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História e Arqueologia do Mediterrâneo Antigo 

 

Dentre todos os espaços naturais onde se desenvolveram as relações humanas 
ao longo do tempo, um dos mais referenciados na história é o Mediterrâneo. Essa 
região possui alguns dos mais antigos registros da presença humana no planeta e, 
com base nas mais variadas fontes disponíveis, é possível vislumbrar como ocorriam 
as interações, bem como os avanços e retrocessos das sociedades que se 
estabeleceram em toda sua extensão. 

 
Um dos períodos históricos mais dinâmicos ali decorrido se estende através do 

século XVI, com a ascensão e o fortalecimento de monarquias europeias, o acúmulo 
de capital oriundo das expansões ultramarinas e o desenvolvimento do sistema 
econômico capitalista como uma economia-mundo, com seu centro na Europa. 
Com suas atenções voltadas para esse período, diversos pensadores do século XX 
passaram cada vez mais a delimitar o Mediterrâneo como um recorte metodológico 
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específico. O principal entre eles, Fernand Braudel, analisando o espaço físico, a 
expansão da economia e da produção material daquele período por uma perspectiva 
processualista e integradora, trata o Mediterrâneo como um lugar central que 
perpassa os limites continentais europeus e amplia suas redes de interdependência 
para com todas as outras regiões conectadas pelo mar.1 “Mediterrâneo”, nome que 
até então designava especificamente o mar que conecta três continentes, passa 
conceitualmente a se referir a todos os espaços circunvizinhos em que ocorriam as 
interações entre os povos. 

 
Essa evolução de natureza teórico-metodológica tem sido utilizada 

extensivamente nos estudos sobre a Antiguidade. No entanto, o viés integrador, 
aplicado ao Mediterrâneo, começa a ser utilizado juntamente a outro avanço paralelo 
que ocorre nas pesquisas históricas: o uso de fontes diversas e de metodologias 
interdisciplinares. Os estudiosos passaram a enxergar a Antiguidade por novas 
formas, aproximando os povos do entorno do Mediterrâneo por aspectos mais 
diversificados (tecnologias, produção, comércio, transporte, cidades etc) e não 
exclusivamente com base nas hegemonias político-militares que se consolidaram em 
determinadas áreas de diferentes períodos, fossem elas africanas (Egito), asiáticas 
(Assíria, Babilônia e Pérsia) ou europeias (Macedônia e, acima de todas, Roma). Os 
alicerces positivistas, que distanciavam os povos e que delimitavam as fontes para o 
estudo da Antiguidade, são implodidos e dão lugar para novas formas de análise ao 
mesmo tempo em que se privilegia o uso de fontes diversas e métodos de outras 
ciências.2 A partir de então, as pesquisas sobre a Antiguidade são consideradas 
bastante incompletas se esses avanços forem menosprezados. 

 

                                                           
1 O principal trabalho de Braudel foi O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Filipe II (São Paulo: 

Edusp, 2016 [1949]. v. 1, 2.). Essa perspectiva processualista e integradora já havia sido utilizada mais de uma 
década antes de Braudel, por Norbert Elias. Este, destacando os aspectos político, econômico e os costumes, 
procura explicar como ocorreram os processos de construção dos monopólios que promoveram a expansão 
das sociedades de corte europeias do Antigo Regime. Elias se limita ao continente europeu como espaço de 
integração e difusão, e, embora afirme que esse era um processo que ultrapassaria os limites continentais da 
Europa, não destaca o Mediterrâneo como um lugar de conexão entre os povos (ELIAS, Norbert. O processo 
civilizador: Formação do Estado e civilização. Trad. Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Zahar, 1994 [1939]. v. 2. p. 
263-264). Entre os estudos mais recentes, destaca-se o de Immanuel Wallerstein, que remodelará a 
perspectiva braudeliana adicionando a ideia “centro-periferia”, considerando, de acordo com a importância 
econômica, áreas centrais e periféricas como componentes de uma economia intercontinental 
(WALLERSTEIN, Immanuel. O sistema mundial moderno: a agricultura capitalista e as origens da economia-mundo 
europeia no século XVI. Trad. Carlos Leite, Fátima Martins, Joel de Lisboa. Porto: Afrontamentos, 1974 [1972]. 
v. 1.). 
 
2 Essa evolução é bem representada no sempre lembrado testemunho de Marc Bloch: tudo o que o homem diz ou 
escreve, tudo que fabrica, tudo o que toca pode e deve informar sobre ele (BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do 
historiador. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Zahar, 2001 [1949], p. 79). O diálogo entre as disciplinas já se 
faz presente principalmente a partir da década de 1920. Na História, como disciplina, o maior embate com os 
antigos métodos de se fazer história foi levantado pelo grupo dos Annales, do qual Bloch era um 
representante. 
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Foi com base nessas considerações que chegamos a um tema, para este dossiê, 
que abarca com os mais importantes progressos já feitos nos estudos históricos 
contemporâneos sobre a Antiguidade: História e Arqueologia do Mediterrâneo Antigo. 
Feita a escolha do tema, o objetivo passou a ser o de reunir pesquisadores que têm 
se ocupado com temáticas inovadoras sobre o Mediterrâneo Antigo – e é com 
satisfação que afirmamos que todos os artigos aqui presentes correspondem 
perfeitamente com a proposta apresentada! 

