguish and social conflict has fostered new ways 
of Christian devotion. However, death enters into this context as a 

mental representation, as well as its postmortem artistic 
representations that reflected in the collective practices of the Middle 
Ages. In addition, we intend to discuss this subject through 

historiography, textual documentation and the iconography of the time. 
 
Keywords: Middle Ages. Imaginary. Death. Religiosity 

 
 

 
 
Introdução 

 

O estudo sobre a morte na Idade Média, com ênfase nos seus 

últimos séculos (XIV-XV), propicia uma análise da influência da 

religiosidade cristã no imaginário social do período. Contudo, antes de 

analisarmos a morte e compreendermos a mentalidade medieval, é 

interessante observar o contexto deste período, pois, a Idade Média foi 

considerada durante muito tempo como “Idade das Trevas”, o que gerou 

o preconceito sobre a forma de se abordar os séculos medievais.  

Para José Rivair Macedo “a visão retrospectiva da Europa 

medieval como “Idade das Trevas” foi elaborada por eruditos 

renascentistas e iluministas” (MACEDO, 2004, p.110). Essa visão 

estava ligada a uma perspectiva racionalista, anticlerical e liberal. A 

partir do século XX, historiadores como Jacques Le Goff, Johan 

Huizinga, André Vauchez, Marc Bloch, Georges Duby, entre outros, se 

posicionaram em oposição a esse preconceito. Com o desenvolvimento 

de pesquisas no campo da História Política, Social, Econômica e 

Cultural o conceito de Idade Média foi reabilitado (MACEDO, 2004, 

p.110). 

Nesse sentido, Hilário Franco Júnior reforça essa perspectiva ao 

apontar que os historiadores do século XX tentaram analisar a Idade 

Média a partir dela mesma. Assim, o historiador passou a entender que 

a sua função é compreender e não fazer juízo de valor do passado, de 

tal maneira que a historiografia medievalista, sendo ela um espaço de 

debate e um produto cultural, muito contribuiu nesse processo, ao 

rever conceitos e dialogar com outras ciências humanas (FRANCO 

JÚNIOR, 2006, p.13). A insistência da crítica sobre a concepção 
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obscura do medievo não conseguiu romper por completo com essa 

forma de se pensar a Idade Média. Para Inês C. Inácio e Tania Regina de 

Luca, a imagem negativa da Idade Média ainda se faz presente na 

atualidade, e por isso, é preciso reunir esforços para que este período 

seja abordado corretamente (INÁCIO e DE LUCA, 1994, p.07).  

A Idade Média deixou um legado cultural que é levado em 

consideração quanto à historicidade de valores medievais presentes nos 

dias de hoje. Dessa forma, ao se abordar os aspectos do passado que 

interagem com o presente, o ensino da História se cumpre melhor. 

Nesse sentido Aron Gurevich argumenta: “ao estudar a história de outra 

época, os homens não podem deixar de a comparar com o seu próprio 

tempo” (GUREVICH, Apud MACEDO, 2004, p.119). Porém, é preciso ter 

consciência de que aquilo que o homem de hoje considera valor 

fundamental da existência, pode não ter sido para outra época 

(MACEDO, 2004, p.119). 

Pode-se compreender que a Idade Média não foi uma época de 

ignorância, de escuridão, nem tampouco se pode a reduzir a uma época 

impregnada de fanatismo religioso. De acordo com Philippe Ariés, o fato 

de a igreja cristã ter tido um domínio social muito grande no medievo, 

não significa que havia adesão total aos dogmas cristãos (ARIÉS, 1977, 

p.118). No mais, trata-se de um momento da história humana no qual 

se teve uma riqueza vasta, não apenas materialmente, mas 

intelectualmente. Todavia, o surgimento de instituições, entre elas as 

universidades no século XIII, que promoveram o avanço intelectual, é 

apenas um exemplo do valor que se pode agregar ao período medieval 

(INÁCIO e DE LUCA, 1994, p.87).  

