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Resumo: 
Neste artigo, pretendemos discutir como a queda do Império Romano vem sendo 
utilizada como um topos em discursos proferidos por adeptos e simpatizantes do 
Partido Republicano nos E.U.A, entre os anos de 2009 e 2013 Para tanto, 
iniciaremos com uma discussão sobre discursos semelhantes, emitidos em território 
Europeu, que se apropriam do mesmo evento histórico em prol de anseios políticos 
e ideológicos – geralmente oriundos de partidos e pessoas públicas da “Extrema-
direita” – para, daí então, analisarmos o caso estadunidense. 
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Abstract: 
In this paper we discuss how the fall of the Roman Empire has been used as a topos 
in speeches by supporters and sympathizers of the Republican Party in the United 
States between the years 2009 and 2013. Thus, we will begin with a discussion of 
similar speeches given in European territory, which appropriate the same historical 
event in support of political and ideological aspirations - often coming from parties 
and public figures of the “extreme right” - then we analyze the US case. 
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1. A “Queda-de-Roma”: um topos discursivo(?) 
 
 

O passado glorioso, o futuro trágico, o choque de civilizações, o invasor que 
define destinos: poderiam todos estes elementos ser evocados em poucas palavras? 
Que expressão metafórica conseguiria conjurar quatro princípios distintos ao 
mesmo tempo? “Sem nenhuma atitude, este influxo migratório será como a invasão 
bárbara do século IV, e as consequências serão as mesmas”.3 Este pequeno trecho, 
proferido em 15 de setembro de 2015 em um discurso da presidente do partido 
Front National, Marine Le Pen, lança luz a essa pergunta. Acompanhado de outros 
clichês e chavões,4 igualmente típicos da extrema direita europeia, a ex-candidata à 
presidência da França utiliza, como ferramenta discursiva, um dos mais 
contraditórios (e, por que não dizer, polêmicos) acontecimentos da história 
ocidental: afinal, haveria alguma semelhança entre a atual situação da Quinta 
República Francesa, temerosa perante as ondas migratórias africanas e muçulmanas, 
com o fim do mundo antigo e as famigeradas invasões bárbaras? De fato, não seria a 
primeira vez que a nação francesa evocara este elemento em um momento de crise.  

 
Em 1947, quando o ressentimento com a ocupação nazista ainda se mostrava 

latente, o historiador e arqueólogo André Piganiol escrevera L’Empire chrétien, no 
qual declarara que o Império Romano não morrera de uma morte natural, mas sim, 
fora “assassinado” pelos seus vizinhos germânicos (Piganiol, 1947: 422). Entretanto, 
esta visão não sobreviveu por muito tempo, como afirma Marcelo Cândido: “[d]e 
fato, após a Segunda Guerra, e talvez sob o impacto da construção europeia, a 
imagem dos invasores ‘germânicos’ tornou-se cada vez mais positiva” (Cândido, 
2009: 18). Passadas duas décadas da Segunda Guerra, cada geração de historiadores 
produziu suas próprias versões, mais complexas e enxutas, sobre o fim do mundo 
antigo e as invasões germânicas; passando por Lucien Musset, e sua obra Les 
Invasion: lês vagues germaniques (1965) – traduzida no mundo anglófono por The 
Germanic Invasions: The Making of Europe AD 400-600 –, por Peter Brown, em The 
World of Late Antiquity (1971) – obra responsável por popularizar o termo 
“Antiguidade Tardia” nos estudos da área – por Walter Goffart, em Barbarians and 
Romans A.D 418-584, The Techniques of Accommodation (1980), até um projeto 
fomentado pela European Science Foundation, intitulado The Transformation of the Roman 

                                                           
3 Traduzido de: “Without any action, this migratory influx will be like the barbarian invasion of the IV 
century, and the consequences will be the same”. Disponível para acesso em 
<https://www.rt.com/news/315466-le-pen-migrant-barbarian-invasion/> Acessado em 08/10/2015. 
 
4 Exemplos: “Temos de parar imediatamente essa loucura para salvaguardar o nosso pacto social, liberdade e 
identidade”, ou “Há 1,5 milhões de pessoas à espera de habitação social em Île-de-France e que nunca terão a 
oportunidade de ser alojados em um lugar como este, por causa de um tratamento preferencial do país para 
os estrangeiros.” Traduzido de: < https://www.rt.com/news/315466-le-pen-migrant-barbarian-invasion/> 
Acessado em 08/10/2015. 
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World (1993-1997),5 todas rejeitando (em maior ou menor grau) a ideia de uma 
catástrofe histórica, das invasões violentas ou do fim de uma civilização. 

 
Eis que surge mais um questionamento: se a queda de Roma não fora um 

evento tão drástico para a História ocidental – e este fato já está consolidado em 
termos acadêmicos – por que este episódio vem sendo usado com tanta intensidade 
em discursos6 políticos contemporâneos? Além do discurso de Le Pen, o 
parlamentarista holandês Geert Wilders também fizera uma fala semelhante em 
2011, durante a leitura anual da Magna Carta - um evento que ocorre na Itália desde 
2004, no qual uma figura política importante no cenário internacional realiza uma 
palestra sobre algum tópico de interesse público, acompanhado por representantes 
de vários setores da sociedade italiana. Em sua fala, Wilders faz ataques severos ao 
multiculturalismo e à questão imigratória, sem economizar em comparações 
históricas. Wilders utiliza-se do topos de que a história se repete para alertar seus 
contemporâneos de um possível ‘novo erro’, em suas palavras:  

 
 

“É, de fato apropriado discutir esses problemas em Roma, pois a história 
de Roma também serve como um aviso. [...] No Século V, o Império 
caiu para os bárbaros germânicos. Não há dúvida de que a civilização 
romana era muito superior à civilização dos bárbaros. E, no entanto, 
Roma caiu. Caiu, pois perdeu a crença em sua própria civilização. Ela 
perdeu a vontade de se levantar e lutar pela sobrevivência. Roma não 
caiu da noite para o dia. Caiu gradualmente. Os romanos mal notaram o 
que estava acontecendo. Eles não perceberam a imigração dos bárbaros 
germânicos como uma ameaça, até que fosse tarde demais. Por décadas 
eles cruzaram as fronteiras, atraídos pela prosperidade do Império. [...] se 
a Europa cair, cairá como a Roma antiga, por não acreditar na 
superioridade de sua própria civilização. Irá cair por acreditar, de forma 
estúpida, que todas as culturas são iguais, e, por consequência, que não 

                                                           
5 Os resultados das pesquisas foram publicados em 14 volumes pela editora Brill. A revista tem sua 
continuidade garantida com Brill's Series on the Early Middle Ages. Mais informações sobre o Projeto ver: 
<http://www.esf.org/coordinating-research/research-networking-programmes/humanities-hum/completed-
rnp-programmes-in-humanities/the-transformation-of-the-roman-world.html> Acessado em 18/10/2015. 
 
