
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
MARSHALL, F. Memória, dicção e escrita grega no Império Romano. In: BARACAT JR., J. 
C., and SILVA, M. A. O., eds. A Escrita grega no Império Romano: recepção e transmissão 
[online]. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2020, pp. 7-20. ISBN: 978-65-5725-027-3. 
https://doi.org/10.7476/9786557251218.0002. 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons 
Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 

 
 

 
 

Apresentação 
 
 

José C. Baracat Jr. 
Maria Aparecida de Oliveira Silva 

(orgs.) 
 

https://doi.org/10.7476/9786557251218.0002
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Apresentação

A língua grega não perdeu sua importância com a ascensão de 
Roma. Não apenas continuou a ser o principal idioma de expressão 
intelectual nas regiões conquistadas por Alexandre, o Grande, como 
também se inseriu no coração do mundo romano, onde não poucos a 
falavam e nela preferiram escrever suas obras. Atentos à importância 
da língua grega durante toda a Antiguidade, bem como à escassez 
no Brasil de estudos sobre autores que escreveram em grego durante 
o Império Romano, o primeiro objetivo desta coletânea, assim, é 
oferecer uma amostra da riqueza intelectual desse período através de 
estudos que não apenas escreveram em grego, mas também deram 
continuidade à tradição literária, filosófica e historiográfica grega. 
No entanto, a leitura das obras desses autores revela muito mais do 
que mero continuísmo: revela a cultura multifacetada de sua época, 
com novas perspectivas narrativas e conceituais, novos problemas e 
novas respostas para os antigos.

O arco temporal coberto pelos autores presentes neste livro vai do 
primeiro ao terceiro século da era cristã. Também é interessante no-
tar que os autores pertencem a regiões distintas do Império Romano, 
aportando à tradição grega seu contato com diversas culturas, como 
a egípcia, a judaica e a síria, além da romana, obviamente. Nessas 
circunstâncias, este volume se volta para a articulação das diferentes 
perspectivas que constituem a literatura, a filosofia e a historiografia 
produzidas no Império Romano, e que denotam a pluralidade peculiar 
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do período. Os capítulos estão organizados cronologicamente, visto 
que os autores selecionados tratam de temas distintos.

Nessa ordem, o capítulo que abre este livro, “Saulo de Tarso (ou 
Paulo): poucas certezas de uma história incerta”, escrito por Moisés 
Olímpio-Ferreira, apresenta ao leitor a diversidade cultural que cerca 
a figura de Paulo de Tarso. O autor nos mostra como um judeu, 
cidadão romano, que se converteu ao cristianismo e se expressava 
em língua grega, elaborou a sua concepção de mundo tendo esses 
elementos como pano de fundo. Olímpio-Ferreira demonstra ainda 
como seus escritos revelam sua percepção judaico-cristã dos acon-
tecimentos, sem, no entanto, deixar de lado a influência da filosofia 
estoica e também da cínica, e especialmente dos ensinamentos retó-
ricos dos antigos gregos. Como o autor assinala, o objetivo de Paulo 
de Tarso era despertar o interesse dos habitantes da parte helenizada 
do Império Romano.

No segundo capítulo, “Eros e o amor em Plutarco”, escrito por 
Maria Aparecida de Oliveira Silva, encontra-se uma leitura diacrôni-
ca da visão de Eros na relação amorosa que traça um breve paralelo 
entre as percepções de Plutarco e Platão. A autora analisa o conceito 
de amor em Plutarco e a função de Eros na relação amorosa, con-
cluindo que Plutarco difere da compreensão platônica de Eros como 
um ser intermediário entre os deuses e os homens. Quanto à com-
preensão plutarquiana do amor, Silva apresenta dois elementos que a 
compõem: a amizade e o prazer. A amizade surge então como fruto 
da convivência harmoniosa do casal, na qual a mulher é capaz de ser 
amiga do seu marido, de ser sua companheira em todos os lugares e 
ainda aceitá-lo como mestre. 

No capítulo seguinte, intitulado “Epictetus’ áskēsis and its theolo-
gical dimension”, Krzysztof Łapiński examina o conceito de áskēsis 
no âmbito das concepções teológicas de Epiteto. O autor mostra que 
Epiteto vincula diretamente a prática da filosofia à sua perspectiva 
religiosa e argumenta que, ao falar sobre a noção de deidade, o 
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filósofo dá especial atenção ao aspecto providencial desse fenôme-
no, referindo-se à ideia tradicional de deuses como benfeitores da 
humanidade. Łapiński conclui que Epiteto considera Zeus como 
o principal benfeitor, por ter dado à humanidade a capacidade de 
usar impressões, isto é, praticar a filosofia. Segundo o autor, Epiteto 
enfatiza o parentesco entre deuses e seres humanos, parentesco este 
que se funda na partilha do lógos, que é o ponto de partida para a 
identificação dos humanos com os deuses, possível mediante a prá-
tica da áskēsis. 

Em “Elio Aristides: el sofista enfermo y el elixir de la palabra”, 
Pilar Gómez Cardó mostra como Élio Aristides se insere no fenó-
meno conhecido como Segunda Sofística. Neste quarto capítulo, a 
autora versa sobre a arte retórica como um elemento constituinte 
da educação romana inspirada na paideia grega, um elemento que 
se ensina, se aprende e que é transmissor de valores morais. Gómez 
se debruça sobre a vida e a obra desse autor, revelando ao leitor as 
qualidades retóricas e a precisão na construção de seus discursos, sua 
lógica argumentativa e sua notável erudição. 