Por outro lado, José Rivair Macedo chama a atenção para a 

seguinte questão, a saber: apesar da grande produção intelectual 

original do período medieval, a maior parte da população se encaixava 

no índice de analfabetismo, e isso revela uma característica muito 

peculiar da Idade Média, que é justamente a valorização da palavra e da 

memória73, e o uso da iconografia como meio educativo e comunicativo, 

                                                 
73

 Segundo Jacques Le Goff, a memória 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. O estudo da memória passa da Psicologia à 

Neurofisiologia, com cada aspecto seu interessando a uma ciência diferente, sendo a 
memória social um dos meios fundamentais para se abordar os problemas do tempo e 

da História. A memória está nos próprios alicerces da História, confundindo-se com o 
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tendo a igreja como principal mediadora desse tipo de linguagem que 

era adotada como forma de disseminar seus dogmas. Vale enfatizar que 

algumas dessas imagens produzidas no medievo encontram-se 

atualmente em igrejas ou museus na Europa (MACEDO, 2004, p.118-

120). 

Desse modo, de acordo com Inês C. Inácio e Tania Regina de 

Luca, o período medieval só pode ser compreendido com todas as suas 

diferenças e manifestações, se for levada em consideração as suas 

particularidades. Deve-se deixar de lado todo o preconceito e reconhecer 

que foi na Idade Média que se construiu a concepção de mundo e de 

homem na Europa Ocidental cristã, Portanto, para as autoras citadas 

acima, o pensamento medieval deve ser examinado na sua 

originalidade, sem “lendas negras”, uma vez que a Idade Média vai 

muito além de tais compreensões que a define como uma época obscura 

(INÁCIO e DE LUCA, 1994, p.87-88). 

 

1. Religião e Religiosidade na Idade Média  

 

No que se refere ao período medieval, a religiosidade foi um fator 

atuante no campo do imaginário do homem. Entretanto, Hilário Franco 

Júnior aponta que a História não é construída apenas de fatos, mas 

também de um conjunto de representações que estão no âmbito do 

imaginário social74. Nesse contexto, o homem, assim como a sua 

História, é formado tanto por seus sonhos, fantasias, angústias e 

esperanças quanto por seu trabalho, leis e guerras. Esses aspectos são 

assimilados e transmitidos inconscientemente e exteriorizados de forma 

                                                                                                                                               
documento, com o monumento e com a oralidade. Mas só muito recentemente se 

tornou objeto de reflexão da historiografia. Só no fim da década de 1970 que os 

historiadores da Nova História começaram a trabalhar com a memória. A memória 

recupera o que está submerso, seja do indivíduo, seja do grupo, e a História trabalha 
com o que a sociedade trouxe a público. (LE GOFF, 1994 Apud SILVA e KALINE 

VANDERLEI, 2009, p.275).  

74 Bronislaw Baczko caracteriza o imaginário social como uma das forças reguladoras 

da vida coletiva. As referências simbólicas não se limitam a indicar os indivíduos que 

pertencem a mesma sociedade, mas definem também de forma mais ou menos precisa 

os meios inteligíveis das suas relações com ela, com as divisões internas e as 

instituições sociais, etc. O imaginário social é, pois, uma peça efetiva e eficaz do 
dispositivo de controle da vida coletiva e, e especial, do exercício da autoridade do 

poder (BACZKO, 1884, p.310) 



 

 

 

  

 

 

 

 167 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2017, Ano I, Número II – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 14 de Novembro de 2017 

Artigo aprovado em 15 de Novembro de 2017 

automática e espontânea pela linguagem cultural de cada momento 

histórico em que se dá essa manifestação. É por meio da análise dos 

imaginários da sociedade estudada que se pode levantar informações 

através de palavras, símbolos e representações, que refletem e alteram 

os significados sobre a mentalidade. (FRANCO JÚNIOR, 2006, p.191-

256).  

