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*** 
 

Mito e Mitologia nas sociedades Antiga e Medieval 
 

 

Há mais de três décadas, o historiador Paul Veyne intitulou de forma 
interrogativa um de seus livros sobre o mundo antigo: Les Grecs ont-ils cru à leurs 
mythes? Após estudar as fontes disponíveis, o autor chegou à conclusão de que, 
embora a partir do século VI a.C. os pensadores gregos não tenham mais 
interpretado os mitos de forma literal, estes não foram abandonados, pois 
carregavam uma importância pedagógica singular e contribuíam para “explicar o 
inexplicável”.1  

 
De fato, por milênios as narrativas míticas criadas pelas civilizações ao redor 

do mundo buscaram esclarecer a origem do universo, transmitir valores e exemplos, 
construir identidades, etc. Durante a Idade Média, como demonstraram Jean-Claude 
Schmitt e Hilário Franco Júnior, o próprio cristianismo apresentava todas as facetas 
de uma mitologia, ainda que procurasse se preservar de ser encarado dessa forma, já 
que contava uma “história santa”.2 
                                                             
1 VEYNE, Paul. Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? Paris: Le Seuil, 1983.  
2 SCHMITT, Jean-Claude. Problèmes du mythe dans l’Occident médiéval. Razo. Cahiers du Centre d'Études Médiévales de Nice, vol. 8, 1988, p. 03-17; FRANCO JÚNIOR, Hilário. Cristianismo medieval e mitologia: reflexões sobre um problema historiográfico. In: A Eva Barbada. Ensaios de Mitologia Medieval. São Paulo: EDUSP, 1996, p. 45-70. 
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Atualmente, o termo “mito” é entendido tanto no sentido de “ficção” quanto 
naquele reconhecido especialmente entre os sociólogos, etnólogos e historiadores 
das religiões, de “tradição sagrada, revelação primordial, modelo exemplar”, como 
afirmou Mircea Eliade.3 Com o surgimento da ciência mitológica, as apreciações 
valorativas foram ultrapassadas e os mitos deixaram de ser percebidos como 
histórias sem sentido, do contrário ninguém teria acreditado neles. Em razão de sua 
vigorosa resistência, o mito também pode ser acompanhado na “longa duração” 
(longue durée) histórica. 

 
*** 

Dossiê (2015/1) 
 

O presente Dossiê da Revista Roda da Fortuna é composto por artigos que 
abordam múltiplas manifestações do pensamento mítico nas sociedades antiga e 
medieval. Tais pesquisas estudam o mito em diferentes fontes, sejam elas textuais 
(literárias, filosóficas e cronísticas), iconográficas (iluminuras e artesoados) ou 
provenientes da cultura material (moedas); contemplam a função etiológica, religiosa e 
política dos mitos, o processo de mitificação de espaços e criaturas na “longa 
duração”; lançam mão de inovações metodológicas, o que é fundamental para o 
avanço do conhecimento. 
 

No primeiro artigo, Fabio Fonseca, Daniel Fernandes e Sara Scholze 
recorrem a uma abordagem na “longa duração” para estudar a sobrevivência e 
transformação de uma criatura mítica: a sereia. Da Antiguidade à Idade Média, os 
autores analisam fontes literárias e iconográficas para entender o simbolismo e a 
utilização desse mito em distintos contextos históricos. Em certos locais, a figura da 
sereia serviu, por exemplo, como modelo de conduta moral para os cristãos. 
 

Bruno Salviano Gripp busca um caminho original para demonstrar a 
relação da mitologia grega com suas origens indo-europeias. Trata-se, como o autor 
nos informa, de um campo raramente seguido pelos pesquisadores, que poderiam 
ter compreendido melhor o potencial da literatura grega à luz da mitologia 
comparada indo-europeia. Aqui, Gripp destaca três aspectos indo-europeus 
presentes na religião da cidade de Tebas e da região da Beócia. 

 
Frank Jacob e Gilmar Visoni-Alonzo examinam o mito da Fonte da 

Juventude, cujas águas mágicas proporcionavam vitalidade e rejuvenescimento aos 
homens. Neste trabalho, os pesquisadores inicialmente encontram as origens da 
lenda numa versão acadiana da Epopeia de Gilgamesh; depois, analisam o mito na 
                                                             
3 ELIADE, Mircea. Myth and Reality. Prospect Heights, IL: Waveland Press, 1998, p. 01. 
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Idade Média, quando ele foi mencionado em textos cristãos e localizado no Oriente; 
por fim, observam essa referência maravilhosa nas crônicas hispânicas sobre a 
exploração do Novo Mundo. 

 
Ronaldo Amaral percorre um novo caminho metodológico para considerar 

a mitologia gnóstica, sobretudo aquela relacionada à Criação, entendida à luz da 
filosofia neoplatônica e das sensibilidades do fim da Antiguidade. Para ele, essa 
concepção gnóstica da Criação impregnou a religiosidade cristã de modo sensível, 
constituindo numa das formas mais vívidas e imaginadas do cristianismo antigo. 
 

Camilla Ferreira Paulino da Silva e Thiago Brandão Zardini avaliam as 
utilizações de variados mitos como estratégias discursivas em moedas romanas, 
sejam da época de Augusto (século I a.C.), sejam do período de Constantino (século 
IV d.C.). Estamos diante de uma apropriação e transformação dos mitos (o culto 
solar, p. ex.), principalmente de acordo com o contexto político. 
 

