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Resumo:  Este artigo tem como objetivo estudar a contribuição da Teoria da Ação Coletiva para estudar os rumores nas Guerras Civis entre César e Pompeu e também aquelas que tiveram lugar no Ano dos Quatro Imperadores. Considero que o rumor, por se mostrar um tema ainda pouco explorado pelos historiadores da antiguidade, pode ser um tema chave capaz de revelar aspectos importantes a respeito das especificidades políticas, militares e sociais de da República e do Principado. Neste artigo, portanto, traço a história das linhas de pensamento sobre os rumores, dentro da Teoria da Ação Coletiva, destacando os principais debates e referências teóricos, com o objetivo final de apontar como esse modo de ver os rumores pode auxiliar na compreensão de que eles eram muito importantes para a guerra, principalmente para obter comida (frumentum). 
Palavras-chave:  Rumor; Teoria da Ação Coletiva; Guerras Civis.  
Abstract:  This article aims to study the contribution of the Theory of Collective Action in the process of understand the rumors in the Civil War between Caesar and Pompey and also those that took place in the Year of the Four Emperors. I believe the rumor, as subject out to be full explored by historians of antiquity, may be a key theme able to reveal important aspects about the political, military and social backgrounds of the Republic and the Principate. Thus, in this article, I’ll trace the history of thinking on the rumors, within the Theory of Collective Action, highlighting the key discussions and theoretical references, aimingmy ultimate goal to point out how this way of seeing the rumors may help to understand that they were very important to fight the war, mainly as a way togathering food (frumentum). 
Keywords: Rumor; Theory of Collective Action; Civil Wars. 
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Introdução 
 “Os rumores destes eventos rapidamente se espalharam entre todos os Estados da Gália. Pois, sempre que um evento importante e notável acontece, os Gauleses o levam através dos campos e distritos gritando; os outros também se ocupam depois de levá-lo para os seus vizinhos, como então aconteceu” (César. Guerras Gálicas. VII, 3).   Antes de qualquer coisa, uma pergunta deve ser lançada: Por que estudar os rumores pode contribuir para uma nova visão sobre as guerras civis entre César e Pompeu e o Ano dos quatro Imperadores? Bem, no campo dos estudos sobre os rumores nas guerras civis romanas, por exemplo, é possível afirmar que nas obras disponíveis encontrei somente autores do campo da literatura clássica, e que demonstram uma preocupação bem interessante em destacar a presença deste elemento como um artifício retórico para dar vivacidade aos acontecimentos narrados pelo orador. Essa abordagem posta em prática pode ilustrada pelas reflexões contidas na obra de Philip Hardie, intitulada “Rumour and Renown: Representations of 'Fama' in Western Literature”. Nesta obra, o autor apresenta uma reflexão bem centrada em estudar a aplicação da fama e do rumor na literatura ocidental através da ótica de que esse emprego nada mais era do que uma estratégia retórica para dar mais fama (importância, ressonância e até veracidade) ao próprio discurso. No caso, por exemplo, do capítulo sétimo, onde analisa historiadores como Tito Lívio e Tácito, Hardie procura analisar a fama como uma forma de dar veracidade (facta) aquilo que estava sendo narrado, mas também, como no caso dos Anais, como uma forma de dizer que os rumores e a fama (entendida aqui como reputação) eram sempre manipulados para servir as necessidades do princeps, isso dentro de um ambiente, de complôs, fofocas e muito medo. Outro exemplo interessante, e que vai ao encontro da passagem do Canto IV de Virgílio, já mencionada, é como Hardie observa a descrição monstruosa da fama, ou do rumor, antes de falar sobre o relacionamento de Eneias com Dido. Para ele, essa criatura personificada serviria para criar o enredo, uma trama que seria travada pelo protagonista ao longo de todo o Canto IV (Hardie, 2012).   Já, no campo da historiografia, onde reside nosso interesse de estudo, adianto que nenhuma obra sobre os períodos escolhidos foi produzida tendo como foco os rumores. De uma maneira geral, as inúmeras obras sobre as guerras civis entre César e Pompeu, por exemplo, carregam um forte caráter biográfico e militar, mas que em nenhum momento se dedicam aos rumores como armas importantes em uma guerra civil. Como exemplo, apenas para citar o caso menos conhecido, sobre as guerras civis do ano de 68 e 69 é possível apontar algumas contribuições que estudaram especificamente estes conflitos.  
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 Dentre elas, posso destacar as contribuições de Peter Greenhalgh, “The Yearof Four Emperors”, publicada em 1975, e a obra que considero como a mais influente sobre esse período, intitulada “The Long Year: A.D. 69”, de autoria de Kenneth Wellesley e publicada em 1976. Em ambas as obras é possível observar um estudo rigoroso de uma das fontes mais importantes sobre o período: as Histórias, de Tácito. Greenhalgh, por exemplo, se propõe a acreditar piamente na versão oferecida pelo historiador latino, inclusive nos legando um relato muito próximo àquele que fora escrito por Tácito. Dessa maneira, realizou um trabalho com extensas notas e discussões que visavam esclarecer alguns pontos obscuros das Histórias, mas que nada contribuem para o desenvolvimento de um novo panorama sobre o período entre Nero e Vespasiano. Já, o segundo autor que apresento Wellesley além de possuir uma extensa carreira dedicada ao estudo de Tácito, atuando também como tradutor de suas obras, é um autor que se propõe a desconfiar das narrativas compostas por este historiador. Dessa maneira, nos oferece uma obra onde busca encontrar as distorções da “realidade” que foi legada pelas fontes, além de se prender em muitos detalhes sobre a topografia e as atividades militares.   Assim, diferentemente das produções apontadas anteriormente, minha proposta é se inserir nesse debate através de uma nova ótica: olhando os rumores através da Teoria da Ação Coletiva. Com esse auxílio, passarei a tomar esse tipo de informação não como simplesmente um ato espontâneo e causador de caos como geralmente é pensado pelo senso comum. Mas, é sim, o resultado da grande quantidade da busca e divulgação de informações que circulavam em uma guerra civil e que assumiam o papel de manter os caminhos e o fluxo contínuo de suprimentos necessários à guerra. Essa dinâmica é atestada pelas fontes do período e revelam, pelo menos para mim, um poderoso instrumento de divulgação de notícias (propositais ou não) e que eram essenciais para aqueles que vivenciavam a guerra em localidades próximas.  Por exemplo, posso afirmar que um rumor com certeza seria uma das únicas esperanças das comunidades próximas aos conflitos civis obterem notícias rápidas sobre a movimentação de tropas ou sobre o resultado das batalhas. E uma das formas de se obter isso era através dos mesmos meios de comunicação de sempre, ou seja, os habituais (ou as barbearias modernas). Como até mesmo no cotidiano das cidades das províncias romanas:  
 “Aquelas cidades que consideram organizar as coisas públicas mais judiciosamente, têm prescrito por leis que qualquer pessoa que tenha aprendido algo importante para a res publica com os seus vizinhos, seja pelo rumor ou por fama, deverá transmiti-lo ao Magistrado, e não comunicá-lo a qualquer outro comum, pois os homens imprudentes e inexperientes foram por muitas vezes alarmados com falsos rumores e assim foram impelidos a cometer crimes e medidas precipitadas em assuntos da mais alta importância. É da função do Magistrado esconder as coisas que necessitam ser mantidas desconhecidas da multidão. Não é 