Qual a definição de Imaginário Social no contexto dos estudos 

históricos? O historiador Bronislaw Baczko revela que a palavra 

“Imaginário” é polissêmica e que sua definição não pode ser dada como 

totalmente adquirida, quanto ao adjetivo “social”, este refere-se a 

produção de representações da “ordem social”, dos atores sociais e das 

suas relações recíprocas, tais como, hierarquia, dominação, obediência 

e conflitos, e também das instituições sociais que dizem respeito ao 

exercício do poder e a participação da atividade imaginativa individual 

num fenômeno coletivo (BACZKO, 1984, p.309).  

Contudo, a ideia de imaginário reestrutura-se em relação à 

sociedade que a produz e de tal forma influencia o pensamento, o 

sentimento e a ação dos indivíduos. Por isso, todas as épocas tem a sua 

maneira de imaginar, produzir e renovar o imaginário. Através dos 

imaginários sociais, uma coletividade designa sua identidade e elabora 

uma certa representação de si, Essa indicação deixa transparecer que o 

Imaginário é uma dimensão significativa e que há um fundo motivador e 

influenciador nas práticas coletivas. Dessa forma, o imaginário social, é 

uma forma de controle da coletividade e depende dos meios de 

comunicação para difundir ideias e legitimar seu discurso de poder de 

acordo com os interesses de um determinado segmento social (BACZKO, 

1984, p.309-310).  

Hilário Franco Júnior também aponta uma definição para 

imaginário social. Para o autor, trata-se de um conjunto de imagens, 

verbais e visuais, que uma sociedade ou um segmento social constrói 

com o material cultural disponível para expressar sua psicologia 

coletiva. Logo, todo imaginário é histórico, coletivo, plural, simbólico e 

catártico. Além disso, não pode ser confundido com imaginação, 

atividade psíquica pessoal que ocorre, ela própria, de acordo com as 

possibilidades oferecidas pelo imaginário (FRANCO JÚNIOR, 2006, 

p.255). 

Tanto Bronislaw Baczko quanto Hilário Franco Júnior, atestam 

que o imaginário possui como base o sistema de símbolos, e essa 
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categoria seria formulada através das vivências, objetivos e metas dos 

indivíduos. Para Baczko, a função do símbolo não é apenas instituir 

uma classificação, mas também introduzir valores, modelando os 

comportamentos individuais e coletivos. Por essa razão, o imaginário se 

consolida no simbolismo, e não deve ser confundido com os signos 

(BACZKO, 1984, p.311).  

Na perspectiva de Hilário Franco Júnior, havia na Idade Média 

uma cosmologia simbólica por meio da qual os seus costumes se 

mantinham. O próprio universo era interpretado como um conjunto de 

símbolos. O símbolo é inferior à realidade simbolizada e tem como 

função criar uma comunicação entre o humano e o divino a fim de que 

se unam um ao outro. Por isso, o símbolo está presente em todas as 

religiões, justamente pelo fato do seu sentido ser religar o mundo 

humano ao mundo divino (FRANCO JÚNIOR, 2006, p.197).  

Ainda de acordo com Hilário Franco Júnior, um símbolo pode ter 

vários significados, entretanto, o símbolo é uma hierofania75, que revela 

uma realidade sagrada para quem tiver sensibilidade para decodificá-lo. 

Todos os elementos da natureza, animais, plantas, pedras, são 

símbolos, respondendo à necessidade de exprimir o invisível e o 

imaterial por meio do visível e do material. A bíblia, por exemplo, possui 

uma estrutura simbólica, que, com base no pensamento de Santo 

Agostinho, cada personagem, cada acontecimento do Velho Testamento, 

corresponde uma personagem e um acontecimento do Novo 

Testamento. O simbolismo era a forma de expressão do homem 

medieval, o caminho para a exteriorização o de seus sentimentos, e 

resumia as realidades morais superiores que ele não questionava 

(FRANCO JÚNIOR, 2006, p.200).  

