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Fronteiras na Antiguidade e no Medievo 
 
 

A expressão fronteira tem sido amplamente utilizada em diferentes pesquisas 
sobre a Antiguidade e o Medievo. Uma importante razão é lexical: há termos de 
época em profusão, como limes e fossatum, herdados do mundo romano1; marchio e 
marchiones, fruto principalmente da experiência catalã com os muçulmanos da 
Península Ibérica; frontera dos homens de Castela e frontière dos franceses, ambas do 

                                                           
1 Sobre limes, alguns exemplos (inclusive do período antigo): Marcus Tullius Cicero. Epistulae ad 
familiare, 3, VIII; Quintus Horatius Flaccus. Carmina, 1, XVI; Publius Ovidius Naso. Metamorphoses, 
1, V; Publius Vergilius Maro. Aeneis, 2, DCXCII. São 848 referências em toda literatura clássica. No 
período medieval, ver: Adamus Bremensis. Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, PL 146, 0630B; 
Alcuinus Incertus. De divinis officiis, PL 101, 1177C; Augustinus Hipponensis. Confessiones, PL 32, 
0675; Avitus Viennensis. De Mosaicae historiae gestis, PL 59, 0329B; Beda. Homiliae, PL 94, 0203A; 
Benedictus Anianensis. De concordia regularum, PL 103, 0910A; Bernardus Claraevallensis. De praecepto 
et dispensatione, PL 182, 0868C; Benedictus Nursiae. Regula cum commentariis, PL 66, 0385A; 
Burchardus Wormaciensis. Libri decretorum. PL 140, 0567A. A lista prossegue com 198 menções 
somente na Patrologia Latina. Para fosso/fossatum, ver: Ammianus Marcellinus. Rerum Gestarum, 2, XI; 
Vultaga (1Re 1,18; 2Re 2,3); Plinius. Naturalis Historia, 3, XLVII; Titus Livius Patavinus. Ab Urbe 
Condita Libri, 31, XXXIV (entre outras menções); Seneca. Controversiae, 10, V; Gaius Julius Caesar. 
De Bello Gallico, 2, V; Marcus Annaeus Lucanus. Pharsalia, 3, CCXCVIII. A quantidade de referências 
sobre fosso/fossatum, assim, supera igualmente a casa das centenas. 
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século XIII; há ainda merki e marki em antigo nórdico, para os homens da Europa 
Setentrional, que rememoram as marcas francas da Alta Idade Média2. Outrossim, é 
possível encontrar uma infinidade de palavras análogas nas demais línguas 
vernaculares medievais. 

 
 Apesar disso, a condição epistemológica do estudo sobre fronteiras em 
sociedades antes do período moderno ainda provoca desconfortos. Para Paula 
Banerjee, por exemplo, o termo fronteira é mais usado para o caso americano, 
enquanto boundary é o termo mais comum no Ocidente europeu. As fronteiras 
seriam irreais e naturais, estabelecidas e reestabelecidas com o avançar do contato, 
enquanto os limites foram compreendidos enquanto separações unidimensionais e 
artificiais. Em suma, o limite é uma linha estabelecida e as regiões fronteiriças são 
regiões-limite em constante mudança. Como a maioria dos casos da Antiguidade e 
da Idade Média foi entendida em situações ambíguas, a pretensa fronteira seria uma 
região de diferenciação tênue entre duas culturas e/ou poderes, i.e., desprovida das 
qualidades necessárias para aplicação do termo fronteira como na experiência 
estadunidense3. 
 

Em bases distintas, o famoso historiador francês Jacques Le Goff também 
rejeitou a aplicação da definição de fronteira turneriana por considerá-lo inviável 
para o período medieval. De fato, o termo, moldado tal qual o historiador 
americano pensou, seria aplicável em sociedades contemporâneas, mas não teria 
qualquer correspondência com as zonas de encontro onde ocorreram interações 
amistosas e/ou belígeras na Idade Média4. 