6 É valido mencionar que nem todas as comparações entre os acontecimentos do mundo tardo-antigo e a 
atual situação da Europa possuem, necessariamente, um viés conservador – apesar deste ser o mais comum. 
Em entrevista recente, o famoso historiador italiano Umberto Eco comparara as migrações germânicas do 
mundo antigo com a questão imigratória europeia. “Estou muito preocupado, não por mim, mas pelos meus 
netos. Escrevi-o há 30 anos: o que se passa no mundo não é um fenómeno de imigração, mas de migração. A 
migração produz a cor da Europa. Quem aceitar esta ideia, muito bem. Quem não a aceitar, pode ir suicidar-
se. A Europa irá mudar de cor, tal como os Estados Unidos. E isto é um processo que demorará muito 
tempo e custará imenso sangue. A migração dos alemães bárbaros para o Império Romano, que produziu os 
novos países da Europa, levou vários séculos. Portanto, vai acontecer algo terrível antes de se encontrar um 
novo equilíbrio. Há um ditado chinês que diz: ‘Desejo-te que vivas numa era interessante’. Nós estamos a 
viver numa era interessante”. Link para acesso <http://www.contioutra.com/acontecera-algo-terrivel-antes-
de-se-encontrar-um-equilibrio-migracao-e-refugiados-por-umberto-eco/> Acessado em 18/10/2015. 
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há razão em lutarmos para preserva-la. Esta falha em defender nossa 
própria cultura se tornou a ameaça mais perigosa que pode ser usada 
contra o ocidente.”7 

  
 

Tal problemática pode ser respondida de duas maneiras: primeiramente, 
deve-se ter em mente que a produção sobre o tema vem sofrendo uma “virada 
reacionária” nos últimos dez anos, protagonizada por dois pesquisadores da Oxford 
University. As obras de Peter Heather, The Fall of the Roman Empire: A New History of 
Rome and the Barbarians, e Bryan Ward Perkins, The Fall of Rome: and the End of 
Civilization, foram lançadas no outono de 2005, quando a temática do 
multiculturalismo e as polêmicas da imigração (tanto em território europeu, quanto 
norte americano) começavam a ganhar grande apelo em discursos da(s) ala(s) 
conservadora(s). Ambos os autores trazem (de volta) a idéia da catástrofe; o Império 
Romano, no auge de sua glória e resplendor, sendo reduzido a um punhado de 
reinos descentralizados, mal organizados, em nada comparáveis à notável civilização 
clássica. O(s) causador(es) deste estrago: os bárbaros, um agente externo.8 A 
recepção de ambos os autores – especialmente entre o público não acadêmico – fora 
grande – como veremos posteriormente.Uma segunda proposta – que em nada 
exclui a primeira, muito pelo contrário – é que o evento histórico em questão, 
devido à relevância que lhe é atribuída para com a história ocidental – o que se torna 
nítida, devido ao número gigantesco de vezes que fora revisado9 – se tornara um 
topos discursivo. Um elemento que se repete em vários tipos de discurso, com intuito 
de causar empatia, familiaridade e identificação do receptor para com as ideias do 
emissor. Dispositivo, este, muito comum em disputas ideológico-partidárias. 

                                                           
7 Traduzido do original, disponível em 
<http://www.americanthinker.com/blog/2011/03/geert_wilders_in_rome_defendin.htm>. Acessado em 
12/10/2015. 
 
8 Para melhor compreender as ideias defendidas por Heather e Perkins, de forma direta e sintética, ver a 
entrevista cedida pelos próprios, em 22 de Dezembro de 2005. Disponível em 
<http://blog.oup.com/2005/12/the_fall_of_rom/>. Acessado em 13/10/2015. 
 
9 Em 1984, o professor alemão Alexander Demandt catalogou 210 teses sobre o assunto, que vão desde os 
fatores estruturais mais conhecidos (ex. Invasão, crise política, inflação...) até fenômenos mais diversificados, 
como eventos cataclísmicos, feminismo ou envenenamento a partir do vinho – devido uma praga nas safras 
do século V (cf. Demandt, 1984). Uma tese que dialoga com a proposta aqui analisada é a do historiador 
estadunidente Asther Ferril, que afirma que o Império Romano ruiu devido a ‘barbarização’ de seu exército; a 
utilização maciça de bárbaros germânicos (desdotados da disciplina, da cultura e do gênio militar romano) 
levara a total reconfiguração do aparato bélico romano, que não só abandonara o sistema de legiões – 
adotando a divisão em tropas móveis e soldados de fronteira (Limitanei) – como passara a enfatizar o uso da 
cavalaria, aos invés da tradicional infantaria. Desnecessário dizer que a tese de Ferril já é, deveras, 
desatualizada e muitas das premissas base que sustentam sua teoria já foram superadas. No entanto, é válido 
lembrá-la, pois, assim como a historiografia clássica e os discursos aqui analisados, Ferril também coloca o 
bárbaro (que muitas vezes pode ser associado a figura do imigrante/estrangeiro) como o causador de uma 
ruptura (ou mesmo, de uma decadência) (cf. Ferril, 1989). 
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Tratando-se de discursos oriundos de partidos, indivíduos e demais grupos 

da dita “extrema-direita”, próximos a ideias nacionalistas que, por vezes, beiram a 
xenofobia e o racismo, a utilização de topos “históricos” que remetem ao mundo 
antigo não é nada surpreendente: apelos aos “pais fundadores”, a um passado mítico 
de grandes batalhas e conquistas, ou a um passado cheio da mais pura e imaculada 
tradição/essência, sempre estiveram presentes no linguajar de populistas e 
demagogos, transformando o topos em uma poderosa ferramenta retórica.  

