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RESUMO 

 

A I Carta de Clemente de Roma aos Coríntios faz parte de uma 

coleção de escritos cristãos antigos intitulados Pais Apostólicos. Esse 

texto é uma autêntica correspondência enviada da comunidade cristã 

de Roma para a comunidade cristã de Corinto, escrita pelo seu 

secretário Clemente. Esta pesquisa, em contraposição às desenvolvidas 

pela disciplina teológica chamada ―patrologia‖, analisa a carta a partir 

das teorias de Mikhail M. Bakhtin e seu círculo e da micro-história – 

assumidamente relacionada com as teorias do mesmo autor – 

delimitando o trecho 37.5-38.1, onde se encontra a metáfora do corpo.   
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ABSTRACT 
 

The First Letter of the Clement of Rome to the Corinthians is part of a 

collection of ancient Christian writings titled Apostolic Fathers. This 

text is an authentic correspondence from the Christian community of 

Rome to the Christian community of Corinth, written by your 

secretary Clement. This research, as opposed to those developed by the 

theological discipline called "patrology", analyzes the letter from the 

theories of Mikhail M. Bakhtin and your circle and the micro-history – 

assumedly connected with the theories of the same author – defining 

the stretch 37.5-38.1, where is the metaphor of the body.  
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“Para Cristo, todos os homens se dissolvem nele 
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todos os outros” (Bakhtin) 
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INTRODUÇÃO 

 

Intitula-se I Carta de Clemente de Roma aos Coríntios um antigo escrito cristão, 

do fim do primeiro século, que se constitui uma autêntica carta, enviada da comunidade cristã 

de Roma à comunidade cristã de Corinto. Esse documento exerceu considerável influência no 

mundo antigo, de tal forma que seus manuscritos estão em três idiomas diferentes, presentes 

em mais de três listas canônicas e em seu rastro criou-se uma tradição de escritos atribuídos, 

ilegitimamente ao seu suposto autor, Clemente de Roma. 

No entanto, essa carta esteve perdida durante séculos e foi encontrada e editada 

pelo humanista francês Jean Baptiste Cotelier apenas no século XVII, quando agrupou I Clem 

com outros escritos cristãos dos dois primeiros séculos em um corpus literário inorgânico que 

recebeu o título de Pais Apostólicos. Desde então, tornou-se bem comum que os manuais de 

História do Cristianismo ou do pensamento cristão designem esses livros como: ―legalistas‖ 

(GONZALES, 2004 p.70), ―balbuciantes‖ (SESBOUÉ, 2005, p. 42), com ―pouca 

contribuição‖ (MATOS, 2008, p.31), ensinos pobres (BERKHOF, 1992, p.38), entre outras 

severas críticas não fundamentadas. 

Desde sua edição, os estudos a respeito da I Carta de Clemente de Roma aos 

Coríntios têm sido realizados, majoritariamente, a partir da disciplina teológica intitulada 

como patrística ou patrologia. Essa disciplina tem um interesse dogmático pelos escritos 

cristãos antigos, ignorando aspectos históricos e culturais para priorizar as doutrinas 

institucionais do cristianismo, com a clara intenção de uma manutenção do passado idealizado 

das igrejas cristãs. 

Apesar da recente revolução na compreensão do cristianismo primitivo – gerada 

pelos desenvolvimentos nas pesquisas arqueológicas do século XX, manifesta através dos 

Manuscritos do Mar Morto descobertos entre 1947 e 1956; e da Biblioteca Gnóstica de Nag 

Hammadi descoberta em 1945 – os eruditos não atualizaram a pesquisa no que diz respeito 

aos Pais da Igreja. O que fez com que tudo que está relacionado à teologia dos Pais 

Apostólicos esteja obsoleto, diante de tantos avanços.   

Devido a esses fatos, o presente trabalho se propõe a interpelar I Clem através de 

contribuições teórico-metodológicas para o estudo acadêmico da religião na sociedade 

brasileira, concebendo ―a religião como texto‖
1
, utilizando-se da micro-história e das teorias 

                                                 
1 Aproveito-me da expressão de Paulo Augusto de Souza Nogueira em seu artigo: Religião como texto: contribuição da 

seimiótica da cultura. In: NOGUEIRA, Linguagens da Religião: Desafios, métodos e conceitos centrais. (2012). 
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inclassificáveis do círculo de Bakhtin, como ferramentas de pesquisa para as ciências da 

religião. 