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lícito falar sobre a comunidade, exceto em assembleia” (César. Guerras 
Galicas. VI, 20).  Inclusive revelando os caminhos da comunicação, sua velocidade e amplitude:  
“As notícias destes eventos rapidamente se espalharam entre todos os Estados da Gália. Pois, sempre que um evento importante e notável acontece, os Gauleses o levam através dos campos e distritos gritando; os outros também se ocupam depois de levá-lo para os seus vizinhos, como então aconteceu” (César. Guerras Galicas. VII, 1).   Também sobre a situação nas províncias romanas, só que durante os acontecimentos do ano de 69, por exemplo, o historiador Tácito, em suas Histórias, fornece a narrativa mais completa desses eventos. Dentre todas as passagens onde a atuação dos rumores é mais visível, a exposição de um caso específico se torna essencial para ilustrarmos o ambiente construído pelas comoções de uma guerra civil. Como exemplo dessas afirmações, em Histórias, I, 51, Tácito diz aos seus ouvintes o motivo pelo qual as legiões da Germânia Superior e Inferior se prontificaram a marchar contra o então Imperador Galba. Segundo o historiador latino, o grande problema que impulsionava essas tropas era o fato de que elas haviam sido as principais responsáveis pela derrota da revolta de Vindex, em maio 68. Fato que, após a morte de Nero, que se seguiu logo depois, e o apoio e Galba aos gauleses, gerou certo desconforto entre os exércitos porque o lado que havia vencido a batalha, agora era tratado como derrotado. Isso fica evidente se atentarmos para o trecho em que o historiador descreve que essas legiões da Germânia acabaram se tornando motivo de chacota dos Gauleses, que os chamavam de derrotados e se gabavam das concessões feitas pelo imperador para eles (como a promessa de cidadania e de isenção de tributos).   Essas chacotas e outros rumores envolvendo a dispensa e a aniquilação de muitos oficiais das tropas da Germânia tinham origem na colônia gaulesa de Lugdunum (sinistra ex urbe fama), atual Lyon, que segundo Tácito ainda apoiava os neronianos e estava insatisfeita com o governo de Galba. Esse ambiente de descontentamento, ameaça real e de ambiguidade, tal como exposto pelos teóricos discutidos anteriormente, também se constituía para o historiador latino como um locus propício para a deflagração e para a credibilidade nos rumores (fide fecunda 

rumoribus). E estes eram destinados para além das fronteiras do rio Reno. Ou seja, para os acampamentos das tropas da Germânia. Lugares que, segundo Tácito, eram os locais mais propícios para a criação e a disseminação de rumores, pois neles você encontrará o medo, o ódio e a convicção de que eles sabiam o seu real poder militar.   
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Já, na cidade de Roma, o ambiente desenhado por Tácito também não foge daquele que foi apresentado anteriormente. Afinal, a ameaça de um sítio nas redondezas da cidade e os acontecimentos internos a ela, como o assassinato de Imperadores em locais públicos, como o Fórum romano, facilitava a presença de forças de oposição que visavam provocar o pânico e desestabilizar o governo vigente através de uma guerra de palavras. Um exemplo disso pode ser observado em Histórias, I, 84 e 85, onde Tácito relata que começam a surgir boatos em Roma de que as mesmas tropas que haviam se rebelado contra Galba, na Germânia, agora estavam em marcha em direção à cidade de Roma. O boato em questão era que estas tropas, sempre vitoriosas e cruéis com os inimigos, poderiam acabar com a cidade de Roma e assassinar todos os seus habitantes. Fato que gerou fortes comoções na capital. Neste clima, a crise se tornou tão grande entre as milícias urbanas, os senadores, os equestres e a população, a tal ponto que o atual Imperador, Otho, decidiu realizar um discurso público incitando a todos a defenderem um Imperador que, assim como ele, havia sido escolhido pelo Senado (ita ex senatoribus príncipes nascuntur), e não pelas tropas. Porém, mesmo com esse discurso inflamado, Otho não conseguiu acalmar o ânimo das tropas e da população citadina, pois, segundo Tácito, a paz e a calma não voltariam a uma capital onde as pessoas andavam armadas e conviviam com a face da guerra (facies belli).  Esse ambiente propício gerou muitos boatos que começavam cada vez mais a circular na cidade de Roma e que, assim como vimos nos exemplos da segunda guerra mundial, também passavam a servir de subsídio para outro tipo de guerra. Esta, por sua vez, não era alimentada por gládios e por soldados, mas sim por palavras, boatos e pela busca de novas informações que pudessem desestabilizar os adversários. Como evidenciado por Tácito no final do capítulo 85 do livro primeiro quando relata que muitos soldados se disfarçavam de civis para adentrarem nas grandes casas (per domos occulto habitu) no intuito de observarem e relatarem as grandes manifestações de riquezas ou posições prometidas. E ambas poderiam servir de subsídio para acusações de traição a Otho. Enfim, acredito que o motivo desta “espionagem” era claro. Para Tácito, eles estavam atrás de rumores que pudessem delatar os apoiadores de Vitélio.  Além disso, também é possível perceber no relato taciteano que Vitélio também havia se apropriado da mesma tática. E, para isso, havia instruído alguns de seus soldados, que também estavam em Roma, para que saíssem em busca de informações sobre o tamanho do seu apoio na cidade. Esse clima gerado acabou com a privacidade das casas e aumentou as suspeitas e o medo.  Em suma, após esse exercício, posso afirmar que este ambiente da guerra civil de 69 se estabelece como um locus privilegiado não só para a criação e a proliferação desses rumores, mas também para o estudo destes. Afinal, eles também podem ser vistos e estudados como partes integrantes das estratégias políticas e militares para a sublevação dos concorrentes ao lugar de princeps. Um bom rumor, neste caso, poderia gerar instabilidade dentro de uma determinada legião, minando a confiança dos soldados e 
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até a lealdade destes, como também serviria para que os cidadãos da capital passassem a vivenciar uma insegurança tão grande a ponto de apoiarem os exércitos que estavam a caminho de tomar e pilhar a capital. Como se vê, estou apenas tocando a beirada das fontes que disponíveis sobre o período e que tocam nos rumores, muito rasamente, mas já é possível estabelecer inúmeras perguntas que não aquelas apresentadas até o momento pela historiografia. Afinal, as evidências podem chegar a ser inúmeras. Somente para ressaltar esse argumento, cabe dizer que os exemplos do ano de 69 que citei anteriormente fazem parte de um conjunto de ocorrências de rumores que, somente no livro I das 
Histórias de Tácito, chega a cento e cinco passagens. Número que pode e deve ficar ainda maior ao computar todas as ocorrências em todas as fontes importantes ao seu estudo nas guerras civis.2Ainda cabe lembrar que em meu inventário sobre rumores empreguei dois vocábulos, fama e rumor, para os latinos, ou Kléos, adicionando o grego, em todas as fontes. Ou seja, as evidências e as perguntas são muitas. Por isso, a necessidade de encontrar um modelo que abranja tudo isso se faz necessária e é essa atividade que passo a apresentar a partir de agora.   