 
À revelia dessas posições, vários estudiosos estudaram sociedades antigas e 

medievais a partir da noção de fronteira. Ao mencionar o mundo romano, desde 
1949 ocorrem congressos sobre estudos de fronteira; na mesma medida, é possível 
reunir uma grande quantidade de trabalhos que levam em conta as condições 

                                                           
2 Do franco marka, do inglês antigo mearc, do nórdico antigo mörk, derivado de merki, significa de 
maneira geral o limite entre dois centros de poder. Vale ressaltar que marchio/marchione deu origem 
ao marquês/margrave (margrave, por sua vez, originário de markgraf, ou seja, “conde da fronteira”), 
os nobres com grandes poderes que viviam nos limites do reino (March In Harper, Douglas. Online 
Etymology Dictionary. 2014. www.etymonline.com; Foucher, M. (1998). The Geopolitics of  European 
Frontiers In Anderson, Malcolm & Bort, Eberhard (ed.). The Frontiers of  Europe (pp. 235). London: 
Cassel. 
 
3 Banerjee, P. (2002). Frontiers and Borders: Spaces of  Sharing, Spaces of  Conflict In: Samāddarā, 

Raṇabīra. Space, Territory, and the State: New Readings in International Politics (pp. 26-29). 
Himayatnagar: Orient Longman. 
 
4 Le Goff, J. (2005). Introduction In: ____. The Birth of  Europe. Oxford: Blackwell, p. 4. 
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fronteiriças imperiais de maneira abrangente e estudos específicos sobre as 
províncias romanas assentadas nos limites do Império5. 

 
Quanto ao período seguinte, estudiosos que vieram antes de Le Goff e 

depois dele dedicaram suas pesquisas sobre as fronteiras medievais sem qualquer 
embaraço. De James Westfall Thompson e seus trabalhos sobre a Germânia (1913) 
é possível avançar para Archibald Ross Lewis (1958). Há ainda Lynn White Jr. 
(1965), Robert Bartlett and Angus MacKay (1989), passando também por Alan 
Murray (2009 e 2012), entre outros pesquisadores hodiernos do âmbito anglofônico 
que aqui poderiam ser igualmente elencados6. 

 
Doutra feita, a longevidade dos estudos de fronteira nos dois períodos não 

diminuiu o fôlego dos interessados ou a quantidade de trabalhos, mas alterou 
significantemente as abordagens. Uma parcela considerável dessas pesquisas partiu 
de uma leitura restrita aos limites físicos e geográficos entre Estados para envolver 
uma gama de relações outras, abarcando, por exemplo, problemas relacionados ao 
âmbito cultural e simbólico. Com um campo semântico amplo e explorado por uma 
série de disciplinas, o conceito de fronteira mostra-se cada vez mais multidisciplinar, 
aproximando o pesquisador de campos diversos do conhecimento que, por vezes, 
proporcionam uma visão abrangente do problema de investigação. 

 
No bojo dos estudos antigos e medievais o conceito tem se mostrado 

frutífero para o estudo dos processos de integração ocorridos no Mediterrâneo, para 
a problemática das identidades étnicas e religiosas, para a identificação das práticas 
de sociabilidade e de negociação construídas nos limites dos reinos, para a discussão 
das relações entre a Cristandade latina e o mundo muçulmano e bizantino, ou ainda 
para pesquisas relacionadas aos usos políticos do espaço fronteiriço. É possível 

                                                           
5 Collins, R. (2012). Hadrian's Wall and the End of  Empire: The Roman Frontier in the 4th and 5th 
Centuries. London: Routledge; Maxfield, V. A. & Dobson, M. J. (2005). (Eds.). Roman Frontier 
Studies. Liverpool: Liverpool University Press; Elton, H. (1996). Frontiers of  the Roman Empire. 
London: B. T. Batsford; Cherry, D. (1998). Frontier and Society in Roman North Africa. Oxford: 
Clarendon Press; Drummond, S. K & Nelson, L. H. (1994). Roman Imperial Frontier in the West. 
London: Routledge; Whittaker, C. R. (1994). Frontiers of  the Roman Empire. A social and economic study. 
Baltimore: Johns Hopkins University Press; Brun, P.; Van der Leeuw, S.; Whittaker, C. R. (1993). 
(Eds.). Frontières d’empire. Nature et signification des frontières romaines. Nemours: A.P.R.A.I.F. 
 