Na concepção de Jacques Le Goff, o homem em si, por meio da 

sua constituição física e do seu organismo corpóreo, era um ponto de 

referência simbólica na medida em que vivia na dualidade do corpo e da 

alma a partir dos ensinamentos da Igreja. Acreditava-se que através do 

                                                 
75

 Para Hilário Franco Júnior, hierofania é a manifestação do sagrado. Na Idade Média, 

o homem tinha o sagrado como referência de todas as coisas. A interpretação 

hierofânica do universo se expressava especialmente através de práticas mágicas, isto 

é, de alterações da realidade visível graças a intervenções da realidade invisível.  Tais 

intervenções eram conseguidas por meio de um conjunto de fórmulas, ritos e gestos 

que tornariam operacionalizáveis poderes pouco conhecidos e pouco acessíveis ao 
homem comum (FRANCO JÚNIOR, 2006, p.194). 
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corpo se concretizava a salvação ou a condenação da alma (LE GOFF, 

1989, p.13).  

Hilário Franco Júnior destaca que a concretude da religiosidade 

medieval como por exemplo, as cruzadas, as peregrinações e o culto a 

relíquias, decorria da interpretação de mundo que via o sagrado, divino 

ou demoníaco por toda parte. O homem medieval tinha o sagrado como 

referência de todas as coisas. Como afirma Johan Huizinga: “uma 

religião introduzindo-se em todas as relações da vida significa uma 

constante mistura das esferas do pensamento sagrado e do profano” 

(HUIZINGA, 1924: 115).  

Deve-se considerar que o “sagrado”, do ponto de vista medieval, 

engloba o “profano”, porque estes são conceitos que se complementam, 

pois a palavra “pro fanum” significa “diante do templo”. Assim, a 

utilização do sagrado na sociedade medieval demonstra um caráter 

simbólico, e a vinculação entre religiosidade humana e o imaginário 

social, possibilita uma visão das práticas utilizadas ao longo da 

História, que visaram legitimar as hierarquizações sociais através da 

aplicação do sagrado (FRANCO JÚNIOR: 2006, p.191-193). 

Do ponto de vista de Marc Bloch, a mentalidade religiosa medieval 

tinha uma concepção de mundo onde o sobrenatural estava presente no 

cotidiano, uma vez que a imagem que se tinha dos destinos do homem e 

do universo se inscrevia no desenho traçado pela teologia e pela 

escatologia cristãs. A ação sistemática da Igreja enquanto instituição 

religiosa de poder no domínio das relações sociais associava-se ao 

imaginário, pois a religião cristã na Idade Média produziu imagens não 

apenas visuais ou verbais, mas também representações mentais 

coletivas (BLOCH, 1979, p.111). 

 

2. Concepções sobre a morte  

 

Segundo Hilário Franco Júnior, o homem cristão medieval vivia 

uma luta constante entre o bem e o mal na qual a alma do fiel era 

disputada por anjos e demônios. Havia uma grande preocupação com a 

preparação relacionada a vida após a morte. O mundo medieval se 

expressava em forma de práticas, ritos e gestos coletivos. 

Consequentemente, havia reflexo na visão do pós-morte, havendo assim 
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uma divisão em dois grupos, o dos condenados e o dos salvos (HILÁRIO 

FRANCO, 2006, p.202).  

Em virtude da Igreja direcionar os bons costumes e definir o 

modelo humano a ser seguido, os homens da Idade Média, temiam 

como seria o juízo final e o acerto de contas com Deus (LE GOFF, 1982, 

p.10). Diogo José Caetano acrescenta que a preocupação com a 

salvação da alma influenciava o homem do medievo a praticar boas 

obras a fim de assegurar a sua salvação e livrar-se do purgatório, que 

era visto como um local habitado por pecadores, um local de medo e 

sofrimento eterno. Era visto ainda como um local que ficava fora do 

paraíso e do inferno, o qual o homem temia. Ademais, o homem 

procurava manter um bom comportamento do corpo, pois o julgamento 

divino considerava a atuação e a motivação individual de cada alma 

cristã (CAETANO, 2012, p. 38). 