O rumor como objeto de pesquisa: Teoria da Ação Coletiva e possibilidades 
de análise;  

“Fake radio war stirs terror through U. S”  
Daily News – 31/10/1938  

 
 No dia 30 de outubro de 1938, véspera do dia das bruxas, o locutor da Rádio CBS (Columbia Broadcasting System) de Nova Iorque decidiu interromper a programação musical da emissora para narrar em um tom jornalístico a invasão de marcianos ao planeta terra. Esse desempenho, embora teatral, contava com a credibilidade de uma narrativa exposta em uma “liturgia” e tonalidade radio jornalística, tal como uma notícia real e urgente, e que ganhou credibilidade, assustando a população de três cidades (dentre elas Nova Jersey e Nova Iorque), totalizando mais de 1, 2 milhões de pessoas. Este episódio ganhou notoriedade nos mais diversos veículos de informações, como o jornal “Daily News”, que no dia seguinte ao evento trouxe a seguinte manchete: “Guerra falsa no rádio espalha terror pelos Estados Unidos”. E este terror era ocasionado em grande parte pelos rumores ocasionados pela recepção da noticia, dissolvendo uma sociedade em 

                                                             
2 Neste caso, A guerra civil, os relatos sobre as Guerras alexandrinas, africanas e espanholas, escritos ou 
atribuídos a Júlio César, a Farsália, de Lucano, as Histórias de Tácito, a obra de Dião Cássio, História de 
Roma, as biografias intituladas A vida dos doze Césares, de Suetônio, as Plutarco, como as de César, Pompeu, 
Galba e de Oto. Além destas, as obras de Cícero, a obra História de Roma de Tito Lívio, o De Bello Gallico 
de César, as Guerras Civis de Apiano, os Anais, Agrícola e a Germânia de Tácito, as poesias de Virgílio, 
Ovídio e Horácio, também são essenciais para o seu estudo.   
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pânico. Era início do século XX, a era da comunicação em massa começava a surgir e a colher seus primeiros resultados de ação de grupos impulsionados por ela. Os rumores, neste mesmo sentido, passaram a se apresentar como elementos importantes a serem estudados por campos antes inimagináveis, como na História.  Porém, antes de chegar aos estudos históricos, cabe dizer que a trajetória dos rumores e seus efeitos sociais foi longa. Apesar disso, esta não demorou muito para se encontrar com os estudos sobre como ousá-lo para o mercado ou até mesmo para a guerra.Assim, neste mesmo contexto, entre os anos de 1939 e 1945, o mundo vivenciou os efeitos do que poderia ser da comunicação em massa e dos rumos em um ambiente de desavenças militares. Conhecida como a Segunda Grande Guerra Mundial, este conflito tão bem documentado e explorado, não necessita de muitas apresentações. E o motivo disso é claro! Pois, ele se revela sem nenhum esforço ao nos depararmos com os inúmeros documentários, filmes, séries, livros e todo material passado e recente que foi produzido com notícias, imagens e sons daquela época (de televisão, rádio ou de aparelhos pessoais). Essa imensa quantidade de fontes, por assim dizer, também nos permite olhar para esse conflito através de outra ótica, diferente daquelas que até então a historiografia se habituou, e podemos explorá-lo através de uma de suas maiores inovações, fruto de sua época, e que mudou radicalmente o jeito e a maneira de se fazer a guerra: a comunicação em massa (Mattelart & Mattelart, 1999; Rule, 1988: 91-118).   Neste sentido, o ambiente da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) também se constrói como um bom campo experimental para sentir a presença e a importância dos rumores na realização da guerra. Um exemplo disso pode ser encontrado nas propagandas militares que circularam nos Estados Unidos durante a deflagração destes conflitos e que são bastante reveladores quanto a sua relação com as estratégias militares. Como exemplo desta afirmação, me refiro a propagandas diretamente relacionadas ao rumor e a divulgação de informações decorrente dele. Como exemplo, é possível citar alguns cartazes de guerra que foram desenvolvidos pela inteligência do exército britânico em que a preocupação de prevenir a sociedade contra elas era clara. Como exemplo disso, o caso de um cartaz da época onde um soldado aparece colocando uma meia na saída de som de um gramofone, que possui gravado em sua base as palavras “Service gossip” – “Serviço de fofocas” e seguido da legenda “Put a sock in it” – “Coloque uma meia nisso” (Belchior, 2014: 52).    Em outros cartazes de propaganda miliar também fica visível a preocupação em divulgar advertências e imagens bem marcantes no intuito de prevenir e instruir as pessoas sobre os rumores. Como o caso de um cartaz como a imagem de um navio militar naufragando, ao fundo, e em primeiro plano um mulher dizendo: O navio sai de___ e vai para____. Esse cartaz vem seguido da legenda: As “palavras que afundam um navio” – “words that sank a ship”. Pois, aquilo que é ouvido por “torpedos” – “The torpedo is listening”, como encontrado em outra propaganda, 
