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Saint Augustin, La cité de Dieu (París, c. 1400-1425) 

Bibliothèque Nationale de France, Ms. Français 172, fol. 150 

 
 

*** 
 
 

A memória na Antiguidade e no Medievo: 
utilizações, reutilizações, formulações, reformulações 

 
 

Diversos trabalhos sobre a memória foram preparados e apresentados ao 
público no decorrer dos últimos anos, com o intuito de analisar diferentes 
sociedades e culturas associadas à (re)utilização e à (re)formulação da memória 
em distintos contextos, ressaltando a articulação (e diferenciação) entre memória, 
passado e história. 
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Tais investigações evidenciaram a existência de uma memória social como 
parte do processo pelo qual a sociedade renova e reforma a sua compreensão do 
passado para integrá-lo em seu presente. Suas diversas manifestações ocorreriam, 
dessa forma, na memória litúrgica, na historiografia, na genealogia, na tradição 
oral, entre outras.1 Além disso, a memória é um elemento que faz parte da 
estrutura interativa de uma sociedade e se mantém através de retransmissões e 
práticas sociais, referindo-se aos acontecimentos exclusivos do passado que são 

mantidos por formações culturais e comunicações institucionais.2 
 
O sucesso dos estudos referentes à memória influenciou de forma 

considerável no campo da pesquisa sobre a Antiguidade e o Medievo. Por 
exemplo, tais investigações possibilitaram compreender melhor como estas 
sociedades se aproximavam ao passado, como formulavam perspectivas sobre os 
acontecimentos históricos e como se expressavam em suas produções (literárias, 
artísticas, historiográficas, etc.) no que diz respeito à interação entre o presente e 
o passado. 

 
 

*** 

Dossiê (2015/2) 
 
 

Neste sentido, o Dossiê 2015/2 da Revista Roda da Fortuna apresenta 
diversos artigos que abordam a perspectiva da memória no mundo antigo e 
medieval em suas mais diversas manifestações, tais como produção escrita, usos 
do passado, percepções do passado, transmissão escrita da memória, a arte dos 
jograis, composição musical e aspectos iconográficos em textos manuscritos. 

 
Na abertura do dossiê temos o artigo de Suiany Bueno Silva que traz a 

discussão sobre o documento ab Vrbe Condita de Tito Lívio analisado como um 
espaço de memória, considerando a relação entre memória, escrita e poder. 

 
A seguir, Fernando Carlos Ruchesi analisa a Getica de Jordanes, 

documento no qual destaca o uso do passado e o relato sobre a origem dos 
Hunos, buscando compreender o motivo de Jordanes incluir este relato no 
documento sobre os Godos e a história do reino Ostrogodo na Itália. 

 
                                                           
1 GEARY, Patrick. Memória. In: LE GOFF, Jacques e SCHMITT, Jean-Claude (eds.). Dicionário Temático do 
Ocidente Medieval. Vol. II. São Paulo: EDUSC, 2002, p. 167-181. 
 
2 ASSMANN, Jan. Collective Memory and Cultural Identity. New German Critique 65 (1995), p. 125-133. 
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Ana Teresa Marques Gonçalves e Fernando D. Teodoro Moura 
apresentam a discussão sobre os usos de noções da tradição clássica de Cícero, 
Lactâncio e Novaciniano no Adversus Arrianos Libri de Hilário de Poitiers.  

 
Michael Naidos analisa a historiografia merovíngia representada pela 

Historia Francorum de Gregório de Tours. Nesta análise, seu objetivo é 
compreender a utilização do passado feita por Gregório neste documento. 

 
A transmissão da memória escrita da cidade de Merseburg é o assunto 

tratado no artigo de Andrea Vanina Neyra, que analisa a Crónica de Thietmar, 
bispo de Merseburg entre 1009 e 1018. Seu objetivo é analisar a memória escrita 
da cidade vinculando-a ao presente do cronista, destacando o mesmo não 
somente como autoridade da sede episcopal, mas também os problemas 
específicos da diocese. 