Na metodologia da micro-história indiciaremos as características do autor da carta, 

Clemente de Roma. Três aspectos são destacados: a multidisciplinaridade, a micro-

delimitação do tema e a ―prosopografia a partir de baixo‖, também conhecida como from 

below. 

O primeiro aspecto deve contribuir às compreensões do mundo antigo, onde 

filosofia e religião se hibridizavam e as categorias não eram definidas como as de nosso 

mundo contemporâneo. Filosofia, história, análise do discurso, teologia e sociologia estão 

envolvidas em uma mesma empreita. No segundo aspecto, o recorte é realizado em I Clem 

37.5-38.1, onde está a ―metáfora do corpo‖, pois, como será demonstrado no decorrer da 

pesquisa, esse trecho é central, tanto na estruturação, quanto na ideologia da carta, e também é 

paradigmático para a compreensão de aspectos sociais da comunidade cristã de Roma, 

tomando esse mesmo trecho para aplicação do conceito de circularidade da cultura do micro-

historiador Carlo Ginzburg. E, quanto ao terceiro aspecto, cabe destacar que parece atualizar o 

persistente interesse latino-americano de ―reflexão através da prática‖, de pensar a partir do 

pobre e das classes baixas, que geralmente foram promovidas por análises sociológicas 

marxistas. Porém, desde a Escola dos Annales, a história deixou de ser concebida 

teleologicamente, o que implica a utilização de métodos mais recentes para a análise 

sociológica do cristianismo primitivo, o que promove a diminuição do característico rancor 

classista das análises marxistas.   

Quanto às teorias do círculo de Bakhtin, as utilizaremos, especialmente, para 

realizar a análise do breve enunciado de I Clem 37.5-38.1, onde se encontra a já mencionada 

metáfora do corpo. Doravante, toda a pesquisa seja norteada pelos conceitos bakhtinianos, 

pois não é em vão que destacamos epígrafes do pensador russo em cada um dos capítulos. Os 

conceitos que reportam a esse método, que aqui utilizaremos, são: Dialogismo; Gêneros 

discursivos; Vozes do discurso; Cronotopo; Exotopia; e Realismo grotesco e carnavalização. 

As considerações asseveradas acima foram concebidas através de cinco capítulos: 

I. ―Estado da questão‖; ―II. Esclarecimentos metodológicos‖; ―III. Análise literária e contexto 

histórico-cultural‖; ―IV. O corpo como metáfora no mundo greco-romano‖; e ―V. O filtro 

deformador de Clemente de Roma‖. 

Tal empreita não deixou de ser um risco, na medida em que é a primeira pesquisa a 

respeito de I Clem no Brasil, responsabilidade que se eleva devido ao difícil acesso a literatura 
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que trata do assunto, boa parte dela está em inglês e não se encontra disponível nas bibliotecas 

das universidades brasileiras. Todavia, as dificuldades materiais e metodológicas foram 

diminuídas devido à direção e ao constante apoio dos docentes da UMESP que sempre 

estiveram empenhados no auxílio dessa pesquisa. 

As citações bíblicas partem da Tradução João Ferreira de Almeida, revista e 

atualizada, salvo exceções com a devida referência. A transliteração das palavras gregas 

segue o sistema apresentado por James Swetnam em sua Gramática do Grego do Novo 

Testamento (2004). No entanto, só achamos conveniente transliterar palavras isoladas e 

citações breves, sempre que realizamos citações mais extensas o texto permaneceu em 

caracteres gregos. 
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CAPÍTULO I 

Estado da questão 

 

A paixão de uns impede sua visão objetiva, 

verdadeiramente realista do mundo das 

consciências alheias, o realismo de outros “não é 

grande coisa” (Bakhtin)
2
 

 

O primeiro capítulo da presente dissertação tem por objetivo apresentar as 

principais pesquisas que foram realizadas a respeito da I Carta de Clemente de Roma aos 

Coríntios (doravante I Clem), a partir das obsoletas apresentações dos manuais de patrologia 

(QUASTEN, 1965; DROBNER, 2008; ALTANER & STUIBER, 1998; BUENO, 1965, 

BEATRICE, 2002, pp. 305-306; TREVIJANO 1994) que rivalizavam com as também 

obsoletas perspectivas protestantes (BULTMANN, 2008; HARNACK, 1929 e SOHM, 1892, 

BAUER, 1966, LIGHTFOOT, 1980). Porém, daremos mais ênfase à pesquisa contemporânea, 

de maneira que elegemos obras que tem I Clem como objeto de pesquisa, com base em um 

artigo relativamente recente de Andrew Gregory: I Clement: An Introduction (2006), no qual  

o teólogo inglês elenca as mais importantes pesquisas do assunto, dentre as quais resenhamos 

cinco (HAGNER, 1973, JEFFERS, 1995, HORRELL, 1996, BOWE, 1988, BAKKE, 2001.). 