6 Thompson, J. W. (1913). Profitable Fields of  investigation in Medieval History, American Historical 
Review 18, 490-504 e Thompson, J. W. (1928). Feudal Germany. Chicago: University of  Chicago Press, 
1928; Lewis, A. (1958). The closing of  the Medieval Frontier, Speculum 33 (October) 475-483; 
White, L. (1965). The legacy of  the Middle Ages in the American Wild West, Speculum 40 (April) 
191-202; Bartlett, R. & Mackay, A. (1992). (eds). Medieval Frontier societies. Oxford: Oxford University 
Press; Murray, A. V. (ed.). (2009). The Clash of  Cultures on the Medieval Baltic Frontier. Farnham: 
Ashgate; Murray, A. V. (ed.). (2012). The Northern-Eastern Frontiers of  Medieval Europe: The Expansion 
of  Latin Christendom in the Baltic Lands. Farnham: Ashgate. 
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ainda assumir as relações de centro e periferia entre as regiões meridionais e 
setentrionais, ou ainda ocidentais e orientais. Destarte, observa-se que as leituras 
atuais do conceito de fronteira permitem lançar novos olhares sobre o período 
antigo e medieval. 

 
Ademais, pareceu natural a dois docentes assentados nos limites da 

Amazônia brasileira propor um dossiê intitulado “Fronteiras na Antiguidade e no 
Medievo” na Revista Roda da Fortuna (2016/2), e é uma enorme satisfação 
proporcionar aos leitores quatro estudos que abordam diferentes dimensões 
relacionadas ao tema, expressando ainda diálogos com diversas tradições teórico-
metodológicas e com diferentes áreas do saber. 

 
*** 

 
Como abertura do dossiê, “The text Borderline Birth: Hephaestio of Thebes 

and the problem of Mesembolema”, de Joanna Komorowska, professora da 
Cardinal Stefan Wyszyński University, de Varsóvia/POL, apresenta uma temática 
pouco investigada no meio acadêmico brasileiro, os estudos astrológicos. 
Explorando uma farta bibliografia atualizada, o texto constitui uma importante 
introdução ao tema da astrologia na Antiguidade, demonstrando como as fronteiras 
entre os signos zodiacais resultavam em relações de alteridade e, consequentemente, 
afetavam as relações sociais.  

 
O artigo de Maria Bonet Donato, da Universidade Rovira e Virgili, de 

Tarragona/ESP, intitulado “Expansion in Twelfth Century Catalonia. Counties, 
Towns and the Church”, traz ao leitor as vicissitudes do medievo ibérico. A autora 
apresenta uma significativa caracterização do desenvolvimento do território catalão 
na Idade Média, destacando aspectos político-econômicos e a relevante atuação 
eclesiástica. A partir desses eixos, o estudo explora a constituição das fronteiras 
territoriais catalãs associadas às transformações vivenciadas no governo local ao 
longo do século XII. 