 
Ainda na década passada, o medievalista estadunidense Patrick Geary já 

alertara sobre o ressurgimento das extremas-direitas e a difusão de suas narrativas 
pseudo-históricas em quase todo o território europeu, lançando o livro The Myth of 
Nations (2002). Na obra, o historiador não apenas desconstrói as falácias da 
imutabilidade das nações, como demonstra a real relação entre as várias etnias 
bárbaras e o povo romano, do fim do mundo antigo à consolidação das primeiras 
monarquias medievais. Sobre a utilização deste período nas discussões políticas da 
atualidade, Geary afirma que:  

 
 

“[...] alguns tentam compreender a história contemporânea como uma 
nova versão da queda do Império Romano, esperando assim descobrir 
com as lições do passado uma forma de impedir que civilização européia 
contemporânea seja destruída por novas hordas de bárbaros.” (Geary, 
2005: 22) 

 
 
Até bárbaros que foram transformados em heróis nacionais não tiveram suas 

imagens e mitos poupados.Um exemplo disso encontra-se em um planfeto de 1991 
do partido alemão Nationalistische Front – também de aspirações direitistas –, no qual 
é possível ver a figura de Armínius (em alemão, Hermann), o famoso herói 
germânico que derrotara três legiões romanas na floresta de Teutoburgo. Junto ao 
guerreiro as frases “2/3 unseres deutschen Volkes sind für Ausländer Raus” (“2/3 do 
nosso povo alemão é a favor dos estrangeiros fora”) e “Des Volkes Wille ist unser 
Auftrag” (“A vontade do povo é nossa missão”). Armínius, apenas evocado como 
imagem, une-se à voz do partido, que se diz a voz do povo alemão. Nota-se ainda a 
utilização do substantivo ‘Volk’, termo popularizado e reverberado pelos discursos 
nacionais-socialistas, acompanhado do adjetivo ‘deutsch’, o qual parece apontar para a 
segregação de qualquer outra raça. O libertador da Germania se torna, neste 
momento, o libertador da Alemanha, levando adiante o desejo do povo – sua 
principal missão –, que se traduz na saída dos estrangeiros do país. Exemplo clássico 
da apropriação de uma personagem antiga – já bem conhecida do imaginário 
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nacionalista alemão, mas pouco enaltecida na atualidade10 – sob um viés 
contemporâneo. 

 
 

 
Propaganda do partido Nationalistische Front, 1991 

Disponível em <http://www.science-education.ru/103-6312> Acessado em 25/10/2015) 

 
 
Ademais – como veremos neste artigo – os partidos e pessoas públicas do 

velho continente não parecem ser os únicos a se apropriar de acontecimentos 
históricos do mundo tardo-antigo em prol de seus discursos e reivindicações 
ideológicas. Nas páginas a seguir, analizaremos como a “Queda-de-Roma” vem 
sendo ressignificada nos E.U.A a partir de um viés conservador/ anti-progressismo/ 
pró-republicanismo, entre os anos de 2009 e 2013,11 por vezes igualando-se à 
versões semelhantes, proferidas no território europeu, por outras, mostrando 
particularidades e anseios específicos da sociedade estadunidense, imbuídos em uma 
linguagem que se apodera da história antiga e a ressignifica como elemento 
afirmador de uma conservative view. As análises que se seguem basear-se-ão nos 
pressupostos da teoria tropológica de Hayden White, o qual assevera que o discurso 
“serve de modelo para as operações metalógicas pelas quais a consciência, na práxis 
cultural em geral, efetua […] acordos com o seu meio, social ou natural, conforme o 
caso” (White, 1994: 18-19). 

 

                                                           
10 Sobre a recepção de Arminius e da Batalha de Varus (Varusschlacht) na Alemanha atual ver 
<http://www.spiegel.de/international/germany/battle-of-the-teutoburg-forest-germany-recalls-myth-that-
created-the-nation-a-644913.html> Acessado em 14/10/2015. Ou ainda cf. Münkler, 2010: 165-180. 
 
11 Este período concerne à primeira gestão do Presidente Barack Obama, portanto, os discursos analizados 
possuem ela como seu alvo principal. 
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2. “The Fall of Rome” ou “The Fall of America”? 
 
 

Em 2007, o escritor e editor Cullen Murphy lançara o livro Are We Rome?: 
The Fall of an Empire and the Fate of America (“Nós somos Roma? A Queda de um 
Império e o Destino da América”). Como o próprio título sugere, a obra se dedica 
inteiramente a comparar a Roma antiga, já em fase de crepúsculo, com a sociedade 
estadunidense atual. Os paralelos traçados por Murphy são vários, compreendendo 
desde questões políticas e morais, até estratégias militares a nível macro. Entre estes 
paralelos: militarismo exacerbado – excesso de gastos, campanhas e influência das 
classes militares na sociedade –, aumento do poder privado em detrimento dos 
poderes públicos – enfraquecimento da classe política por causa de privatizações 
desenfreadas –, corrupção e arrogância – sentimento de predestinação natural. 
Cullen termina a obra sugerindo três atitudes que podem “salvar” os E.U.A de uma 
catástrofe iminente – que, obviamente, teriam garantindo maior longevidade ao 
Império romano: 1) valorizar mais os cidadãos – repensar gastos públicos, 
especialmente militares, e privatizações, investindo em áreas que contemplem à 
qualidade de vida da população; 2) revitalizar o engajamento entre sociedade e 
política – parar de tratar o governo como um demônio e promover uma melhor 
cidadania; 3) fortalecer as instituições políticas, amenizando rivalidades e 
antagonismos desnecessários.12 A obra tem seus méritos em termos de análise e 
crítica governamental, mas, como representação de um acontecimento do mundo 
antigo, o valor da produção se torna muito mais retórico do que pragmático. Fato 
nítido ao se analisar o ano de lançamento da própria; um ano antes da eleição à 
presidência dos Estados Unidos. Mais ainda, o título notavelmente provocativo: as 
frases “Nós somos roma?” e “…o Destino da América”, já buscam induzir o leitor a 
receber a idéia [do autor] como uma realidade pragmática, um rumo inevitável, na 
clássica concepção de que a história se repete – e com os E.U.A não seria diferente. 

 
Não é de nosso interesse, neste escrito, entender a fundo os posicionamentos 

políticos de Murphy ou a credibilidade de sua obra quanto à história. No entanto, é 
fato que, após o lançamento desta, novas versões da “queda-de-Roma” passaram a 
ser produzidas – também tendo a política como seu principal objetivo. Estas 
versões, contudo, se concentram em outras causas para o fim do mundo antigo, 
propondo, muitas vezes de forma implícita, soluções que, ao contrário das de 
Murphy, dialogam com os anseios das alas conservadoras, simpatizantes (ou mesmo 
adeptas incisivas) do republicanismo. 