Para tanto, segue nosso esforço. 

 

I.1. I Clem nas mãos da pesquisa católica-romana e protestante 

Apesar da antiga origem de I Clem, este documento esteve perdido por vários 

séculos, foi o humanista francês Jean Baptiste Coetelier (Nîmes, 1629 – París, 1683) o 

responsável pela editoração e agrupamento de cinco documentos do mundo antigo sob o título 

Patres aevi apostolici em 1672. Constaram nos dois volumes editados por Cotelier os escritos 

conhecidos como: Epistola de Barnabé, I Carta de Clemente de Roma aos Coríntios, As 

cartas de Inácio de Antioquia, As cartas de Policarpio de Esmirna e O pastor de Hermas. 

Apesar de não existir nenhuma unidade orgânica, esses escritos passaram a ser conhecidos 

como Pais Apostólicos. A essa lista ainda seriam acrescentados mais três documentos: A 

Didaquê e Papias de Hierápolis e A epístola a Diogneto.  

                                                 
2 Problemas da poética de Dostoievski (1981, p.8). 
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A denominação Pais apostólicos era uma forma de classificar esses escritos e seus 

autores da igreja primitiva separadamente dos demais ―pais da igreja‖, como os ―pais 

apologistas‖, os ―pais polemistas‖, etc., pois, acreditava-se que esses eram líderes da igreja 

primitiva que tiveram contato direto com os apóstolos e receberam deles a responsabilidade de 

cuidar da Igreja, assim como receberam dos apóstolos a ―tradição‖, afirmando a antiga 

doutrina católico-romana da ―sucessão apostólica‖.   

Até a metade do século XX os estudos existentes a respeito de I Clem são de 

teólogos, que do lado protestante, diante do “sola scriptura” e diante de sua exclusividade 

dada ao Cânon em relação às supostas revelações posteriores, vêm nesse tipo de texto apenas 

o declínio do clímax teológico alcançado pelos autores neo-testamentários Paulo e João. O 

teólogo luterano Rudolf Bultmann representa bem essa idéia através do terceiro capítulo de 

sua Teologia do Novo Testamento (2008, pp.530-689). Por outro lado, Daniel Ruiz Bueno 

como representante autorizado do Catolicismo Romano, realiza uma interpretação 

romantizada e idealística, afirmando que os Pais Apostólicos são o laço que liga a Igreja 

Católica aos apóstolos que, consecutivamente são ligados a Jesus e ao Pai (1965, p.12). 

Passando o período inicial de editoração desses escritos, as principais pesquisas 

sobre I Clem estão contidas nos tradicionais manuais de vida e obra dos Pais da Igreja, que 

geralmente têm o título: Patrologia, predominantemente católicos. O principal desses manuais 

foi escrito pelo teólogo católico alemão Johannes Quasten em 1950, e desde então passou a 

ser destacado como modelo em seu gênero, tendo sua importância apontada tanto nas 

bibliografias católicas (HAMMAN, 2002, p.1106), como nas protestantes (MCGRATH, 2005, 

p.41), assim a obra de Quasten superou as demais e alcançou ampla aceitação.  

Quasten afirma o seguinte a respeito de I Clem: ―este é um documento precioso do 

ponto de vista dogmático e poderia chamar-se manifesto da jurisdição eclesiástica‖ (1965, 

p.54). Após esta descrição segue a tradicional forma de interpretação católica dos Pais, 

destacando na carta, os seguintes dogmas eclesiáticos: sucessão apostólica, primado da igreja 

de Roma, ressurreição dos mortos e influência do estoicismo; e os seguintes aspectos 

litúrgicos: distinção entre clérigos e leigos, designação de epíscopos, diáconos e presbíteros e 

a oração litúrgica da igreja romana (1965, p. 54-57). Argumentos muitíssimo parecidos 

estariam nas obras homônimas de Altaner e Stuiber (1998), Hubertus Drobner (2008), Ramon 