Para além de sua conhecida veia satírica, Luciano de Samósata 
foi um notável romancista. Esse é o tema desenvolvido por Lucia 
Sano em “O mundo dos mortos em Das narrativas verdadeiras, de 
Luciano de Samósata”, o quinto capítulo. A autora analisa a estrutura 
narrativa da referida obra elencando os autores e seus estilos diluídos 
ao longo do romance luciânico. Entre outras semelhanças apresenta-
das, Sano nos mostra, por exemplo, a influência que autor recebe de 
Homero na elaboração do episódio da ida ao mundo dos mortos, com 
a diferença que Luciano não o situa no Hades, mas no mundo dos 
Bem-Aventurados. A autora analisa ainda as características étnicas 
e geográficas de sua narrativa, associando-as a Homero, Hesíodo e 
outros autores que perpassam a narrativa luciânica. 

Em “Filóstrato e a Vida de Apolônio de Tiana: entre biografia e 
romance”, Pedro Ipiranga Júnior mostra as diversas perspectivas 
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levantadas por autores especializados nessa obra de Filóstrato, que 
oscilam basicamente entre considerá-la um escrito biográfico com-
pletamente ficcional ou um escrito biográfico ficcional com um teor 
factual, isto é, um escrito híbrido. Para tanto, Ipiranga Júnior traz 
ao leitor o debate entres essas correntes interpretativas, primeiro 
apresentando os estudos realizados por elas e, em seguida, o debate 
que travam entre si. O autor, em seu percurso de análise do conteúdo 
e da estrutura narrativa da vida/romance de Apolônio de Tiana, 
revela-nos, assim, formas possíveis de leitura da engenhosa escrita 
de Filóstrato.

Escrito por Maria Celeste Consolin Dezotti, o sétimo capítulo 
intitula-se “Bábrio e a fábula pedagógica”. A autora esmiúça o esti- 
lo deste fabulista romano que compôs fábulas em grego, demonstra 
os latinismos de sua obra, as adaptações de expressões latinas para 
o grego e a influência da métrica latina na sua recriação de ritmos 
poéticos gregos. Segundo nos esclarece Dezotti, o fabulista romano 
elaborou prólogos que revelam a singularidade de sua composição 
fabular, que se aproxima da estética helenística ao refletir sobre sua 
própria arte, apresentar o roteiro de sua narrativa poética e as con-
dições de produção e sua recepção. A autora nos apresenta traduções 
inéditas de poemas do fabulista romano que sintetiza a riqueza 
literária de seu tempo.

“Percursos mitográficos em busca de fontes para uma Biblioteca”, 
de Luciene Lages, oitavo capítulo, investiga principalmente como 
Apolodoro emprega as fontes de sua obra mitográfica. Lages argu-
menta que Apolodoro recebe de modo acrítico o conteúdo de sua 
narrativa, cuja função primordial é apresentar em forma de genealo-
gia os percursos dos heróis. Segundo a autora, citações de Ferécides, 
Homero, Hesíodo, Acusilau e Eurípides, entre outros, são geralmente 
empregadas para referendar as genealogias.

No capítulo subsequente, “Homero filósofo em Máximo de Tiro”, 
Bernardo Lins Brandão revela as nuances e dificuldades da obra de 
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Máximo, situada no limiar entre a sofística e a filosofia. Em particular, 
Brandão observa o papel de Homero nos discursos de Máximo, que 
considera o “pai dos gregos” o primeiro e maior dos filósofos. Na 
polifonia filosófica dos discursos, a Ilíada e a Odisseia ganham uma 
interpretação profunda, que retira dos poemas mais do que uma 
simples exegese alegórica.

O terceiro livro das Vidas, de Diógenes Laércio, dedicado a Platão, 
é o objeto de estudo do décimo capitulo, escrito por John Dillon e 
intitulado “Diogenes Laertius and Platonism”. Dillon centra-se na 
seção final, em que Diógenes expõe a filosofia platônica. Através de 
uma leitura detida dessa exposição, Dillon nos mostra que ela deve ser 
compreendida dentro do background da doxografia platônica. Apesar 
de em vários aspectos a exposição de Diógenes parecer superficial, 
Dillon defende que ela não é desprovida de interesse, sobretudo inte-
resse histórico, uma vez que deixa transparecer a sistematização do 
platonismo levada a cabo pelos acadêmicos e pelos medioplatônicos, 
e que é uma amostra curiosa da influência estoica na interpretação 
de Platão. 

Encerrando nosso livro, o capítulo “Imanência, apesar da trans-
cendência em Plotino”, de José C. Baracat Jr., parte de uma análise 
das dificuldades de classificar a filosofia plotiniana para, por fim, 
deter-se na imanência do primeiro princípio da realidade, o “bem” 
ou “uno”, um traço geralmente negligenciado de sua reflexão. Ainda 
que Plotino, interpretando Platão, enfatize a transcendência do pri-
meiro princípio, e que normalmente esse seja o traço mais saliente de 
sua reflexão, o neoplatônico não deixa de afirmar com igual força a 
imanência desse princípio em seus produtos. Baracat Jr. reflete sobre 
essas duas faces do princípio na filosofia de Plotino, tentando enten-
der de que modo elas podem ser conciliadas. 

Enfim, este livro tem como objetivo levar ao leitor interessado 
pela riquíssima e variegada produção cultural em língua grega no 
Império Romano debates atualizados sobre o diálogo que os autores 
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desse período travaram com a tradição anterior a eles, bem como as 
apropriações que dela efetuaram. Ao percorrer os caminhos propostos 
pelos autores, percebemos a diversidade teórico-metodológica de suas 
reflexões, que têm como objetivo contribuir para reflexões sobre esse 
período ainda pouco explorado pelos estudos clássicos brasileiros.

Os organizadores.