 
Antoni Rossell analisa diversos documentos apresentando a arte dos 

jograis no Medievo, abordando as principais diferenças entre estes e os 
trovadores, e destacando toda a dinamicidade representada pelos jograis, como, 
por exemplo, seu movimento tanto dentro do universo popular como dentro do 
universo aristocrático, e de intermediário entre estes dois mundos. Ademais, 
também apresenta este personagem como responsável pela divulgação de um 
repertório literário, ideias políticas e religiosas e trocas culturais. 

 
Maria Incoronata Colantuono analisa as Cantigas de Amigo do Pergaminho 

Vindel, atribuídas ao jogral Martin Codax, identificando as principais fórmulas do 
documento e relacionando-as às estruturas da memória humana. Através da 
análise a autora recupera diversos aspectos do sistema de composição 
encontrado no documento. 

 
O último artigo do dossiê é de autoria de Catarina Martins Tibúrcio e 

apresenta uma análise da memória no programa decorativo da Crónica Geral de 
Espanha de 1344, resgatando a importância da memória nas primeiras gerações da 
dinastia de Avis. 

 
 

Seção Artigos Livres 
 
 
Na seção de “Artigos Livres” apresentamos sete trabalhos. O primeiro é 

de autoria de Jaume Aurell, que em um artigo traduzido apresenta a tendência 
historiográfica denominada Novo Medievalismo, que basicamente reúne as 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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influências das características pós-modernas aplicando-as ao âmbito dos estudos 
medievais. 

 
O segundo artigo é de autoria de Leni Ribeiro Leite e Luiza Helena 

Rodrigues de Abreu Carvalho, autoras que trabalham com a análise do gênero 
retórico demonstrativo abordando a sua influência nas obras poéticas de 
Menandro Retor, Horácio e Quintiliano. 

 
Sara Casamayor Mancisidor apresenta um estudo sobre a velhice e o 

aspecto físico das mulheres na Roma antiga, através de documentos produzidos 
por escritores romanos. Seu objetivo é analisar as características que eram 
atribuídas ao aspecto externo das mulheres, tanto as características físicas como 
de vestimenta. 

 
Os diálogos de Gilberto Crispino são os objetos de análise de Natalia G. 

Jakubecki. Em seu artigo, destaca o desconhecimento deste autor por parte do 
público contemporâneo e assim introduz o leitor em duas das obras de Crispino, 
assim como apresenta as características mais destacadas de sua autobiografia. 

 
Gabriela de los Ángeles Caram realiza um estudo sobre as fontes 

neoplatônicas de Tomás de Aquino, destacando a influência de autores como 
Plotino, Proclo, Dionísio Aeropagita e o texto do Liber de Causis no pensamento 
de Tomas de Aquino. 

 
Daniele Gallindo Gonçalves Silva e Mauricio da Cunha 

Albuquerque abordam os usos (e abusos) da História Antiga no século XXI 
através da análise de discursos de adeptos e simpatizantes do Partido 
Republicano nos E.U.A., estabelecendo, assim, um estudo sobre os usos do 
passado na contemporaneidade.  

 
Maria Celeste Tommasello Ramos e Guilherme Augusto Louzada 

Ferreira de Morais contribuem com o último artigo desta seção, analisando a 
relação intertextual entre o filme Sonho de uma noite de verão, baseado na obra de 
Shakespeare, e as mitologias clássica e celta. 

 
 

*** 

 
 

Seção Resenhas 

 

http://www.revistarodadafortuna.com/


 
Vianna, Luciano J. 

Apresentação (2015/2) 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

9 
Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo,  

2015, Volume 4, Número 2, pp. 05-09. ISSN: 2014-7430 
 

 
Na seção resenhas temos a contribuição de Ygor Klain Belchior, que 

apresenta uma análise da obra de Jacques Le Goff A história deve ser dividida em 
pedaços?, recentemente publicada pela Editora da Unesp em 2015. 

 
 

*** 
 
 

Boa leitura! 
 

Prof. Dr. Luciano José Vianna 
Universidade de Pernambuco/Petrolina 

 Editor-chefe 2015/2 
Petrolina, maio de 2016 
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