 
Renata Vereza, professora da Universidade Federal Fluminense, de 

Niterói/BRA, traz o artigo “Na fronteira com Santa Maria: aproximação dos 
conflitos na fronteira andaluza a partir das Cantigas de Santa Maria (século XIII)”. 
Tendo como base o cancioneiro mariano de Afonso X, a autora propõe uma leitura 
crítica dos conceitos de fronteira e reconquista em diferentes campos do saber para, em 
seguida, problematizar as fronteiras e as relações entre cristãos e muçulmanos 
geradas pelo processo de Reconquista, tema que orienta as investigações da autora 
nas últimas décadas. O texto concentra a análise nos limites entre o reino de Castela 
e o reino de Granada, demonstrando as ações régias na conformação do modelo de 
ocupação do espaço fronteiriço andaluz. 
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Finalizando o dossiê, o artigo “Au travers des frontières dans les récits de 
voyages du Moyen Âge espagnol: témoignage, mobilité et perméabilité des 
fronteires”, de Julia Roumier, professora de literatura medieval na Universidade 
Bordeaux-Montaigne, de Bordeaux/FRA, percorre o tema da fronteira e a questão 
da identidade/alteridade através de representações construídas em narrativas de 
viagem, seguindo uma perspectiva de análise literária em conexão com a histórica. 
Partindo da noção de “literatura de contato” e dos referencias de Daniel Power e 
Paul Zumthor, o estudo analisa as narrativas Andanzas e Viajes, de Pero Tafur, Libro 
del Infante don Pedro de Portugal, de Goméz de Santistéban, e Embajada a Tamorlán, Ruy 
González de Clavijo, demonstrando como tais obras contribuíram para uma 
representação polarizada do mundo e criavam as fronteiras entre a Cristandade e o 
mundo islâmico. 

 
Agradecemos aos autores que contribuíram para este dossiê e estendemos 

nossos agradecimentos aos diretores da Revista Roda da Fortuna, Prof. Dr. Luciano 
José Vianna e Prof. Dr. Guilherme Queiroz Souza, com o desejo de que o dossiê 
possa contribuir para as reflexões sobre o mundo antigo e medieval. 

 
*** 

 
Na seção “artigos livres”, José Maria Gomes de Souza Neto analisa no 

artigo “All that crepes, all that crawls, all that slithers: perspectivas históricas sobre o 
filme Noé (2014), de Darren Aronofsky” as representações cinematográficas norte-
americanas da história da arca de Noé a partir do seu contexto de produção, tendo 
como fundamento as propostas da História Cultural e da História Narrativa. 

 
O artigo “O culto de Glicon em Abonoteico: memória e história no 

Alexandre e o Falso profeta de Luciano de Samósata”, escrito por Edson Arantes 
Junior, apresenta uma discussão sobre o oráculo dedicado a Glicon, uma divindade 
em forma de serpente, fundado na cidade de Abonoteico, na Bitinia-Ponto. Sua 
análise se fundamenta na comparação entre as informações textuais e nos registros 
arqueológicos que fundamentam a vitalidade deste culto e sua difusão. 

 
Olga Pisnitchenko nos contempla com o artigo “O assassinato do infante 

Garcia e o exemplo do bom vassalo e do vassalo traidor no modelo historiográfico 
régio construído na Estoria de España de Alfonso X”. Neste artigo, a autora trabalha 
com o fragmento sobre o assassinato do infante Garcia apresentando o modelo 
comportamental do bom vassalo e do vassalo que rompe o juramento de fidelidade 
elaborado na Estoria de España.  

 
Paula Carolina Teixeira Marroni e Terezinha de Oliveira apresentam o 

artigo “Ramon Llull and The Book of the Order of Chivalry: an attempt to retake 
the ideals of the Christian Chivalry” analisando a presença dos ideais da cavalaria 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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cristã na visão de Raimundo Lúlio a partir da relação entre a obra e o contexto social 
no qual ela foi produzida, refletindo, dessa forma, sobre aspectos da História da 
Educação. 

 
O último artigo desta seção é de autoria de Eirini Artemi, cujo título é “The 

Fulfillment of the Church through the Sacrament of the Holy Eucharist according 
to Nicholas Cabasilas”, e apresenta algumas reflexões de Nicholas Cabasilas, teólogo 
bizantino do século XIV, a respeito dos aspectos eucarísticos. 

 
*** 

 
O presente dossiê também conta com a colaboração de uma resenha de 

autoria de Everton Grein sobre o livro de Jacques Le Goff A história deve ser dividida 
em pedaços? (São Paulo: Editora Unesp, 2015) sobre o ato de periodização da 
História. 

 
*** 

 
Boa leitura! 

 
Prof. Dr. Douglas Mota Xavier de Lima 
Universidade Federal do Oeste do Pará 

Prof. Me. Renan Marques Birro 
Universidade Federal do Amapá 

Organizadores 2016/2 
Santarém/Oiapoque, abril de 2017 
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