Trevijano (1994) dentre outros estudiosos católicos interessados na manutenção de um 

passado idealizado da história da Igreja, como Daniel Ruiz Bueno em sua edição bilingue dos 

Padres Apostólicos (1965) e F. P. Beatrice no verbete ―Clemente Romano‖ do Dicionário 

Patristico e de Antiguidade Cristã (2002, pp. 305-306).  
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Pelo lado protestante Bultmann, em sua Teologia do Novo Testamento (2008), 

realiza uma forte crítica à I Clem apontando suas diferenças em relação à teologia paulina, 

afirmando, logo a princípio, que ―é difícil saber em que consiste a cristandade de I Clem,‖ 

(2006, p. 635). A partir da análise de ―termos teológicos chaves‖, método da antiga Escola de 

História das Religiões, Bultmann aponta o declínio teológico ocorrido na terceira geração 

cristã, em vista do ápice alcançado por Paulo e João. O intuito principal de Bultmann quanto à 

I Clem fora afirmar o retorno do cristianismo à kauchēsis [vanglória] judaica devido à sua 

exortação às erga [obras]. Por isso, sua visão de I Clem é tão pessimista. 

Regredindo historicamente, para uma retomada da história da pesquisa pelo lado 

protestante, na virada do século XIX para o XX, I Clem foi retomada repetidas vezes como 

objeto da discussão a respeito da institucionalização do cristianismo primitivo por teólogos 

influenciados pela teoria histórica da Escola de Tubingen, com suas derivações do 

hegelianismo. Nesse período o maior representante da teologia liberal, Adolf Von Harnack 

(Dorpat, 1851 – Heidelberg, 1930), além de organizar, juntamente com Oscar von Gebhardt 

e Theodor Zahn, a obra Patrum apostolicorum opera: textum ad fidem codicum et graecorum 

et latinorum adhibitis praestantissimis editionibus [A obra dos Pais Apostólicos: Texto dos 

livros de fé e edição dos manuscritos gregos e latinos mais iminentes] (1906), também 

escrevera: Einführung in die alte Kirchengeschichte [Introdução à história da Igreja](1929), 

com essa obra o historiador alemão perpetuaria o status do referido documento como ―melhor 

introdução para história da Igreja Antiga‖ – como seria recitado por Roque Frangiotti no seu 

comentário à edição brasileira dos Padres Apostólicos (2008, p.20), dentre tantos outros 

comentaristas e estudiosos que insistem em repetir a mesma frase a respeito de I Clem. 

Outro célebre luterano, Adolph Sohm (Rostok, 1841 – Leipizig, 1917), manteria 

discussão com Harnack a respeito desse documento. Em Kirchenrecht [Direito Canônico] 

(1892) ele afirmou que I Clem foi um documento que marcou uma virada na história da Igreja, 

de maneira que foi nele, onde primeiro se notou, na história da literatura cristã, que a Igreja 

deixou de ser governada pelo charisma [dom – no caso ―dom do Espírito Santo‖] e passou a 

estar sob o Kirchenrecht
3
, apresentando uma teoria esquemática e idealista. Em contrapartida, 

Harnack (1929) apesar de concordar com Sohm (1923) em alguns aspectos afirmou que no 

cristianismo primitivo, Charisma e Kirchenrecht existiram paralelamente. 

                                                 
3 Em alemão: ―direito canônico‖, mas é preferível que esta palavra não seja traduzida para que com ela possamos remeter 

diretamente à querela luterana em torno da institucionalização do cristianismo primitivo, discutida principalmente em língua 

alemã, e não ao direito canônico de uma forma geral, que aqui não nos interessa. Todavia, quando nos referirmos a autores de 

fala inglesa, utilizaremos a palavra ―oficio‖ (ing. office) com o mesmo sentido 
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Toda essa discussão a respeito de ―oficio e carisma‖ no cristianismo primitivo não 

tem mais relevância para a academia, pois, hoje sabemos que o cristianismo se desenvolveu 

através de múltiplos processos diferentes, visto que o próprio cristianismo era múltiplo, bem 

diferente do esquema proposto pelo maior representante da Escola de Tubingen, Ferdinand 

Christian Baur (Schmiden, 1792 – Tubingens, 1860) e retomado por muitos teólogos dos 

séculos XIX e XX. Conforme a argumentação de Baur em Vorlesunger uber 

Neutestamentliche Theologie [Leituras de teologia neotestamentária] (1864), as comunidades 

cristãs primitivas com suas teses opostas eram como dois blocos monolíticos, um judaico 

representado por Pedro e outro helenístico representado por Paulo, que viviam brigando entre 

si até chegarem a uma síntese, um acordo mútuo que inauguraria o período da igreja 

denominado pelos alemães como Frühkatholizismus [catolicismo primitivo], que é 

representado por alguns textos canônicos como as Cartas Pastorais e as Cartas Católicas, 

mas também por I Clem, Cartas de Inácio de Antioquia e As cartas de Policarpio de Esmirna, 

dentre outros, conforme alguns critérios de classificação. 