Jacques Le Goff comenta sobre a chamada “Geografia do Além”, 

que para a cristandade medieval, eram os três lugares do Além-cristão 

(Paraíso, Purgatório e Inferno) onde se realizariam a justiça divina, 

ordenando assim a percepção do mundo. Para o homem da Idade 

Média, a eternidade estava a dois passos. Embora acreditasse cada vez 

menos na proximidade do Juízo Final, tratava-se de uma eventualidade 

que ele não excluía. (LE GOFF, 1989, p.22). Contudo, era na arte 

medieval que a percepção do pós-morte tonava-se visível. A morte, 

enquanto passagem para a eternidade, os castigos que o homem 

pecador seria submetido no inferno e as maravilhas do paraíso como 

recompensa de suas boas ações, eram temas frequentes nas 

representações das visões do sobrenatural, retratados pela iconografia 

da época. 
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             Imagem1: O Inferno (c. 1410). Detalhe do afresco da Cappella Bolognini. 

       Basílica de São Petrônio (Bolonha). De Giovanni di Pietro Faloppi (c. 1379-1455). 

 

A imagem acima, de Giovanni di Pietro, representa o inferno como 

um local de angústia e sofrimento. De acordo com a análise feita por 

Ricardo da Costa, mesmo sendo uma pintura do século XV ela 

comporta aspectos do período medieval, ao retratar o que aguarda o 

homem caso não seja um bom cristão. Observando a imagem nota-se a 

presença da figura do diabo em todo o contexto da obra torturando as 

almas daqueles que foram condenados. Um exemplo disso está à 

esquerda da imagem que demonstra um rei sendo ferido nas costas e 

nas nádegas por dois diabos com cabeça de javali (COSTA, 2006, p.10).  

Segundo Hilário Franco Júnior, nos séculos anteriores a Idade 

Média o diabo era uma figura de personalidade mal definida, mas com a 

adaptação do Novo Testamento o Daimon grego que representava uma 

entidade boa ou má que preside o destino de cada pessoa, foi 

transformado séculos depois no Demônio malévolo da mitologia cristão, 

e assim, ganhou espaço frequente na iconografia, como um personagem 

de várias faces que castiga e pune (FRANCO JÚNIOR, 1999, p.24).  

É interessante considerar que a ação ameaçadora da religião 

cristã ao despertar o medo do inferno, e ao mesmo tempo promover a 

promessa do paraíso e da eternidade, mostra-se como uma forma de 
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moralizar e manter o controle social nas suas relações de poder. Para 

João Bernardino Gonzaga toda religião organizada desempenha, uma 

atividade que a leva a cercear a liberdade dos seus adeptos, 

direcionando aquilo que é certo ou errado, à luz de princípios de fé e de 

moral (GONZAGA, 1993, p.215). 

A morte na Idade Média desempenhava papel importante no 

imaginário coletivo social.  Philippe Ariés aponta que na Idade Média a 

morte era representada como algo que o indivíduo deveria aceitar, 

respeitando-a e procurando a salvação que encontraria no pós-morte, 

um rito de passagem, uma cerimônia que envolvia, além do morto, 

todos que a ele rodeavam quando vivo, permitindo assim, que o mundo 

dos vivos tivesse uma ligação com o mundo dos mortos (ARIÉS, 1977, 

p.22). 

Assim, é possível compreender a importância atribuída, no 

período medieval, à prática de rituais específicos do corpo guiada pelo 

espírito religioso, principalmente os rituais familiares que faziam parte 

da preparação no momento de morte. O pesar da vida estava associado 

à aceitação da morte e ligado à familiaridade com a mesma. Havia um 

sentimento de resignação, ou até mesmo de alívio, promovido por meio 

da justificativa de que a morte não era um fim, mas uma preparação 

para outro mundo (ARIÉS, 1977, p.22-24). 