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pode custar vidas e fomentar rumores que causarão pânico generalizado no território de uma nação. Dessa maneira, para não cair neste tipo de cilada tão típica de uma guerra, o que fica são as contramedidas: “Bata naqueles que espalham rumores” – “Punch the rumourists”, “não dê atenção para os rumores” “pay no heed to rumours”, ou no melhor estilo inglês “Keep calm and carry on” – “Mantenha-se calmo e siga com a vida” (Belchior, 2014: 52).  Na verdade, o que eu quero introduzir com essa reflexão inicial é que o estudo sobre os rumores junto ao contexto de uma comunicação em massa se desenvolvendo em nível global impulsionou grande parte dos estudos para os braços da teoria da comunicação política. Principalmente aquelas que transitavam no âmbito das propagandas militares da Segunda Guerra Mundial, da psicologia social, com Freud e Gustav Le Bon e, principalmente, da sociologia norte-americana, como a “Escola de Chicago” (Rogers, 1998: 04). Esse tipo de diálogo sociológico contaminou as interpretações que tendiam a ver os rumores como elementos que agiam no psicológico e que poderiam causar pânico em uma sociedade, que, como no exemplo da guerra, dependia muito de sua organização interna para sustentar suas frentes de batalha. Deste modo, uma comunicação que faça acreditar na vitória, trabalhar na coleta de metais para a confecção de munição e outros equipamentos, doar alimentos, doar roupas, comprar títulos de guerra e até mesmo a confiança necessária para um alistamento. Tudo isso era importante para combater uma possível patologia social desintegradora, sendo necessária até mesmo a presença sempre constante dos estúdios Disney com o intuito de disseminar uma educação preventiva contra os rumores3.  Porém, cabe adiantar que esse tipo de leitura psicopatológica das multidões em massa e do conflito entre elas é somente uma parte do debate. Um exemplo de outro tipo de pensamento pode ser extraído dos teóricos da “Escola de Chicago”. Segundo Randall Collins, os teóricos desta escola, dentre eles Robert Ezra Park e Ernest Watson Burgess, retiraram a conotação até certo ponto racista dos conceitos de raça e civilização desenvolvidos por Le Bon e passaram a observar certos padrões normativos na execução desses movimentos de massa (Collins, 2009: 98-99). A ideia desenvolvida por eles, e que irá contaminar todo o cenário sociológico por duas décadas (1950 – 1970), era a de que os comportamentos coletivos não estavam atuando fora da normalidade, mas apenas representavam uma breve ruptura que provocava mudanças nesta ordem e que logo se ajustaria e voltaria ao pelo funcionamento. Além disso, estes movimentos de massa não eram sempre executados na forma de pânico e dissolução, pois eram o resultado de uma sociedade à deriva, sendo executados em acordo com a “memória coletiva da população”. Ou seja, o comportamento coletivo, que para eles ainda pode ser lido 
                                                             
3Sobre isso, basta assistir um pequeno filme de 1943, intitulado “Chicken Little”.  Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZK2tAhwZFE0 
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como disfunção social, somente apareceria no cenário como uma resposta a uma falha no controle social, que, como resultado, aumentaria a interação entre os agentes. Quando colocados em contado próximo, o contágio mental era inevitável, influência “Le Boniana”, como o caso dos rumores, que nada mais eram do que um gatilho, muitas vezes controlados por agitadores, para que as ações de massa tivessem parte (Collins, 2009: 100-101). Assim, também cabe destacar que, diferentemente do seu antecessor, este tipo de abordagem passou a reconhecer uma experiência anterior na execução das ações sociais de massa.  Vimos, portanto, que os rumores foram estudados e também duas formas que foram empregadas para compreendê-los. Esses dois exemplos, quando colocados em um contexto histórico começam a se desenhar como uma tradição de pensamento que visava compreender as leis do comportamento humano, mas, principalmente, do comportamento humano coletivo. Estes estudos, que também foram embasados pelo próprio contexto acadêmico de cada produção e de ideologia política, foram essenciais para o desenvolvimento deste campo em estudos históricos e estes estudos também foram se tornando espécies de campo de análise e experimentação. Principalmente após as novas leituras, de cunho marxista, da História Social Inglesa. Nestas obras, por exemplo, dentre elas as de Hobsbawn,4 Rudé5 e Thompson,6 o que fica claro é que os movimentos sociais representados em conflito, ou não, são entendidos como pertencentes ao “organismo” social, já que se manifestavam em acordo com solidariedades preestabelecidas e em interesses de classe.   Sendo assim, mesmo em pânico por um rumor, é possível dizer que essas pessoas do passado agiam embasadas nos em seus costumes comuns (cultura) daquela população. Correr sempre para determinado local; buscar informações em tal cidade; quais veículos de informação; os efeitos do rumor e etc... É o protesto contra pedágios com o pagamento destes em notas de R$ 100. O protesto pelo troco, as leis históricas que determinam e limitam determinadas ações. Ou seja, neste debate também é possível pensar que uma sociedade em conflito é uma sociedade em adaptação, seja através da inclusão de novos agentes na ordem, como o caso das democracias modernas, ou até mesmo através da eclosão de movimentos sociais conservadores, contrários a qualquer tipo de mudança. Além disso, estes conflitos também podem ser lidos como momentos de exposição, afirmação e até 
                                                             
4A exemplo da obra: “Rebeldes primitivos: estudos sobre formas arcaicas de movimentos sociais nos séculos 
XIX e XX”.  
5A exemplo da obra: “A multidão na História: estudo dos movimentos populares na França e na Inglaterra, 
1730 – 1848”.  
6A exemplo da obra: “Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional”. 