 
A disposição dos textos segue uma ordem intencional; agrupados com base 

em suas proximidades temáticas. Isso facilitará, ao leitor que desejar, uma leitura 
diacrônica e complementar de todo o dossiê. Façamos, então, uma breve descrição 
de cada um dos artigos.  

 
Comecemos com os que tratam de assuntos sobre a Grécia Antiga. O primeiro 

é o de Maria Beatriz Borba Florenzano, As terras sagradas na Grécia Antiga. 
Utilizando-se principalmente de ferramentas da Arqueologia, a autora procura 
explicar como se constituíam os santuários, templos e outros espaços sagrados em 
meio aos espaços públicos e privados na Grécia Antiga. Seu objetivo é demonstrar 
como, através da instituição de espaços sagrados, a religião se fazia presente em 
todas as esferas da sociedade grega. Em seguida, temos mais dois artigos que 
confirmam a importância da religião para os gregos. O primeiro é o de Estefanía 
Bernabé-Sánchez, Notas sobre la figura histórica de la sibila. A autora nos revela que 
bem antes das conhecidas sibilas de Apolo, presentes no templo dedicado a ele em 
Delfos, já havia um culto primitivo relacionado à figura do feminino. O segundo, de 
Milena Tarzia Barbosa da Silva, Drame et mystère dans les pratiques orphiques, reforça 
o caráter religioso dos cultos de mistério apresentando uma proposta para a 
dispersão das práticas órficas, com base no deus Dionísio, na Grécia dos séculos VI 
a III a.C. Ambos os textos se utilizam de recursos da Arqueologia, História e 
Literatura. Continuando com os gregos, mas mudando o eixo da religião para a 
política, temos em seguida o artigo A representação de Agesilau II no discurso de Xenofonte 
e a edificação de um modelo de conduta heroica, de Luis Filipe de Assumpção. Com base 
na literatura e uma ampla discussão bibliográfica, o autor mostra que a obra de 
Xenofonte, Agesilau, se apresenta como um instrumento moralizante e um 
mecanismo de legitimação dos feitos do rei.  

 
Chegando agora a um recorte mais amplo do Mediterrâneo, destacamos o 

artigo dos autores Marcelo Miguel de Souza e Thiago Eustáquio Araújo Mota: 
Apropriação das tradições: elementos imagéticos e a reacomodação do sistema de valores honoríficos 
nos usos de coroas no Mundo Clássico. A partir do estudo de evidências arqueológicas e 
literárias, com um corpus documental amplo e diversificado, os autores demonstram 
como as coroas utilizadas entre os povos gregos e romanos tinham uma função 
muito mais ampla do que a do adorno, estando dentro de um amplo sistema de 

http://www.revistarodadafortuna.com/


9 
Vieira, Fernando Mattiolli 

Apresentação (2018/1) 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 
 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo,  
2018, Volume 7, Número 1, pp. 06-09. ISSN: 2014-7430 

 

empréstimos culturais e reapropriações no Mundo Clássico. Os dois artigos 
seguintes destacam os feitos do primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto. O 
primeiro deles é o de Macsuelber de Cássio Barros da Cunha: Perpetuação e 
materialização da vitória: Ácio, Nicópolis e o tropaeum de Otaviano. Com base em fontes 
literárias e arqueológicas, o autor analisa as estratégias de criação e manutenção da 
memória utilizadas por Otávio, em benefício próprio, após as vitórias contra Marco 
Antônio. O segundo, de Carlos Eduardo da Costa Campos, O princeps Otávio 
Augusto e a sua relação com as instituições romanas: ruptura, continuidade ou imbricação?, 
procura mostrar que, se por um lado Otávio Augusto não faz uma cisão radical com 
o passado político, tampouco promoveu uma mera continuidade do funcionamento 
das instituições romanas no início do Império. O autor quer provar que o imperador 
havia criado uma forma adaptada de exercício do poder. O último artigo que trata 
de assuntos relacionados à Roma, fazendo uma ponte entre o passado e o presente, 
é o de David Manuel Pérez Maestre, com o título La evolución de las armaduras 
romanas en el Cine y la Televisión. El caso de Ben-Hur. Nele, o autor esclarece como um 
dos mais explorados clássicos do cinema, Ben-Hur, apresentou mudanças na forma 
de conceber as armaduras romanas em seus vários remakes, graças às descobertas 
arqueológicas que se fizeram ao longo dos últimos dois séculos. 

 
Para finalizar, temos um único artigo com um assunto que trata de uma cultura 

pertencente ao Mediterrâneo Oriental, com o título A literatura hebraica, a partir das 
múltiplas acepções da palavra QAHAL e seu possível controle ideológico, de Luiz Alexandre 
Solano Rossi e Rafael Direito Teixeira. O texto trata das mudanças histórico-
sociais do povo da Bíblia por meio de tradições literárias, dentre as quais a que 
reformula o sentido da palavra hebraica Qahal com o objetivo de legitimar o poder 
da classe sacerdotal. 

 
Enfim, esperamos que esta seja uma contribuição que ajude a aproximar ainda 

mais a comunidade acadêmica e interessados por estudos conduzidos por 
abordagens processualistas, interacionistas e multidisciplinares sobre o 
Mediterrâneo. A Revista Roda da Fortuna tem muito a agradecer aos autores por 
tornarem este número tão especial! 
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Universidade de Pernambuco 
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