 

                                                           
12 Para uma análise mais profunda da obra de Murphy, ver 
<http://www.nytimes.com/2007/05/13/books/review/Isaacson-t.html?_r=0> Acessado em 28/10/2015. 
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História Antiga, lições modernas: 
 
 

“Se a História nos ensina alguma coisa, é que Impérios tendem a se 
desfazer de dentro. Se a História nos ensina duas coisas, é que muito 
poucas pessoas já viram isso vindo. [...] De tempos em tempos, nações, 
que outrora eram grandes, falharam, porque suas populações pensavam 
que isso nunca aconteceria a elas. Elas achavam que eram imunes. 
Achavam que eram diferentes. Achavam que eram melhores. Elas 
estavam erradas. Este é o perigo que afronta a América hoje.”13 (Beck, 
2010: 12) 

 
 

Dentre as comparações entre a atual situação político-econômica dos E.U.A 
e a queda do Império Romano, a versão de Glenn Beck – apresentador de televisão, 
radialista e comentarista político – é digna de nota. Não apenas pela projeção 
expressiva que Beck possui na mídia estadunidense, mas também por ter sido 
difundida em dois veículos diferentes: em mídia física (formato livro) e em seu 
programa, transmitido no canal de notícias Fox News, no qual tivera impacto mais 
significativo.14 Em seu livro, Broke: The Plan to Restore our Trust, Truth and Treasure, 
Beck discorre sobre vários assuntos concernentes à história e à política 
estadunidense, criticando fortemente a centralização do poder político e a ação 
Estatal em assuntos econômicos. Para ratificar estas prerrogativas, Beck faz várias 
menções à obra do historiador britânico Edward Gibbon, The History of The Decline 
and Fall of the Roman Empire (1776-1788), a primeira grande produção voltada, 
inteiramente, à compreensão do declínio da civilização clássica ocidental. 

 
A obra de Gibbon fora, sem dúvida, um marco historiográfico, tanto para os 

estudos do mundo antigo e medieval, quanto em termos de metodologia de 
pesquisa. Todavia, apesar de ainda ter certo valor literário, muitas das propostas de 
Gibbon são difíceis de serem aceitas na atualidade, vide a vasta produção já realizada 
sobre o assunto a posteriori. Segundo Beck: 

 
 

                                                           
13 Traduzidos do original: “If history teaches us one thing, it is this: Empires tend to crumble from the inside. 
If history teaches us two things, it is that very few people ever see it coming. [...] Time and again, once-great 
countries have failed because their citizens thought it never could happen to them.They thought they were 
immune. They thought they were different. They thought they were better. They were wrong. That is the 
danger facing America today.” 
 
14 Para a versão televizionada do discurso de Beck, acessar 
<http://www.foxnews.com/story/2010/12/02/glenn-beck-rome-rise-and-fall.html>. Acessado em 
22/10/2015. Para uma réplica deste discurso, acessar 
<http://mediamatters.org/research/2010/12/03/historians-dismantle-becks-roman-history-
lesson/174026>. Acessado em 22/10/2015. 
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“O político e historiador inglês Edward Gibbon escreveu uma das mais 
compreensíveis narrativas já publicadas sobre a Queda de Roma. The 
History of The Decline em Fall of the Roman Empire, lançada em seis 
volumes entre 1776 e 1788, explica que ‘a liberdade humana é o primeiro 
desejo de nosso coração; liberdade é a primeira benção de nossa 
natureza’. No entanto, quando as pessoas fogem de suas 
responsabilidades individuais e esperam muito do governo, explica 
Gibbon, elas são vítimas da tirania. A assim foi com Roma. ‘Eles já não 
possuíam mais a coragem que é nutrida pelo amor à independência, o 
senso de honra nacional, a presença do perigo, e o hábito de 
comandar’.”15 (Beck, 2010: 14) 

 

 
É fato de se notar a preferência de Beck por uma obra do século XVIII para 

abordar um acontecimento histórico, ao invés de uma produção mais atualizada. 
Escolha esta que não se dá despropositadamente: uma obra afamada – mesmo que 
ultrapassada do ponto de vista acadêmico – possui um potencial muito maior de 
convencimento se vinculada a um discurso, que tem, por alvo, o público leigo. A 
inclinação de Beck por Gibbon, ao invés de Goffart,16 ou mesmo Heather ou 
Perkins, que sugerem versões, também, “catastrofistas”, se motiva pela estratégia 
retórica; o apelo a uma literatura clássica, já conceituada. A “Queda de Roma” de 
Beck também sofre um desvio (tropos)17 considerável. Em nenhum momento Beck 
cita um dos pontos chave de Gibbon, que fez com que a obra tivesse grande 
recepção no contexto iluminista da época: a culpabilização dos cristãos pela 
decadência (do gênio militar e da intelectualidade laica) dos romanos. Ademais, Beck 
constrói uma concepção sobre a liberdade romana antiga que se resume a não 
dependência do Estado; o Império, diferente da república, seria uma instituição 
instrinsicamente opressora, devido à centralização do poder político em torno de 

                                                           
15 Traduzido do original: “English politician and historian Edward Gibbon wrote one of the most 
comprehensive accounts of Rome’s collapse ever published. The History of the Decline and Fall of the 
Roman Empire, realeased in six volumes between 1776 and 1788, explained that “human freedom is the first 
wish o four heart; fredom is the first blessing of our nature.” Yet when people shirk individual responsability 
and expect more from governmente, explained Gibbon, they fall prey to tyranny.And so it was with Rome. 
“They no longer possessed that public courage which is nourished by the love of independence, the sense of 
national honor, the presence of danger, and the habit of command.” 
 
16 Para outras obras recentes que abordam o tema ver Pohl, 1998: 17-70 e/ou Halsall, 2007.  
 
17 Como definido por Hayden White: “A palavra trópico, de tropo, deriva de tropikos, tropos, que no grego 
clássico significa “mudança de direção”, “desvio”, e na koiné, “modo” ou “maneira”. Ingressa nas línguas 
indo-européias modernas por meio de tropus, que em latim clássico significava “metáfora” ou “figura de 
linguagem”, e no latim tardio, em especial quando aplicada à teoria da música “tom” ou “compasso”. Todos 
esses sentidos, sedimentados na palavra trope, do inglês antigo, encerram a força do conceito expresso no 
inglês moderno pelo termo style, um conceito particularmente apropriado para o exame daquela forma de 
composição verbal que, a fim de diferenciá-la, de um lado, da demonstração lógica e, de outro, da pura ficção, 
chamamos pelo nome de discurso” (White, 2001: 14). 
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uma única pessoa e ao aumento crescente do poder e influência do Estado romano 
na sociedade. 