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mesmo criação de novas identidades e sociabilidades. Ele é, portanto, pelo menos para uma tradição de pensamento, muito mais do que uma simples doença.  Enfim, o que se vê é que o debate é extenso, mas até o momento se apresenta como promissor para pensar muita coisa, até mesmo os movimentos de julho de 2013 no Brasil. Esse tipo de pensamento, portanto, é o que situo naquilo que apresento como Teoria da Ação Coletiva. Uma teoria que não surge com esse nome, mas que se aproveita de uma longa tradição de pensamento sobre o conflito social, que passará a contextuar realidade e realidade passada, através de uma profunda reflexão sobre o conflito. Principalmente após os traumas da Revolução Francesa. Desta maneira, os coloco diante uma tradição que vai pensar o rumor para além da primeira impressão que dei com “A Guerra dos Mundos” ou com as reações dignas de romance de espionagem na Segunda Guerra. A saber, um rumor que começa a ser pensado a partir do conflito.  Para começar esta empreitada, me proponho a realizar mais uma pequena volta ao passado, de mais um dois séculos, no intuito de estudar um pouco daquilo que o Sociólogo americano Randall Collins nos apresenta em sua obra “Quatro tradições sociológicas” como a “Tradição do Conflito”.  O estudo desta tradição será importante para esse estudo na medida em que norteará os debates a respeito da ação social decorrente dos rumores no período histórico por mim escolhido. Além disso, é um debate que norteou por muitos anos as discussões históricas, psicológicas e sociológicas dos rumores ao longo de praticamente um século e meio. Sobre esta tradição de pensamento, segundo Collins, apesar dela remontar a muitos séculos – ele, por exemplo, começa sua obra com uma citação de Heráclito (Séc. V a.C) – por muito tempo permaneceu no “subsolo” das reflexões sociológicas. Afinal, raras vezes as visões sobre o conflito foram construídas sob uma ótica “popular”, pois sempre foram focadas em um viés que privilegiasse as “classes dominantes”. Estas, por sua vez, sempre observaram o conflito sob a sua ótica, ou seja, como algo acarretado pela falência de seu processo de dominação (Collins, 2009: 49).   Todavia, segundo o autor, é inegável que o conflito é bem mais do que uma má gestão por parte das classes dominantes, pois, ao observarmos a linha cronológica da história, é possível perceber que esta, em larga medida, “é o arquivo do conflito, da guerra, das ascensões políticas, das manobras das facções e das mudanças” (Collins, 2009: 50). A história é uma sequência de conflitos! Além disso, para o autor, o conflito não deve ser observado apenas em si, pois é uma ponta de um iceberg que esconde um panorama social para além da sua parte visível. E ao mergulharmos, portanto, nesta tradição, é possível perceber que o estudo sociológico decorrente dela pode ser muito mais rico, se focado nas mudanças e interações sociais anteriores e resultantes de seu desencadeamento. Crise e conflito, assim, são pontas de icebergs. 
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 Talvez isso explique a preferência em começar as suas reflexões com Karl Marx. Afinal, para o autor, Marx “é o centro de uma tradição que, mais do que qualquer outra, representou o conflito” (Collins, 2009: 51). E isso fica evidente na leitura de sua clássica obra intitulada “O 18 de Brumário de Luís Bonaparte”. Esta obra foi originalmente publicada na revista Die revolution, entre dezembro de 1851 a março de 1852, e nela é possível perceber ao longo de suas linhas uma análise histórica dos conflitos originados pelas comoções de 1848, também conhecida como “Primavera dos Povos”, na França, e que culminaram na contrarrevolução que colocou o sobrinho de Napoleão, Napoleão III, no poder como Imperador da França. Além disso, cabe destacar, que nesta obra fica evidente a leitura marxiana focada no conflito, em especial, o conflito entre classes, como a força motriz da história (inspiração Hegeliana). Ou seja, o que Marx relata é um conflito político pelo controle do Estado, mas que possui suas origens no materialismo histórico (a exemplo da propriedade privada burguesa), nos interesses econômicos das classes sociais dominantes. E estes conflitos não vão gerar uma inversão ou a dissolução da ordem, mas vão aperfeiçoar o Estado Burguês, fortalecê-lo, dificultando cada vez mais o surgimento de um governo do proletariado (Marx, 2011).  Mas por que partir de Marx? Talvez porque a sua preocupação em observar o conflito era bem diferente (diria até certo ponto única) daquela em que se debruçavam grande parte dos sociólogos à época. Afinal, para Marx, o conflito era o que movia a sociedade, fazia parte dela. Ou seja, era algo que com certeza não entraria na pauta das elites intelectuais e industriais à época. Dentre os autores que não partem dessa perspectiva marxiana, cito brevemente o pensamento de um autor posterior, mas que fundou bases importantes para a compreensão dos conflitos sociais, inclusive fornecendo um modelo “biológico” para materializar a sociedade. Este modelo, bem Aristotélico, eu diria 7, contaminou grande parte dos pensadores que, durante o século XX, iriam pensar no conflito. Seu nome, Émile Durkheim. Em suma, para esse sociólogo francês, a sociedade deveria ser entendida como um organismo orgânico (sui generis), regulado por leis e normas (nomos) que garantiriam o bom funcionamento biológico deste ser vivo (Durkheim, 2004). O contrário desta normalidade, a exemplo do conflito, passa a ser entendido por Durkheim e seus seguidores como uma patologia, uma doença no organismo, que levaria a sociedade a um estágio de desintegração e anomia (quando não existem leis). O conflito, portanto, não fazia parte deste organismo vivo, era uma doença. E isso fica mais evidente se atentarmos para a visão do autor sobre a regulamentação do trabalho:    
“Como o sociólogo francês o percebia, tal estado de anarquia não poderia ser atribuído somente a uma distribuição injusta da riqueza, mas, 

                                                             
