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O golpe antigo: representações da quebra da ordem na Antiguidade 
 

 
Não há período na História do ocidente (quiçá, mundial) que não tenha visto 

uma quebra de ordem governamental. Democracias que se tornam monarquias, 
monarquias que se tornam repúblicas; governantes, eleitos ou não, depostos, seja na 
forma de um golpe, revolução, impeachment, interferência estrangeira etc.  
 

A Antiguidade nos oferece diversos exemplos desses momentos: o golpe 
oligárquico dos Trinta Tiranos e a consequente restauração da democracia em Atenas, 
a expansão do império macedônio durante o comando de Alexandre, a morte de 
Tarquínio Soberbo, a conjuração de Catilina, a tomada de Roma por Júlio César e seu 
assassinato, a queda da República e início do principado de Augusto são alguns 
exemplos de ruptura da ordem política vigente. Consequentemente, esses geraram 
narrativas frequentemente opostas, como, por exemplo, “As Catilinárias” de Cícero e 
a “Conjuração de Catilina” de Salústio, em que o mesmo acontecimento serve de base 
para dois textos de finalidades políticas opostas.  
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O dossiê da Revista Roda da Fortuna (2018/2) tem como objetivo investigar 

alguns momentos de ruptura da ordem na Antiguidade e discutir suas representações 
textuais, gráficas e arqueológicas. Ao tentarmos compreender esses fenômenos 
passados, bem como suas representações, poderemos refletir também sobre questões 
presentes e o debate que se propõe sobre elas.  

 
O propósito do dossiê foi cumprido com êxito. Pela discussão sobre rupturas, 

construímos pontes recheadas de conhecimento. Três continentes diferentes 
colaboraram para a confecção deste dossiê, com artigos em três línguas e assuntos 
distintos, ainda que seguindo o mesmo Norte.  

 
Na abertura de nosso dossiê, temos o artigo da pesquisadora Amarande 

Laffon, da Universidade Aix Marseille no artigo ‘The double warning against anarchy 
and despotism in Aeschylus' Eumenides’. Nele, aprendemos sobre a relação entre 
política e tragédia; história e ficção em um momento de mudança e desenvolvimento 
da democracia em Atenas. 

 
Depois, o pesquisador Joseph R. Holwell, da Universidade de Wisconsin-

Madison, apresenta uma leitura bastante arguta de Salústio, relacionando e 
reinterpretando dois momentos distintos da história romana no artigo ‘Political 
Vengeance of the Liberi Proscriptorum in Sallust’s Bellum Catilinae’. O autor nos mostra 
como as estratégias narrativas de Salústio operam para discutir e ressignificar 
personagens teoricamente sem ligação entre os dois episódios em questão da história 
romana. 

 
A seguir, o professor da Universidade de Brasília Gilson Charles dos Santos 

apresenta-nos uma leitura bastante arguta e precisa sobre aquilo que está por trás de 
toda discussão sobre a dicotomia verdade/representação: a retórica. No artigo 
intitulado ‘Éthos do orador e as práticas públicas de argumentação na república 
romana tardia’, o autor discute as fronteiras entre retórica e filosofia, orador e público, 
questionando a bibliografia moderna a respeito dessas questões. 

 
A seguir, o autor João Victor Lanna de Freitas, da Universidade Federal de 

Ouro Preto, discute um momento-chave na história romana e ainda hoje muito 
debatido e investigado pela historiografia moderna no artigo ‘Maiestas: apontamentos 
entre a República Tardia e o Principado’. No texto, aprendemos como o conceito em 
questão, e suas apropriações, ajudaram a moldar um novo regime na sociedade 
romana. 

 
Por fim, damos um salto no tempo, graças a autora Georgia E. Kolovou, da 

Universidade de Nanterre, Paris X, para aprendermos a respeito da quebra de alguns 
paradigmas linguísticos no século XII de nossa era no artigo ‘La langue d’Eustathe de 
Thessalonique dans son Commentaire sur l’Iliade: Quelques remarques sur le 
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changement du status quo linguistique au XIIème Siècle’. Nele lemos sobre como se 
constitui a linguagem Eustácio da Tessalonia presente em seus comentários à Ilíada e 
à Odisseia.  

 
*** 

 
Na seção de artigos livres, este número apresenta dois artigos. 
 
O primeiro, de Fabrizia Nicoli Dias e Leni Ribeiro Leite. Neste artigo, as 

autoras buscam fundamentar a existência de “tópicas epidíticas do louvor e da 
censura” em algumas cartas das Heroides de Ovídio, mais especificamente na primeira 
e décima segunda cartas.  

 
E, por fim, o segundo artigo, de autoria de Guilherme Augusto Louzada 

Ferreira de Morais, artigo que aborda o terceiro romance da série “Jogos Vorazes”, 
com o título A esperança, de Suzanne Collins. Nele, o autor busca realizar uma 
comparação das ações da protagonista, Katniss Everdeen, com os heróis clássicos, 
com foco particular na jornada do herói. 

 
Que a leitura destes artigos inspire a todos em nossas pesquisas e vontade de 

mudança e melhora. 
 

 

Prof. Dr. Artur Costrino 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Organizador 2018/2 
Mariana, 31 de março de 2019 
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