 
Esta representação do Império tem por objetivo atacar não só a gestão do 

atual presidente norte-americano, Barack Obama, como também o Partido 
Democrata e toda ala progressista, que se caracteriza por governos mais estatais, 
assistencialistas, com maior foco nos serviços públicos. Beck finaliza sua analogia 
com Roma afirmando: 

 
 

“Muito tem sido escrito sobre o quão complicada fora a queda de Roma, 
mas a receita foi realmente muito simples, e desde então tem sido 
replicada diversas vezes: Uma grande civilização surge. O Estado invade 
a liberdade e necessita de mais poder. As pessoas passam a ter menos 
responsabilidade por si mesmas e passam a desejar mais esmolas do 
governo. Os impostos crescem para pagar as esmolas. O governo 
explode em tamanho e o crescimento econômico desacelera. O governo 
procura desviar a atenção do público do que realmente está acontecendo 
com “pão e circo”.”18 (Beck, 2010: 18) 

 

 
Ainda mais excêntricas, são as atribuições de Ben Carson para a Queda de 

Roma. O neurocirurgião, atualmente pretenso candidato à presidência do E.U.A 
pelo Partido Republicano, publicou em 2012 o livro America the Beautiful: Rediscovering 
What Made This Nation Great, que – como o próprio nome sugere – busca recapitular 
as origens da nação americana, “o que tornara esta nação grande”, sob um viés 
cristão (adventista). Carson afirma: 

 
 

“Como um cristão que crê na Bíblia, você deve imaginar que eu não seria 
um defensor do casamento gay. Eu acredito que Deus ama os 
homosexuais, tanto quanto ama a todos, mas se pudermos refedinir o 
casamento entre dois homens ou duas mulheres ou qualquer outro 
[modelo] baseado em pressões sociais, em oposição ao modelo homem-
mulher, nós continuaremos a redefini-lo em qualquer forma que 
desejarmos, o que é uma ladeira escorregadia para um final desastroso, 
como fora testemunhado na Queda do Império Romano. Eu não 
acredito que isso seja uma visão política, mas sim uma visão lógica e 

                                                           
18 Traduzido do original: “Much has been written about how complicated the downfall of Rome was, but the 
recipe was actually pretty simple, and hás since been replicated countless times: A great civilization arises. The 
states encroaches on fredom and demans more Power. People take less responsability for themselves and 
want more handouts from the government. Taxes go up to pay for the handouts. The size of government 
explodes and economic grow slows. The government seeks to divert the public’s attention from what is really 
going on to ‘bread and circuses’.” 
 

http://www.revistarodadafortuna.com/


 
Albuquerque, Maurício da Cunha 
Silva, Daniele Gallindo Gonçalves 

Sobre usos (e abusos) da História Antiga no século XXI: 
A “Queda-de-Roma” e o Discurso Republicano nos E.U.A (2009-2013) 

www.revistarodadafortuna.com 
 

 

304 
Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2015, Volume 4, Número 2, pp. 294-314. ISSN: 2014-7430 

 

fundamentada, com benefícios de longa data para estrutura familiar a 
para propagação da humanidade.”19 (Carson, 2012: 284) 

 

 
A analogia de Carson possui um fundo moralizante, muito comum em 

discursos de líderes religiosos e políticos que possuem a fé como principal eixo 
norteador para questões socio-culturais. Nesta visão, as novas configurações de 
família surgem como uma ameaça a esta moralidade, tão cara à “tradição-ocidental”. 
Os casais gays – tanto masculinos como femininos – que hoje desfrutam de maior 
aceitação na sociedade (devido árduas conquistas dos movimentos sociais 
Feministas e LGBT) comparado às últimas décadas, passam a ser o fator 
determinante entre a continuidade do mundo antigo (ou, a sociedade norte-
americana “ideal”) ou sua ruptura, adentrando em um período de obscuridade e 
trevas. Atenta-se aqui para a relevância que a sexualidade possui no caráter moral do 
indivíduo. Mais ainda, a natalidade também possui relevância, pois segundo Carson 
isto é “uma visão lógica e fundamentada, com benefícios de longa data para 
estrutura familiar a para propagação da humanidade” (Carson, 2012: 284). Os casais 
homoafetivos passam a ser, neste imaginário de preconceitos e fobias diversas, os 
agentes da mudança, aqueles a quem se deve culpar pelas catástrofes, os 
diferentes/estranhos.  

 
Ademais, Carson já mencionou a queda de Roma em outros discursos, 

fazendo analogias semelhantes. Em uma entrevista20 Carson afirma que Roma caiu 
graças ao ‘politicamente-correto’:  

 
 

“Você sabe, não há sociedade que possa sobreviver por muito tempo 
sem valores e princípios. E se ficarmos tão presos ao ‘politicamente-
correto’, em que nada é certo e nada é errado, então iremos na mesma 
rota que a Roma Antiga. Eles fizeram exatamente a mesma coisa. E eles 
esqueceram quem era. Eles ficaram para nada e caíram por tudo, foram 
direto para o brejo.”21 

                                                           
19 Traduzido do original: “As a Bible-believing Christian, you might imagine that I would not be a proponent 
of gay marriage. I believe God loves homosexuals as much as he loves everyone, but if we can redefine 
marriage as between two men or two women or any other way based on social pressures as opposed to 
between a man and a woman, we will continue to redefine it in any way that we wish, which is a slippery slope 
with a disastrous ending, as witnessed in the dramatic fall of the Roman Empire. I don’t believe this to be a 
political view, but rather a logical and reasoned view with long-term benefits family structure and the 
propagation of humankind”. 
 
20 Link para a entrevista: <https://www.google.com/search?q=soul+watson&ie=utf-8&oe=utf-
8#q=soul+watson+intervwe> Acessado em 22/10/2015.  
 
21 Traduzido do original: “You know, there is no society that can long survive without values and principles,” 
he said. “And if we get so caught up in political correctness, that nothing is right and nothing is wrong, then 
we go the same route as Ancient Rome. They did exactly the same thing. And they forgot who they were. They 
stood for nothing and they fell for everything and they went right down the tubes.” Disponível em 
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Já em outra ocasião, no National Prayer Breakfast em 1997, Carson culpara a 
atenção exacerbada ao esporte e ao entretenimento:  

 
 

“Nós temos de mudar essa tremenda ênfase em esportes e 
entretenimento e estilo de vida de ricos e famosos, [...] Por que, vejam, 
havia outras grandes nações que foram neste [mesmo] caminho: Egito, 
Grécia, Roma, eles estavam todos no auge, assim como os Estados 
Unidos, e então eles esqueceram as coisas que os faziam grandes e 
ficaram encantados com coisas que não eram tão importantes. E onde 
elas estão hoje? E algumas pessoas acham que isso não pode acontecer 
aqui, mas pode. E nós temos uma obrigação real de fazer algo, de fazer 
algo que mude isso.”22 

 

 
Para além de obras publicadas, entrevistas e programas de televisão, há 

outros veículos que podem ofecer informações preciosas sobre as 
utilizações/apropriações do mundo antigo sob um viés “de direita” nos E.U.A. Os 
portais de notícias e sites voltados a este público são fontes pertinentes de análise. A 
princípio, devido seu alcance: sites e portais de notícias são acessados diariamente 
por centenas – ou até milhares – de pessoas; as informações são compartilhadas 
fácil e rapidamente, de forma que o público consumidor da informação se torna, 
também, um progapador destas ideias. Entre os mais proeminentes, podemos citar o 
Conservative Daily News,23 que, em 2012, também divulgou uma versão própria do fim 
do mundo antigo, sob o título “The Fall of the Roman, I mean American Empire”. Todas 
as analogias são críticas diretas ao governo do Presidente Obama, dentre elas: 

 
 

“[...] 2. O Imperador Constantino dividiu o Império em duas partes. Isso 
tornou Roma fácil de ser controlada.  
*Obama está dividindo o país. Ricos contra pobres, os que têm e os que 
não tem, a luta de classes. 