7 Basta atentar para a sua obra “Política”.  
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principalmente, à falta de regulamentação das atividades econômicas, cujo desenvolvimento havia sido tão extraordinário nos últimos dois séculos que elas acabaram por deixar de ocupar seu antigo lugar secundário. Ao mesmo tempo, o autor conferiu às anormalidades provocadas por uma divisão anômica do trabalho uma parte da responsabilidade nas desigualdades e nas insatisfações presentes nas sociedades modernas. Mesmo tendo absorvido uma ‘enorme quantidade de indivíduos cuja vida se passa quase que inteiramente no meio industrial’, tais atividades não exerciam a ‘coação, sem a qual não há moral’, isto é, não se lhes apresentavam como uma autoridade que lhes impusesse deveres, regras, limites” (Quintanero, 2002: 80).   Mas, enfim, feito esse debate, é possível afirmar que até certo ponto atingi com ele uma dialética sobre o próprio conflito. Afinal, este conflito faz ou não faz parte das relações em sociedade? Ele é uma patologia social? Da mesma forma, os rumores, quando impulsionam movimentos sociais, estes podem ser entendidos como o resultado de uma sociedade em dissolução, tal como exposto pelo exemplo da “Guerra dos mundos”? Ou, ao contrário, fazem parte dela a tal ponto de se manifestarem em acordo com as leis e os costumes vigentes? Além disso, as comoções oriundas de um rumor são resultado da anomia e da atomização de indivíduos ou podem nos revelar laços sociais e interesses de grupo pré- estabelecidos? Ainda sobre isso, todo rumor gera um movimento de massa conflitivo, mesmo que não dissolutivo? Se sim, é possível estabelecer quem eram as pessoas que se manifestavam em confronto aberto e contra quem se manifestavam? Estas massas em movimento eram formações espontâneas ou não? Enfim, depois de tantas questões, a derradeira, como este raciocínio pode nos auxiliar na compreensão das sociedades antigas?   Na verdade, apesar dos méritos, as críticas ao modelo adotado pelos irracionalistas ordagem devem ser levantadas. A primeira fica por conta da noção de que o conflito é resultante de uma falha no “controle social”, ou seja, uma falha na forma usada pelas instituições dominantes para garantir as normas sociais. Por quê? Se o conflito é gerado por pessoas que passam a “transitar” fora da normalidade, como explicar que os indivíduos marginalizados não são necessariamente os mais revoltosos? Na verdade, o que é observável nos estudos mais contemporâneos e nos noticiários da televisão sobre as manifestações da Copa do Mundo é que, quanto maior o seu isolamento, maior a dificuldade desse indivíduo gerar uma ação coletiva. As interações prévias, portanto, me parecem essenciais e imprescindíveis para uma ação social. Sobre a segunda crítica, essas abordagens expostas anteriormente estão focadas em entender os movimentos de massa que tiveram parte em sociedades modernas. Ou seja, em sociedades onde a comunicação (e suas formas) já era bem diferenciada daquela que teve seu lugar em sociedades anteriores, isto é, para o recorte temporal do meu trabalho. Além disso, trabalham com sociedades onde sentimentos de classe estavam surgindo, apoiados em ideologias políticas, 
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propagandas, partidos e sindicatos, que transformaram a meu ver as antigas formas de sociabilidades e de interação de grupos, especialmente aquelas encontradas na Roma antiga.   Enfim, exposto o nosso problema, e voltando ao debate entre o pensamento marxiano e o durkheimiano sobre o conflito, acredito que a melhor maneira de findar esse debate seja adotar uma perspectiva semelhante àquela que foi adotada também por Randall Collins na obra supracitada. Segundo ele, por exemplo, qualquer sociedade é composta de diversos conflitos antagônicos que, quando escondidos, ou seja, quando não revelados, estão somente porque passam por um processo forte de dominação. Desta forma, o autor parte do princípio que o conflito não é uma anormalidade da sociedade, pois mesmo os antagonismos são construídos dentro de formas pré- estabelecidas de relações, como as leis, os costumes, e as redes de solidariedade de grupo. Sendo assim, parte de uma abordagem bem parecida com aquela que foi exposta de Marx no que tange a visão dos conflitos como algo bem distinto do patológico, pois chega a ser racional e econômico (como os interesses de classe), representando, em apenas alguns poucos casos, como nos poucos e pequenos momentos de pânico total, um momento breve de ruptura com a “ordem”. Mas nunca como um sintoma de uma sociedade doente e em desintegração (Collins, 2009: 106-107).   Talvez o maior exemplo aplicado desta noção que estou tentando adotar, pelo menos no campo de estudo do meu objeto histórico, seja a obra “El gran panico de 1789: La revolución Francesa y los campesinos”, de Georges Lefebvre, que viveu entre 1874 a 1959. Mas por que ele e esta obra? Bem, a começar pela biografia do autor: Lefebvre foi neto de camponeses que vivenciaram a revolução francesa, filho de um empregado do comércio da indústria têxtil local, em Lille, e, como tal, iniciou seus estudos na escola pública local, tendo que futuramente custear seus estudos através de bolsas concedidas pelo governo (Buzzi, 2002: 177). Muito cedo, passou para o ensino em escolas secundárias e à militância de esquerda, inclusive ingressando, na primeira década no século XX, na Comissão de História Econômica da Revolução (Buzzi, 2002: 176).  Na década de 20, Georges Lefebvre conhece, em Estrasburgo, um região disputada militarmente entre a Alemanha e a França, Marc Bloch e Lucien Febvre e, em 1929, sob a tutela desta amizade, se torna então um colaborador importante da nova revista, fundada naquele ano com o nome de Annales d’histoire économique et sociale (Burke, 1990: 16).8 Já, a obra em questão foi fruto de sua maturidade como pensador, pois foi publicada em 1933, e expressa claramente, no caso da análise dos rumores do “grande pânico”, suas influências 

                                                             
8Lefebvbre, por exemplo, defendeu a sua dissertação de Mestrado com quarenta anos.   
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marxistas e também aquelas que haviam sido desenvolvidas em contato com a Escola dos Annales.9  Por exemplo, o primeiro capítulo de “O Grande Medo de 1789” é intitulado “A Fome” e inicia-se com uma citação de Taine da obra o Antigo Regime: “O povo assemelha-se a um homem que caminha dentro de um lago com água até a boca; à menor depressão do solo, à menor flutuação, perde o pé, afunda e se afoga” (Lefebvre, 1979: 25). É o materialismo histórico expresso na consciência do terceiro Estado. Mas não é somente um terceiro Estado, uno, mas uma coletânea de diversas mentalidades (influência dos Annales), que eram influenciadas por grandes estruturas históricas, como economia, o antigo regime, a situação camponesa, os errantes e até mesmo os motins, mas que serão estudados em sua localidade específica, sua regionalidade geográfica e até mesmo psicológica, através de objetos históricos nada convencionais para o historicismo alemão, como os rumores (Simiand, 1972).   O “grande medo”, neste caso, passa a ser visto por ele de uma maneira diferente, bem distante da ideia dissolutiva e até certo ponto irracional, tal como apresentado pelas discussões contidas na obra entre Lefbvre e Taine, por exemplo (Lefebvre, 1979: 28). Pois, através da análise de sua obra é possível perceber que os alertas e os rumores que circulavam sobre um possível “complô aristocrático” não provocavam caos, violência e dissolução social. Ao contrário. Eles nos auxiliam a compreender as diferentes causas de insatisfação dos agentes envolvidos e quais tipos de manifestações que eles tomavam a partir delas, seja nas cidades ou nas diversas regiões do campo. Pois, e talvez a conclusão mais impressionante deste estudo, foi possível perceber que na medida em que os rumores se alastravam, as cidades passavam a reforçar as suas defesas e a atenuar a paz, inclusive expondo redes de solidariedade internas e até mesmo esboços de recrutamento em massa para proteger as suas comunidades (Lefebvre, 1979: 281-291). Neste caso específico, o da Revolução Francesa, o Terceiro Estado passou a adquirir uma consciência maior de seu tamanho e da sua força, o que inclusive justificou a suas consequências mais graves no campo, com a queda do “regime senhorial”.  Em suma, o que foi possível perceber ao longo deste debate é que existe uma preocupação muito focada em entender os movimentos sociais, como as ações de massa decorrentes de rumores, através de uma ótica que varia entre o entendimento dos conflitos como algo natural da sociedade e que é expresso dentro das normalidades impostas pelos mecanismos de controle social, de outra, onde a psicopatologia das multidões aparece como algo incurável e incontrolável, levando sempre a momentos de dissolução social e até mesmo a anomia. Nesta última análise exposta por este parágrafo, por exemplo, a multidão aprece como algo 
                                                             
9 Conforme apontado por Stéphane Buzzi ao trazer uma fala de Marc Bloch sobre o trabalho de Lefebvre: 
"naturalmente, é o problema das classes que, acima de tudo, preocupa Sr. Lefebvre". Cf. Buzzi, 2002: 146. 