Na perspectiva de Hilário Franco Júnior, os medievais sentiam a 

onipresença da morte, mas isso não os incomodava. Eles tinham dela 

uma visão natural, tranquila, diferente da de seus descendentes dos 

séculos seguintes. Como o cristianismo ensinava que a morte é o 

começo da vida eterna, e não o fim definitivo, chegado o momento as 

pessoas procuravam se preparar (FRANCO JÚNIOR, 2006, p.188).  

A grande tragédia não era morrer, mas morrer inesperadamente, 

sem ter confessado, recebido os sacramentos, feito doações e esmolas, 

estabelecido o testamento. Tinha-se consciência e resignação pelo fato 

de que o destino das espécies vivas é morrer. Portanto, do ponto de 

vista de Hilário Franco Júnior, nos séculos anteriores a Baixa Idade 

Média, a visão no que diz respeito à morte era positiva, diferente da que 

se tinha nos últimos séculos que caracterizam o fim do período 

medieval (FRANCO JÚNIOR, 2006, p.188). 
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                    Imagem 2: Death and the Miser (A morte e o Avarento). c. 1490. 

                             Hieronymus Van Aken. Gallery of Art, Washington. 

 

A pintura de Hieronymus Van Aken intitulada “A morte e o 

Avarento” consiste na representação da figura de um homem nos 

últimos momentos de sua vida (centro da imagem) diante da presença 

ameaçadora da morte que surge envolta num tecido branco, segurando 

uma flecha na mão (à esquerda). Um anjo está ao seu lado (à direita) e 

procura chamar sua atenção para o crucifixo iluminado na janela (à 

esquerda); enquanto um demônio por baixo do tecido (à esquerda) 

oferece-lhe dinheiro. Além disso, há também a imagem de um idoso 

que, através da análise iconográfica indica procurar objetos no baú 

posicionado ao pé da cama. 

Analisando o contexto da imagem, percebe-se que há um aspecto 

religioso em torno do significado da figura. Isso é perceptível quanto ao 

conjunto de signos que compõem a obra, como por exemplo, o crucifixo 

iluminado na janela que representa a luz divina e também a absolvição 

dos pecados concebida por meio dos sacramentos da confissão e da 

penitência na hora da morte, pois como aponta Joseph Avril: “o cristão 

temia, sobretudo morrer em pecado, e na sua última confissão 

esforçava-se para conseguir verdadeira penitência e morte” (AVRIL, 

1996, p.94). Entretanto, os demônios ao redor do moribundo e de seus 

bens materiais representam a condição de condenação da qual o 
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homem também estava sujeito. Quanto à morte, na concepção cristã, 

sendo esta uma passagem para outra vida, está presente na imagem 

como um intermédio entre o céu e o inferno. 

No entanto, foi no fim da Idade Média que se atribuiu maior valor 

ao pensamento da morte, visto que, os séculos XIV-XV caracterizam-se 

como um período de desestabilidade das estruturas sociais, a sociedade 

medieval se deparava com as epidemias, a fome, as guerras e a morte, 

ou como assinala Jacque Le Goff, os quatro cavaleiros do apocalipse. A 

peste negra agravou mais ainda os conflitos, a infelicidade dos pobres, 

pois provocava mortes repentinas que interrompiam o funcionamento 

dos ritos de passagem, havendo assim, uma ruptura da tradição que se 

tinha até então, porque o luto tradicional tornou-se impossível. Além 

disso, a peste promoveu uma nova forma de devoção cristã, 

principalmente no que diz respeito à promoção de santos (LE GOFF, 

1989, p.229). 

Nesse sentido, Johan Huizinga enuncia que a concepção da morte 

nos fins da Idade Média era de medo. Esse medo estava associado à 

morte súbita que se tornou uma das grandes preocupações do homem 

na Baixa Idade Média e que culminou em um sentimento de angustia 

coletiva, justamente pelo fato da sociedade ter se deparado 

constantemente com a morte, que refletiu na mudança de 

posicionamento frente a ela (HUIZINGA, 1924, p.108).  