                                                                                                                                                                          
<http://www.buzzfeed.com/christophermassie/ben-carson-political-correctness-could-destroy-us-like-it-
di#.ehBA3xX4m9> Acessado em 22/10/2015. 
 
22 Traduzido do original: “You know, there is no society that can long survive without values and principles, 
[...] And if we get so caught up in political correctness, that nothing is right and nothing is wrong, then we go 
the same route as Ancient Rome. They did exactly the same thing. And they forgot who they were. They 
stood for nothing and they fell for everything and they went right down the tubes”. Disponível em 
<http://www.buzzfeed.com/andrewkaczynski/not-exactly-edward-gibbon#.pjW2w5EQ7r> Acessado em 
22/10/2015. 
 
23 Endereço eleletrônico: <http://www.conservativedailynews.com> 
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3. Roma dependia de seu Império para suas finanças; acabou se tornando 
muito pobre e teve problemas para lidar com a economia. Roma não 
tinha nada para negociar e não podia se reconstruir.  
*A América depende de seu Império para suas finanças, mas nos 
tornamos pobres por causa dos gastos selvagens e deficitários de Obama 
e estamos tendo problemas para lidar com nossa economia. 
[...] 
6. Com a expansão do Império Romano, muitas culturas diferentes 
foram aceitas em Roma, pois elas não eram dedicadas a Roma, mas sim 
as suas próprias culturas. O orgulho em Roma desapareceu e Roma 
desapareceu com ele.  
*O orgulho na América não é mais o foco, enquanto outras culturas são 
celebradas. A cultura americana está sendo deixada de lado. O 
multiculturalismo não funciona, como o Reino Unido está descobrindo 
agora.  
Diz um velho ditado: ‘Aqueles que ignoram a história, estão condenados 
a repeti-la’. Parece que nosso futuro está nos olhando nos olhos, mas os 
americanos se recusam em ver isso. Se não mudarmos rápido de curso, 
quem sabe se será possível voltar.”24 

 
 

Nesta versão, a queda de Roma se entrelaça com elementos das teorias de 
conspiração que envolvem o Presidente Barack Obama. Desde sua primeira gestão, 
o atual presidente fora, por diversas vezes, acusado de ser um “terrorista-islâmico-
comunista”,25 e der estar aplicando uma estratégia Gramsciana26 para a instauração 
de uma Nova Ordem Mundial.27 Na ótica conservadora, o socialismo (ou, neste 
                                                           
24 Traduzido do original: “2. Emperor Constantine divided the empire into two halves. This made Rome easy 
to concur. *Obama is dividing the country. Rich vs. poor, the haves and have not’s, class warfare. 3. Rome 
depended on its empire for funds; it became very poor and had trouble coping economically. Rome had 
nothing to trade, and could not rebuild itself. *America depends on its people for funds, but we have become 
poor because of Obama’s wild deficit spending and we are having trouble coping economically. [...] 6. With 
the expansion of the Roman Empire, many different cultures were accepted in Rome, because they were not 
dedicated to Rome, but their own cultures, pride in Rome faded and Rome along with it. * Pride in America 
is no longer the focus, while other cultures are celebrated; the American culture is being pushed to the side. 
Multiculturalism does not work, as the United Kingdom is now finding out. Old saying: “Those who ignore 
history, are doomed to repeat it”. Disponível em <http://www.conservativedailynews.com/2012/05/the-
fall-of-the-roman-i-mean-american-empire> Acessado em 23/10/2015. 
 
25 Nos E.U.A, esta teoria é difundida em várias camadas da sociedade, tendo adeptos e entusiastas que vão 
desde o público jovem e fãs de teorias da conspiração, até pessoas mais crédulas e supersticiosas, que não 
necessariamente são ligadas a algum tipo de atividade política. O principal propagador desta teoria (e de 
outras tantas relacionados ao Republicanismo) no Brasil é o jornalista Olavo de Carvalho, figura que vem 
ganhando proeminência, especialmente nas redes sociais. Ver: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Z54JBeJhpk0> Acessado em 18/01/2016. 
 
26 Mais informações da teoria Gramsciana ver Buci-Gluksmann, 1979: 379-389. Para uma melhor 
compreensão da “Estratégia-Gramsciana” no imaginário conservador em blogs ver Dornelas: s/d. Outro 
exemplo pode ser visto em Olson, 2011. 
 
27 O conceito de “Nova Ordem Mundial” (New World Order) já fora ressignifcado inúmeras vezes desde os 
anos noventa até os dias atuais, figurando entre as mais famosas – talvez a mais famosa – teoria de 
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caso, os governos/partidos progressistas) buscam promover a segregação em todos 
os setores da sociedade, através de táticas “invisíveis” de doutrinação e alienamento, 
promovendo uma luta de classes generalizada. Esta, tem por objetivo enfraquecer as 
estruturas sócio-culturais, econômicas e religiosas da sociedade, fazendo com que a 
população – neste momento, já abalada, desestruturada e destituída de seus 
princípios morais – veja o progressismo como um modelo acolhedor.  

 

Independente da veracidade destas afirmações (que mais se enquadram como 
fenômeno de histeria em massa, do que como fatos políticos), a queda de Roma 
passa a ser enquadrada neste mesmo imaginário. O medo de perder a identidade 
perante a diversidade cultural se faz nítido; o povo estadunidense – tal qual os 
romanos antigos – estaria perdendo sua importância para os povos marginais 
(negros, indígenas, latinos, irlandeses, sul-europeus e asiáticos), outrora 
subordinados segundo a lógica do anglo-saxonismo racial. A perda desta identidade 
tão cara, herança dos peregrinos do Mayflower e dos Founding Fathers, quando 
projetada na antiguidade, gera uma espécie de “falsa-memória”, ou “memória-
construída”, que possui no passado – mesmo que muito distante, tanto cronológica 
quanto geograficamente – seu pilar de legitimidade. Estas “memórias” não devem 
ser subestimadas, pois forjam o real muito mais do que o resgatam e, em quase 
todos os casos, tem na política sua primeira finalidade (Silva, 2007: 58). 