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espontâneo, sem passado, sem relações previamente estabelecidas e que não visa nenhuma expectativa de futuro. Ela apenas destrói e age até os limites do seu hipnotismo. Porém, como apontado pela obra de Lefbvre, é possível observar a ação social e os movimentos decorrentes dela, principalmente os impulsionados pelos rumores, através de outra ótica. Esta, pela qual, trabalharei em um capítulo futuro, quando pretendo estudar com mais atenção à contribuição do estudo do “Grande Medo”, mas também retomar alguns raciocínios importantes que foram desenvolvidos pela “História Social inglesa”.   
 
Conclusão   Como foi dito ao final da nossa reflexão anterior, o exemplo do tamanho da contribuição de Lefebvre pode ser destacado do primeiro capítulo de sua obra supracitada. O materialismo histórico expresso na consciência do terceiro Estado a partir da fome, neste caso, cria o ambiente ideal para a aceitação de rumores sobre uma possível retaliação por parte da Nobreza contra o terceiro Estado que se revoltava por causa da fome e das dívidas. Principalmente, quando nesse mesmo tempo, o inverno se aproxima, levando com que muitos famintos abandonem suas localidades e partam atrás de comida nos bosques, nas cidades ou através do saque. E ao longo de sua obra, esse tema da fome volta a permear a análise dos conflitos e dos rumores. O povo, temeroso com a falta de grãos nos campos, mesmo que em períodos de safra ruim, precisa comer. O pão fica mais caro e os campos carecem sem trigo; a crise vem. Mas não é somente um terceiro Estado, uno, que parte em busca dos seus interesses, e, sim, uma coletânea de diversas mentalidades, interesses materiais e políticos, influenciadas por grandes estruturas históricas. Ou seja, cada região, cada localidade, sendo composta por diferentes pessoas e/ou grupo de pessoas, com diferentes necessidades, agiriam em relação aos rumores de maneira distinta umas das outras porque tinham interesses materiais distintos.   Essa mesma digressão materialista histórica também pode ser facilmente empregada para a análise das campanhas militares de uma maneira geral. Afinal, não é difícil pensarmos em uma guerra sem nos depararmos com a evidência de que ela era travada por soldados e que todos esses homens, apesar de sua força e coragem, precisavam comer e beber. Um bom exemplo disso fica por conta de uma emblemática frase atribuída ao Imperador Napoleão Bonaparte e que ilustra muito bem o nosso ponto de partida para perseguir os rumores e a sua aplicação como estratégia militar. É ela: une armée marche sur son estomac, ou em português, um exército marcha sobre o seu estômago. O que fica claro com essa digressão é que uma das preocupações mais evidentes de uma guerra é a alimentação das tropas. E isso não fica diferente ao ler as fontes sobre os conflitos, pois iremos facilmente encontrar em muitos casos que as tropas careciam de viveres para continuar a guerra. Da 
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mesma forma, também é possível observar uma estratégia interessante empregada por Cidades que se empreenderam em queimar os recursos naturais ao seu entorno para dificultar a campanha de tropas hostis em seu território. Ou seja, para suprir essa dificuldade, uma estratégia militar rápida deveria ser encontrada para que a guerra permanecesse sendo travada.   Sobre uma guerra civil e seus ricos e sangrentos eventos, até mesmo o historiador latino Publio Cornélio Tácito concorda que não é preciso muita originalidade e nem habilidade de um orador para que o conteúdo narrado agrade a audiência (Tac. Ann. 1, 2). Afinal, guerra é guerra e o fratricídio constante, tema tão comum na literatura sobre esses períodos, a exemplo da obra Farsália de Lucano, para ilustrar outro período deferente do de Tácito, são provas presentes de uma boa leitura e da completa “visualização” do temor que era viver durante esses períodos da História Romana.  E sobre isso, o que muito se observa nos estudos é a tentativa constante de estudar esses períodos tendo como objeto das análises históricas o mesmo atrativo que a imaginação anseia quando falamos em guerra: as táticas de batalha, as biografias dos generais, a topografia, as armas e até mesmo o tipo de vestimenta militar.   Mas a guerra não é só isso! Ao observarmos a obra Commentarii de Bello Civili de César, por exemplo, podemos perceber que em quase sua totalidade a Guerra, para César, não se resume a batalhas. Estas, inclusive, compõem parcos momentos de descrições que a meu ver são muito mais importantes para o andamento de uma campanha civil: a obtenção de água, pastagem, madeira e de comida. Aliás, isso fica tão evidente em sua narrativa que a presença de linhas de abastecimentos locais advindas das cidades (oppida/ civitates) próximas ao conflito travado é o objetivo principal para aqueles que estão batalhando. E isso perpassa pela análise dos recursos locais, como o Nilo para Água, em Alexandria, observado no Bellum 
Alexandrinum, 5, e também nas dificuldades enfrentadas por César em suas campanhas na Espanha (Caes. BC. 1, 69, 81 e 84), na França (Caes. BC. 2, 22) e, finalmente, na Grécia com Pompeu (Caes. BC. 3), quando os recursos locais passam a ser escassos devido ao cerco, ao clima, a aridez do solo e a tomada dos alimentos para dentro da cidade sitiada. Guerra civil, portanto, é sinônimo de fome.   Os viveres neste caso são a prioridade e defender seu exército da escassez se torna o exercício diário de um bom general. Cavar poços (Caes. B. Alex. 5), navegar a costa (Caes. B. Alex. 7), cavalgar para o interior em busca de trigo para o saque, procurar gado, comer raízes, folhas e cascas são a prioridade (Caes. BC. 3, 58). As grandes linhas de abastecimentos, neste caso, não funcionam da maneira que deveriam e falta dinheiro na capital para comprar produtos distantes e até mesmo para sustentar a posse da terra (Caes. BC. 3, 20). Afinal, César não se omite em dizer que em muitos casos tempestades atrapalhavam a navegação (Caes. BC. 1, 40; III, 22, 26, 27, 80, 102). Dessa forma, garantir que as comunidades vizinhas possam 