Embora seja verdade que os estudos sobre a Escandinávia medieval estão 
crescendo no Brasil, as relações entre a Mitologia nórdica e a Etnoastronomia ainda 
são incipientes, com destaque para os trabalhos de Johnni Langer. Em seu artigo, o 
pesquisador apresenta uma síntese da produção historiográfica sobre as constelações 
e os mitos celestes da Era Viking. 

A representação do mar na literatura cortês é investigada por Federico J. 
Asiss González. No imaginário medieval, o mar surge como um espaço mítico 
culturalmente construído pelos autores cristãos. Essa ideia está presente nos textos 
literários de origem celta e cristã, para os quais o mar era um local mágico – ao 
mesmo tempo perigoso, misterioso e maravilhoso, além de ser a entrada do Paraíso 
e do Inferno.   
 

José María Gutiérrez Arranz se debruça sobre a mitologia greco-romana 
nas obras de Geoffrey Chaucer por meio de diferentes perspectivas interpretativas 
(alegórica, historicista, simbolista, etc.). O artigo expõe a função e a apropriação dos 
mitos pelo autor inglês, que certas vezes acabou “desmitologizando” os personagens 
narrados. 
 

Nadia Mariana Consiglieri e Ezequiel Borgognoni estudam a simbologia 
do artesoado de uma igreja em Leão (século XV). Nesse programa iconográfico, 
imagens de criaturas míticas da Antiguidade aparecem cristianizadas ao lado da 
heráldica castelhano-leonesa e das cenas de torneios, banquetes e danças medievais. 
Os autores verificam nesse objeto um discurso (escatológico e exegético) 
relacionado à reafirmação do poder papal e régio. 
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Josué Villa Prieto compulsa várias crônicas hispânicas do fim da Idade 
Média para compreender os mitos sobre as origens “nacionais” dos povos europeus. 
Ele constata que fontes clássicas, bíblicas e patrísticas foram aproveitadas com o 
propósito de desenvolver raízes lendárias para aquelas sociedades. Essa era a 
intenção dessas crônicas, que descreviam a “história universal” da humanidade – das 
origens à contemporaneidade. 

 
Em seu estudo, Azzurra Rinaldi demonstra como as imagens dos deuses 

pagãos tornaram-se criaturas mágicas e/ou demônios na Idade Média. Esse 
processo, ocorrido durante a cristianização da Europa, pode ser observado em 
fontes literárias (como as portuguesas), que oferecem exemplos das alterações no 
pensamento e no imaginário. Os autores daquela época integraram – por meio de 
uma desnaturação – os deuses pagãos dentro do universo cristão, num processo que 
os demonizou. 

 
O mito da Fênix é considerado por Françoise Lecocq, que inicialmente o 

apresenta em diferentes contextos históricos. A autora nos adverte sobre os usos e 
abusos ocorridos nos últimos séculos no processo de apropriação desse mito, que 
suscitou uma crise identitária. Esse tipo de reapropriação é natural, porém ela não 
pode influenciar as pesquisas acadêmicas, que devem se apoiar apenas no que as 
fontes indicam. 

 
 

Seção Artigos Livres 
  

 

A Seção “Artigos Livres” é composta por quatro trabalhos. No primeiro 
deles, Suiany Bueno Silva estuda as práticas ritualísticas na obra Ab Vrbe Condita, 
de Tito Lívio, com o objetivo de compreender como os ritos expiatórios buscavam 
restabelecer a ordem social no mundo dos homens. Com a leitura desse documento, 
observa-se que os rituais conectavam a coletividade às potencialidades divinas, 
promovendo, assim, o ordenamento na comunidade cívica romana. 

 
A importância da Teoria da Ação Coletiva para a compreensão dos rumores nas 

guerras civis romanas é avaliada por Ygor Klain Belchior. Segundo ele, o rumor é 
uma estratégia militar, uma arma decisiva propagada durante os conflitos, quer na 
Antiguidade (guerras civis romanas, p. ex.), quer na Contemporaneidade (Segunda 
Guerra Mundial, p. ex.). Como indica o autor, esse é um tema-chave para entender 
as especificidades políticas, militares e sociais do mundo romano entre os séculos I 
a.C. e I d.C. 

 
Patrícia Raquel Ferreira Lopes apresenta uma abordagem iconográfica do 

conjunto escultórico românico do mosteiro de Vilar de Frades, em Portugal. Essa 
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obra dos séculos XII-XIII sofreu significativas alterações na Modernidade, 
sobretudo em sua arquivolta exterior, cuja elaboração data do século XIX. Neste 
artigo, a autora também faz uma revisão bibliográfica, observando criticamente os 
trabalhos clássicos e recentes sobre o tema, o que lhe permitiu construir suas 
próprias teses. 

 
A escrita da História no Medievo é analisada por Elaine Cristina Senko e 

Mariana Bonat Trevisan. A partir de uma perspectiva comparativa, elas focalizam 
dois autores dos séculos XIV-XV: Fernão Lopes e Ibn Khaldun. Ainda que 
provenientes de civilizações rivais, as tradições historiográficas lopeana (cristã) e 
khalduniana (islâmica) apresentam certos aspectos análogos, como a busca pela 
verdade, a influência da herança grega e a importância dos livros sagrados. 

 
 

*** 
 

Boa leitura! 
 

Prof. Dr. Guilherme Queiroz de Souza 
Universidade Estadual de Goiás 

 Editor-chefe 2015/1 
Goianésia, julho de 2015 

 
 

 
 

 
 

 