 
Já em outro portal, chamado Conservative Crusader,28 a temática da imigração 

toma o papel principal. O discurso se dá a partir de uma análise da obra de Bryan 
Perkins, The Fall of Rome: and the End of Civilization (2005) – já mencionada aqui –, 
que gerara grande repercussão, apelidada como a versão “politicamente-incorreta” 
sobre a queda de Roma. 

 
 

“Não se pode deixar de notar, mesmo que em menor medida, alguns 
paralelos entre a experiência do Império Romano do Ocidente com a 
imigração em massa e a nossa. [...] América e Europa estão se tornando 
as casas de números cada vez maiores de imigrantes, que estão vindo 
como grupos familiares inteiros e se recusando a assimilar, sendo muitas 
vezes hostís ao conceito de assimilação. [...] Eu acredito, que as 
atividades [criminosas] de gangues étnicas são, simplesmente, uma versão 
menor do tipo de conduta exibido pelos invasores germânicos contra 
suas vítimas romanas. [...] O livro de Ward Perkins, enquanto documenta 
e detalha o declínio do Império Romano do Ocidente como o resultado 

                                                                                                                                                                          
conspiração já criada(s). As variantes vão desde as mais razoáveis – como a articulação entre grandes elites 
econômicas mundiais, em prol da preservação de seu status quo – até as mais supersticiosas – envolvendo 
ocultismo, seres extra-terrestres e planos comunistas de dominação global. 
 
28 Link para acesso: <http://www.conservativecrusader.com> Acessado em 18/10/2015. 
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dos bárbaros germânicos nos séculos IV e V, contém, também, alguns 
avisos para nós hoje.”29 

 

 
Este discurso tem certo poder, pois além de ter como foco um tema 

polêmico, utiliza como base uma obra recente, atualizada, e que, apesar de simplista 
e de qualidade técnica questionável,30 forneceu aos ativistas anti-imigração o 
argumento “científico”/“acadêmico” que estes precisavam. É possível notar, 
inclusive, a relação entre a produção acadêmica e as querelas políticas e sociais na 
contemporaneidade, levantando, simultaneamente, dois pontos importantes: 1) 
academia, sociedade e política nem sempre são esferas separadas – na verdade, a 
distinção plena entre as três é um ato ilusório, que só contempla mentes ingênuas ou 
saudosas do Positivismo Comteano; 2) a produção acadêmica sobre o mundo tardo-
antigo possui relevância expressiva na sociedade contemporânea, tanto por sua 
possibilidade de instrumentalização, quanto na produção de imaginários, memórias 
e/ou identidades. Ademais, é possível ver que qualidade técnica e recepção podem 
ser elementos antagônicos: a obra de Perkins (2005), apesar de ter sido muito 
vendida e comentada na mídia, recebera fortes críticas, tanto em termos de 
sustentação da proposta, quanto por questões de responsabilidade e ética 
profissional.31 

 
Em outro discurso, mais voltado a uma perspectiva cristã, a página United 

Church of God32 dera atenção especial às reformas de Diocleciano e Constantino, 
como se estes tivessem tornado o Império – outrora um exemplo de liberdade – em 
uma ditadura estatizadora: 
 
 

“O que América e Inglaterra tem em comum com a Roma antiga? Um 
fato é o modo como o governo expande seu poder para expandir seu 

                                                           
29 Traduzido do original: “One cannot help but see, even if to a much lesser extent, some parallels between 
the western Roman experience with mass immigration and our own. [...] America and Europe find themselves 
becoming the homes of increasing numbers of migrants who are coming here as entire family groups and 
refusing to assimilate, and are often hostile to the very concept of assimilation.[...] I believe, that today’s 
ethnic gang activity is simply a smaller version of the same type of behavior displayed by the Germanic 
invaders against their Roman victims. [...] Ward-Perkins’ book, while documenting and detailing the decline 
of the western Roman Empire as a result of Germanic barbarians in the 4th and 5th centuries, contains 
within it some warnings for us today.”. Disponível em: <http://www.conservativecrusader.com/articles/the-
fall-of-rome-and-the-end-of-civilization-a-review> Acessado em 23/10/2015. 
 
30 Para uma resposta às ideias de Perkins, ver a crítica de Marques, 2006: 1248-1257.  
 
31 Sobre a historiografia da Era das Migrações e a responsabilidade que cabe aos pesquisadores da área, ver a 
crítica de Halsall, 2012. 
 
32 Link para acesso: <http://www.ucg.org> Acessado em 23/10/2015. 
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controle sobre as vidas dos cidadãos. Nos séculos após o primeiro 
Imperador, Augusto ( que reinou de 27 B.C até A.D 14), o Império se 
tornou sucessivamente mais regulado. O Imperador Diocleciano ( A.D 
284- 305) apoiou isso, usando de coerção para financiar as legiões, pagar 
bucratas civis e sustentar uma grande corte palaciana. 
Em A.D 332, Constantino ajudou a lançar bases para a servidão 
medieval ligando os agricultores ao solo. Terminando o processo que 
Diocleciano começou, Constantino ordenou que os filhos dos 
agricultores se tornassem agricultores, que os filhos dos soldados se 
tornassem soldados, que os filhos dos padeiros se tornassem padeiros, e 
assim por diante. Os membros dos conselhos municipais não poderiam 
sair de suas posições. 
[...] 
Com o tempo, essa expansão do controle governamental e da 
regulamentação tornou o Império numa espécie de prisão para dezenas 
de milhões de habitantes. As taxas, já altas, praticamente dobraram nos 
50 anos após Diocleciano.”33 

 

 
Ademais, esta versão também atribui, como causa do acontecimento 

histórico em questão, a perda de crenças de longa data: 
 
 

“América e Inglaterra compartilham uma cultura baseada, 
principalmente, na cultura Greco-Romana e na religião judaico-cristã. 
Mas assim como os estudiosos da queda de Roma não acreditam mais 
em seus deuses, muitas das pessoas altamente educadas de hoje 
perderam a fé em suas crenças tradicionais do Judaísmo e do 
Cristianismo.”34 

 

 

                                                           
33 Traduzido do original: “What do America and Britain have in common with ancient Rome? One factor is 
the way government expands its role to expand its control over the lives of citizens. During the centuries 
after the first Roman emperor Augustus (who reigned from 27 B.C. to A.D. 14), the empire became more 
heavily regulated. Emperor Diocletian (A.D. 284-305) supported using coercion to finance legions, pay the 
civil bureaucrats and support a large, imposing palace court. In A.D. 332, Emperor Constantine helped to lay 
the foundation for medieval serfdom by binding farmers to the soil. Finishing the process that Diocletian 
began, Constantine ordered the sons of farmers to become farmers, the sons of soldiers to become soldiers, 
the sons of bakers to become bakers, and so on. The members of town councils couldn't quit their positions. 
[...] Over time, this expansion of government control and regulation turned the empire into a type of prison 
for tens of millions of its citizens. The already-high taxes roughly doubled in the 50 years after Diocletian.” 
Disponível em: <http://www.ucg.org/the-good-news/what-could-america-and-britain-learn-from-romes-
fall>. Acessado em 28/10/2015. 
 