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oferecer o auxílio necessário para tal e também como abrigo aos feridos se firma nesse cenário como a única opção que os generais possuem para continuar a guerra. Afinal, as comunidades das províncias possuíam comunicação prévia umas com as outras e até mesmo praticavam comércio com aquelas que hoje estavam sitiadas. Os produtos iam e vinham, assim como as notícias. César mesmo diz que determinadas localidades áridas e montanhosas como o norte da Grécia somente viviam de importações de produtos (Caes. BC. 3, 42). Ou seja, neste cenário, é possível perceber que os exércitos poderiam recorrer a produtos locais enviados por cidades, assim como comunicar a sua necessidade para elas e seus habitantes a tal ponto que eles passem a fornecer os alimentos que precisamos de maneira voluntária (Caes. BC. 1, 40).  Só que aí entra outro problema de um conflito assim: quem apoiar em uma Guerra Civil? Se a sua comunidade escolhe um lado, você automaticamente se torna inimigo do outro. E esse ato, tal marcante para o fio central deste texto era marcado por dois atos distintos feitos pelas cidades: elas fechavam as portas - praeclusas esse portas (Caes. BC. 2, 20) - ou abriam elas - portas aperuit (Caes. BC. 3, 81) - para os exércitos em campanha. Só cabe destacar que em toda a narrativa esse ato somente acontece após longa deliberação dos próprios cidadãos que poderiam, e assim o fizeram, depor até mesmo a guarnição interna contrária aos exércitos que decidiram apoiar (Caes. BC. 3, 11). A comunidade por sua vez decidia e também deixava para decidir até o último minuto (Caes. BC. 1, 22, 23, 74). Visto isso aproveito o final deste texto para apresentar nosso estudo de doutoramento em História Social: os rumores. Pois, o que se vê também em guerras civis, para além do quadro descrito acima, são emissários, comerciantes, viajantes, correios e desertores que propagam notícias e rumores, do ouvir falar (audiebat), do rumor enquanto tal (rumor) e do perigo que será enfrentar um general com tanta fama. A guerra civil anda aqui ao lado. Queremos saber quem vamos apoiar!  Assim, observando nossas fontes dessa maneira, fica visível um quadro (até certo ponto vívido) de que os rumores circulavam frequentemente em cidades que estavam ao entorno dos conflitos e que possuíam quantidades importantes de 
frumentum, por exemplo. O intuito disso, dentro do meu modelo, era fazer com que a população daquela localidade deliberasse sobre o que fazer com os exércitos que se avizinhavam, podendo, se assim se aliasse a determinado general, oferecer suas riquezas naturais em troca de proteção. Visto isso, é possível delimitar mais ainda o nosso tema, pois ao pensarmos o rumor como uma arma militar utilizada nos conflitos civis, não farei de uma forma generalizante e que englobe todos os rumores evidenciados nas fontes em um “pacote” só, com os mesmos objetivos e destinatários, sendo ouvidos por toda a extensão do Império.   Nesse caminho, por exemplo, é possível atentar cada vez mais para quais localidades e grupos de pessoas que foram as mais “privilegiadas”, por assim dizer, 
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com rumores que claramente eram empregados como estratégia militar. Como o caso das cidades ou de grupos específicos em Roma. Dessa forma, o estudo dos rumores na antiguidade pode ser revelador, pelo menos em um primeiro plano, como um ponto essencial para distinguir duas realidades históricas distintas, a república e o principado. E quando falo em distinguir, não estou apenas falando da sua forma de governo ou de organização militar, ou seja, aquilo que já foi feito por diversas pesquisas. Dessa mesma maneira, é possível partir do princípio que a forma de se fazer e vencer o conflito, inclusive através de rumores, deve ser lido através das especificidades de cada contexto selecionado. Pois, a busca por apoio de cidades para a realização e a manutenção do conflito poderá variar em cada regime político, inclusive revelando-nos diferenças marcantes, como a importância que a cidade de Roma passa a ter como objeto primordial de conquista durante o Principado. Quando que, na República, foi prontamente abandonada por Pompeu.   Nesse sentido, para estudar os rumores na antiguidade, pelo menos através da contribuição das Teorias da Ação Coletiva, é preciso, antes de mais nada, realizar nossos mapas sobre os conflitos, destacando, as linhas de manutenção de viveres (trigo, água, madeira ou dinheiro) que foram encontradas pelos generais em conflito. Ou seja, é possível pensar a partir de uma análise das funções dos soldados para além da batalha, como a busca de informações e de suprimentos, como também das dificuldades climáticas e geográficas, como um mar, por exemplo, encontradas para a realização dessa empreitada tão essencial para se alimentar a guerra. Aliado a esse fator o será possível perceber em que em muitas áreas geográficas, as quais a guerra foi travada, os recursos necessários para o cerco, como a madeira, e para os soldados, como água e trigo, eram escassos por natureza e se isso tem alguma relação com os rumores ou a quantidades deles. Ou seja, o rumor vista aos olhos da Teoria da Ação Coletiva nos leva a pensar em termos maiores, como a logística militar empregada pelos exércitos em guerra civil.   Sendo assim, para por fim responder o nosso desafio inicial, parto, então, de uma questão essencial para o encerramento deste trabalho. Afinal, é possível extrair evidências que provem que os rumores eram empregados como parte da estratégia militar no mundo antigo? Posso responder de antemão que sim. Pois, o que foi possível perceber ao analisarmos as fontes literárias sobre as guerra civis é que os rumores são muito frequentes e importantes dentro desses conflitos. Sendo, portanto, muito bem relatados e documentados, principalmente nas narrativas legadas por César e por Tácito. Outro ponto interessante é que as localidades de deflagração destes rumores, os mecanismos de transmissão e os benefícios obtidos através deles também são observáveis nas narrativas. Portanto, falo de um estudo perfeitamente possível para o mundo antigo e que se apresenta, assim, muito graças aos estudos da Teoria da Ação Coletiva.   
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