A teoria do Frühkatholizismus foi muito influente, ainda hoje teólogos a retomam 

para analisar um período da história da Igreja. Porém, por trás dela, está a fantasia positivista 

que apresenta uma história linear e um movimento uniforme de todos os cristãos em direção 

ao desenvolvimento da Grande Igreja, um modelo que se esquece das micro-estruturas e das 

características particulares que o cristianismo possui em cada comunidade e em cada período. 

Contudo, I Clem seria marcadamente considerada o texto mais exemplar do 

Frühkatholizismus. 

Ainda na primeira metade do século XX Walter Bauer, em sua obra 

Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum
4
 [Ortodoxia e heresia no cristianismo 

primitivo] (1966), tornada referencial para o estudo do cristianismo primitivo, toma I Clem 

para realizar uma discussão a respeito do desenvolvimento da ortodoxia cristã durante o 

especuladíssimo período de institucionalização da Igreja. Porém, sua perspectiva teleológica, 

semelhante a dos teólogos luteranos que o precederam no assunto, não contribuiu para 

desenvolvimentos substanciais na pesquisa de I Clem em vista do que havia afirmado Harnack 

(1929) e Sohm (1923). 

Rivalizando com a chamada Escola de Tubingen, o bispo anglicano Joseph Barber 

Lightfoot (Liverpool, 1828 – Bournemouth, 1889) também merece ser citado na história da 

pesquisa dos Pais Apostólicos, devido a sua edição crítica comentada em quatro volumes, que 

                                                 
4 Embora nos refiramos à obra em língua alemã, nossa leitura foi a partir da edição traduzida para o inglês: Orthodoxy and 

heresy in earliest Christianity (1971). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bournemouth
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teve sua primeira edição em 1869. Recentemente o estudioso estadunidense James Jeffers a 

aclamou como ―monumental‖ (1995, p. 53), ao apresentar suas proprias hipóteses históricas a 

respeito de Clemente de Roma. Porém, Lightfoot parte de pressupostos trinitários e canônicos 

e sua análise não se diferencia substancialmente das patrologias.  

Outra análise importante de I Clem foi L‟helenisme de saint Clément de Rome et le 

paulinisme [O Helenismo de São Clemente de Roma e o paulinismo] de Louis Sanders (1843), 

a qual, também, não possui mais relevância na medida em que o estudo do estoicismo ganhou 

uma nova perspectiva nas últimas décadas do atual século, como Rachel Gazola mostra em 

seu livro O oficio do filósofo estóico – o duplo registro do discurso da Stoa; e o estudo do 

apóstolo Paulo também ganhou nova perspectiva através de Ed Parish Sanders (1987) e James 

Dunn (2007) – que apesar de continuar com o título de Nova Perspectiva já está gravemente 

questionada por inúmeras outras perspectivas mais recentes que se sobrepuseram a ela nas 

últimas duas décadas, conforme apresentaremos no capítulo IV.  

Todas essas pesquisas pareceram, em maior ou menor grau, interesseiras do ponto 

de vista eclesiástico, na verdade as patrologias consistem em encomendas de manutenção da 

história eclesiástica católico-romana, enquanto que as pesquisas protestantes se limitaram a 

negar a autoafirmação católico-romana, mas nenhuma das duas tradições dirigiu um olhar que 

abnegasse os interesses de sua denominação religiosa. Não que acreditemos na possibilidade e 

na necessidade da ilusória neutralidade cientifica, aclamada pelos positivistas de outrora, 

porém, acreditamos que o descaramento dos interesses dogmáticos que cercaram as pesquisas 

a respeito de I Clem fizeram com que este documento estivesse em obscuridade e rodeado de 

análises rasas e ilusórias.   