34 Traduzido do original: “America and Britain share in a culture based mostly on ancient Greco-Roman 
culture and the Judeo-Christian religion. But like falling Rome's scholars didn't believe in their gods anymore, 
many of today's highly educated people have lost faith in their traditional faiths of Judaism and Christianity” . 
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Até questões de cunho familiar, como baixas taxas de natalidade e divórcio, 
fazem parte do discurso. Estes elementos evocam, em certa medida, uma tentativa 
de comparar a queda de Roma com uma possível ascensão comunista – modelo este 
que, assim como os governos de Constantino e Diocleciano, faz uso do Estado 
como principal instrumento de dominação, tendo este poder total perante a 
sociedade. O antagonismo entre cristianismo e comunismo se dá não apenas em 
termos de prática política (como é possível ver no “Decreto Contra o Comunismo”, 
promulgado pela Igreja Católica em 1949), mas também em termos de contradição 
intelectual como um todo, vide que o materialismo histórico dialético – principal 
alicerce da teoria Marxista – não abre espaço teórico para a existência de entidades 
metafísicas. Logo, este discurso tem, em seu apêlo, um resgate dos valores morais. A 
sociedade estadunidense (assim como a inglesa) deve se afastar de tudo aquilo que 
remete ao comunismo (especialmente os governos estatizantes e o ateísmo), 
buscando nos valores judaico-cristãos sua revigoração moral: famílias grandes com 
vários filhos, ao invés das pequenas famílias atuais; casamentos duradouros, ao 
contrário dos matrimônios frágeis e curtos da atualidade, em que o divórcio é 
conseguido de forma fácil e rápida. 

 
 
Considerações Finais 
 
 

A “Queda-de-Roma” (como um topos) possui, portanto, peso discursivo 
significativo. Independente da época, do contexto, do viés político ou da intenção 
do(s) autor(es), este evento histórico pode ser facilmente ressignificado para, 
praticamente, qualquer fim. O porquê deste evento histórico ter tamanho potencial 
retórico, a ponto de se tornar um clichê – especialmente em disputas políticas – se 
deve a quatro construções essenciais, que possuem características arquetípicas: 1) a 
idealização de um passado glorioso – o mundo antigo superestimado; 2) o futuro 
incerto/catastrófico – a demonização da Idade Média; 3) o choque de civilizações – 
“civilização –VS– barbárie”; e 4) o estranho que define destinos – o bárbaro 
saqueador. Estes quatro aspectos, quando aglutinados, formam um modelo 
narrativo facilmente reconhecível, gerando maior familiaridade do leitor/receptor 
para com a história. Mesmo que as causas e consequências (ou, em termos literários, 
o “desenrolar da trama”) seja(m) diferente(s) – e isto é o que permite as diversas 
utilizações políticas da queda de Roma – o potencial discursivo se mantém o 
mesmo, vide a quantidade de elementos narrativos típicos que são evocados em uma 
mesma estrutura de enredo. 

 
Para além disso, traçar paralelos entre presente e passado sempre fora uma 

constante na história humana, uma tendência quase automática daqueles que 
possuem algum apreço pela História, e – baseado especialmente na última década – 
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estes paralelos não são nada inocentes; sofrem efeitos tropológicos em todos os 
níveis (da mimese, da diegése e da diatáxi), que, analisados, podem nos revelar 
construções ideológicas complexas, anseios políticos, preconceitos dos mais 
variados, enfim, toda uma estrutura implícita (ou nem tanto) de um discurso que 
nunca esteve, sequer, perto de uma fala inofensiva.35 O paralelo com o passado é 
um instrumento retórico poderoso, potencializador de discursos. Traz a este uma 
roupagem “natural”. Constrói-se um passado, de forma a direcionar o presente para 
um futuro inevitável, adquirindo apêlo e maior recepção, pois mesmo o mais leigo 
reconhece no passado alguma autoridade sobre o presente.  

 
Aos pesquisadores do mundo antigo, portanto, é valido ressaltar a 

instrumentalidade da História Antiga, e sugerir que o debate a respeito das relações 
entre passado e presente nos dias atuais necessita, de forma urgente, fazer parte das 
pesquisas nesse campo. Hoje, mais do que nunca, cabe à História da Antiguidade – 
assim como a aqueles que a constroem ter “uma percepção maior acerca de suas 
apropriações, acerca do papel que desempenhou e desempenha em relação às 
construções identitárias, às reivindicações políticas, enfim, aos mais distintos jogos 
discursivos” (Silva, 2007: 29). Um trabalho, deveras, árduo, que exige (e exigirá cada 
vez mais) uma grande responsabilidade e prudência da categoria. Contudo, aos 
historiadores e pretensos pesquisadores que ainda não estão completamente 
familiarizados com os estudos da área e as polêmicas resultantes, é válido salientar 
um fato: 

 
 

“Ninguém deve ser tão ingênuo a ponto de esperar que um 
entendimento mais claro da formação dos povos da Europa [assim como 
o combate a demogogias e a instrumentalizações nocivas do passado] 
possa abrandar tensões nacionalistas ou limitar o ódio e o derramamento 
de sangue que elas continuam causando.” (Geary, 2005: 24) 
 

  

 Todavia, “[m]esmo que isto não funcione, e até mesmo com a certeza de 
serem ignorados, os historiadores tem a obrigação de soltar o verbo” (Geary, 2005: 
25). 
 
 

                                                           
35 Sobre a utilização da análise tropológica na prosa discursiva, Hayden White afirma que “[...] mesmo na 
prosa discursiva mais pura, textos que pretendem representar “as coisas como elas são”, sem floreios 
retóricos nem imagens poéticas, sempre há uma falha de intenção. É possível mostrar que todo texto 
mimético deixou alguma coisa de fora da descrição do seu objeto ou lhe acrescentou algo que não é essencial 
àquilo que algum leitor, com maior ou menor autoridade, considerará uma descrição adequada. Numa análise 
literária, é possível mostrar que toda mimese se apresenta deformada e pode, portanto, servir de ensejo para 
uma outra descrição do mesmo fenômeno, uma descrição que se pretenda mais realista, mais ‘fiél aos fatos’” 
(White, 1994: 15). 
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