Hilário Franco Júnior afirma que esse cenário de conflitos na 

Baixa Idade Média fez da morte um tema recorrente na arte e na 

literatura. Dessa forma, o significado da morte alterou-se, e com ele 

toda a sensibilidade, perdendo qualquer conotação ética, atingindo a 

todos indistintamente. (FRANCO JÚNIOR, 2006, p.37). 

O documento que utilizamos como referência da literatura da 

Baixa Idade Média, especificamente do final do século XIV, que envolve 

a temática da morte, é intitulado Danza General de La Muerte. Trata-se 

de um discurso religioso de caráter crítico, cujo autor não é identificado 

na obra que foi originalmente escrita em Castelhano. No verso retirado 

do documento para análise, a morte surge na condição de julgadora, 

esta dá a última palavra sobre aqueles que irão sofrer a condenação e 

aqueles que merecem a glória: 

Diz a morte 
Para todos os outros que aqui não foram nomeados; 
De qualquer lei, estado ou condição; 
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Eu ordeno que venha assim na minha dança sem 
desclassificação;  
Aqueles que fizeram o bem terão sempre a glória;  
Aqueles que caso contrário, terão a condenação; (Danza General 
de La Muerte, p.163. 

 
A morte convida a todos os homens para a dança final, não 

importa qual seja a sua condição social. Diante do chamado da morte o 

homem tem a convicção de que ela é a única certeza que se pode ter. A 

morte faz também um alerta: de que é preciso praticar boas obras a fim 

de alcançar a vida eterna no paraíso. Caso contrário os pecadores 

sofrerão as punições do inferno. A salvação do homem, portanto, era 

incerta, porém, era possível. 

A epidemia e os conflitos sociais da Baixa Idade Média, associados 

a visões apocalípticas deu espaço para o medo da morte. Segundo 

Jacques Chiffoleau, foi na crise que se teve a noção de uma ruptura 

irremediável com toda a tradição, tendo em vista que os ritos 

tradicionais ao redor do leito de morte tornaram-se impossíveis, diante 

da morte inesperada (CHIFFOLEAU, 1996, p.128). Além disso, foi nesse 

período que as expressões artísticas sobre a morte tiveram maior 

difusão. 

 

Considerações finais 

 

Identificamos neste artigo, com base na historiografia, que o 

imaginário deste período estava associado às suas crenças populares e 

práticas de rituais que expressavam a dimensão do cristianismo, uma 

religião que determinou as formações sociais por meio de uma 

organização simbólica da Europa medieval. No fim da Idade Média o 

pensamento cristão representado em imagens dominava a vida 

religiosa. Contudo, a literatura medieval e as artes visuais ocuparam 

um espaço considerável que influenciou no imaginário social da época 

por meio de suas representações da morte e do Além-cristão. 

Nesse sentido, a história da morte tem seu espaço na História das 

Mentalidades, pois abrange as diferentes manifestações do 

comportamento humano perante a este fenômeno, quanto as suas 

formas de se relacionar e suas práticas, que ao longo do percurso da 

História da humanidade modificam-se de acordo com as mudanças 

sociais. Nas palavras de Michel Vovelle “as atitudes diante da morte 
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oferecem um tema ideal de reflexão sobre a noção de estrutura aplicada 

à história das mentalidades” (VOVELLE, 1996, p.26).  

Compreende-se que a morte é um reflexo de uma sociedade na 

qual atua. Portanto, ao fazer a associação entre religiosidade e 

Imaginário Social, percebe-se que ambos são fatores imprescindíveis da 

sociedade medieval, pois nesse período não havia uma concepção de 

mundo onde o sobrenatural estivesse excluído. A vida do homem 

medieval estava pautada nesses aspectos e a mentalidade dessa época 

tinha um vínculo com o pensamento religioso. Dessa maneira, as 

manifestações da religiosidade cristã moldavam as estruturas mentais e 

sociais da Idade Média. 
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