 

I.2. Pesquisas acadêmicas recentes 

     

I.2.1. O uso do Antigo e do Novo Testamento em Clemente de Roma 

  

Publicado em 1973, esse texto se tornou referencial para o estudo de I Clem 

devido à melindrosa tarefa realizada por Donald Hagner, de apresentar de maneira organizada 

as citações e alusões que Clemente de Roma realizou do Antigo e do Novo Testamento ao 

longo de sua carta aos coríntios, visto que tais citações e alusões são imensamente abundantes 

do começo ao fim no referido texto, apesar de estar cronologicamente próxima dos textos 

neotestamentários. 

Assim, sua obra dividida em duas partes, trata primeiramente do ―Antigo 

Testamento na epístola de Clemente‖; e a segunda parte trata do ―Novo Testamento na epístola 
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de Clemente‖. No interior de cada uma dessas duas partes Hagner apresenta os textos e as 

fontes citadas pelo autor da carta, assim como a forma de citação ou alusão realizada por ele. 

Embora no título do livro esteja ―O uso do Antigo e do Novo Testamento em Clemente de 

Roma‖, o autor extrapola o cânon e se refere, ainda que brevemente, a muitos outros textos do 

mundo antigo, os quais, crê terem sido citados ou aludidos por Clemente. É lamentável que tal 

estudo não apresente nada a respeito da Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi e dos Textos de 

Qumran. Talvez devido ao fato de serem publicações muitíssimo recentes, mas de qualquer 

forma, tal falta prejudica o estado de atualização desse livro. 

Apesar da grande importância dessa obra, há uma ilusão altamente prejudicial na 

maneira como Hagner compreende o cristianismo primitivo. O autor tem uma visão idealista 

dos cristãos dos primeiros séculos, ele parece projetar em Clemente de Roma, um teólogo de 

um país de primeiro mundo do século XX, como os seus colegas de academia, os quais têm 

uma vasta biblioteca em sua própria casa ou têm acesso às gigantescas bibliotecas 

universitárias européias e americanas. Difícil acreditar na hipótese implícita de que Clemente 

possuía acesso a todos os textos que ele cita. Mas como o próprio Hagner apresenta Clemente 

como ―o primeiro doutor da Igreja‖ – citando J. B. Lightfoot – fica implícito que, embora em 

nossa opinião seja um pobre sectário de uma religião marginalizada, para Hagner Clemente 

era um erudito abastado, que possui acesso a muitos manuscritos. 

Outro problema, relacionado com o primeiro, detectado na obra de Hagner, é sua 

abordagem puramente filológica dos textos religiosos do mundo antigo. Todos os textos, seja 

Antigo Testamento na sua tradução grega da Septuaginta, seja o Novo Testamento, sejam os 

textos apócrifos, ou qualquer outro texto relacionado por Hagner com I Clem; todos são 

concebidos apenas ‗filologicamente‘ – Ou seria melhor dizer ‗paleograficamente‘? Pois o 

autor não apresenta em nenhum momento os textos pensados em sua comunicabilidade, não 

são pensados como textos de maneira mais ampla, mas apenas como um texto gráfico, como 

manuscrito. Nessa perspectiva, toda atividade de Clemente não passa de transposição de 

textos, como diz nossa expressão contemporânea: ―copiar e colar‖.  

I Clem, tratando-se de uma carta, deve ser analisada em seu aspecto comunicativo, 

assim como os textos relacionados. O texto tem que ser pensado de uma maneira ampla, em 

suas dimensões culturais, em seus aspetos que sobrepõem à palavra escrita, pois todo 

enunciado está em uma relação responsiva a outro enunciado, ainda que não saibamos qual. O 

estudo do enunciado isolado, como é caso de The use of the Old and New Testaments in 

Clement of Rome é útil apenas como uma espécie de dicionário, um gênero literário que lista, 
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que especifíca e organiza, mas que não apresenta a relação comunicativa ou dialógica dos 

termos.          

     

I.2.2. Conflito em Roma: ordem social e conflito no cristianismo primitivo 

 

O referido texto é a polêmica tese doutoral de James Jeffers, defendida em 1988, 

na Universidade da Califórnia. A tese está totalmente revisada e adaptada para ser acessível a 

leitores iniciantes que não pressupõem o básico a respeito do cristianismo primitivo em Roma. 

Essa é a única obra em língua portuguesa que tem I Clem como objeto central de sua análise – 

embora divida espaço com O Pastor de Hermas. Contudo, o editor anônimo da versão em 

língua portuguesa, lançada por uma editora católica, teve o cuidado de asseverar que esse é 

um trabalho acadêmico que não reflete necessariamente a postura católica em vista do tema 

(1995, p.7).  

 James Jeffers combina a sociologia e a arqueologia para demonstrar a existência 

de dois cristianismos contemporâneos em Roma, um representado por I Clem e outro pelo 

Pastor de Hermas. Dessa maneira, ainda que indiretamente, o autor retoma a querela antiga a 

respeito do ―oficio e carisma‖ no cristianismo primitivo, porém, ele guia sua pesquisa pelos 

métodos sociológicos de Max Weber e Bryan Wilson, para chegar à presumível 
5
 conclusão de 

que I Clem representa o cristianismo de uma minoria influenciada pela ideologia imperial 

romana, portanto, a autoridade dessa comunidade reflete os valores da elite romana; enquanto 

O Pastor representa o cristianismo da maioria, que vem dos estratos mais baixos da sociedade, 

dessa maneira, a autoridade desses cristãos se baseia no Charisma. 

Como o autor aponta a existência de dois tipos de cristianismos romanos, nas 

entrelinhas ele ignora e suprime a possibilidade de existência das outras formas de 

cristianismo que também poderiam estar presentes em Roma, pois seus modelos sociológicos 

não dão espaço para existência de outros modelos de autoridade que não seja as postuladas por 

Weber e Wilson. O que agrava a situação de sua análise é que para analisar a postura 

autoritária de cada documento, ele compara uma ―carta‖ – escrita conforme as exigências da 

retórica – com uma ―narrativa visionária‖ – que poderíamos enquadrar nas formas pré-

romanescas. Literariamente isso é absurdo, tendo em vista que dos dois documentos diferentes 

(I Clem e O Pastor), ele presumirá duas comunidades distintas.     

A academia recebeu a obra de Jeffers com reservas. As resenhas de Conflito em 

Roma são severas quanto à sua ―ignorância em vista dos gêneros literários‖ (BOWE, 1993, p. 

                                                 
5 Presumível do ponto de vista da metodologia sociológica. 
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53), ―superficialidade da aplicação dos métodos sociológicos‖ (OSIEK, p.732, s/d), ―sua 

hipótese assume um denominacionalismo americano do século XX‖ (STEINHAUSER, p. 84, 

s/d), ―apresenta um conflito infundado [entre Hermas e Clemente]‖ (MCDONALD, p. 181, 

s/d). Contudo, vemos alguns elementos proveitosos, apesar de asseverarmos a crítica, no que 

diz respeito à aplicação de métodos sociológicos aos referidos documentos, os quais 

presumem conflitos que provavelmente não existiram na prática.  

Parece-nos que o primeiro e o segundo capítulo desvelem contribuições 

importantes, pois o autor apresenta a vida cotidiana na Roma do século I a partir dos baixos 

estratos da sociedade. Além disso, no segundo capítulo, sua hipótese de que os cristãos 

romanos primitivos se reuniram sob a forma de collegium, e também, sua implementação da 

hipótese de Lightfoot de que existe uma ligação entre o autor da carta e Tito Flavio Clemente. 

Ele reafirma tal teoria, com base na pesquisa arqueológica que relaciona a comunidade do 

autor da carta com a propriedade dos Flavianos. Contudo estamos conscientes que essa 

hipótese é muito questionável e que não pode ser tomada como central, embora seja plausível.     

 

 

I.2.3. O etos social da correnpondência corintia: interesses e ideologia de I Corintios a I 

Clemente 

Outro texto que também apresenta I Clem pelo método sociológico é a adaptação 

da tese de doutorado em teologia de David Horrell, defendida na Universidade de Cambridge 

em 1993. Seu foco não é apenas I Clem, mas sim, as três correspondências que estão 

relacionadas com a comunidade de Corinto – ou seja, além de I Clem, as cartas canônicas de I 

Co e II Co.  A tecnicidade de sua linguagem e seu rigor acadêmico são notáveis, por um lado 

demonstram a densa pesquisa realizada pelo autor, mas por outro, complicam questões 

simples. 

Na primeira parte do livro – dois primeiros capítulos – Horrel apresenta seu 

método: ―teoria da estruturação‖, do sociólogo Anthony Giddens, e realiza uma proposta de 

análise sócio-histórica da comunidade cristã de Corinto. Na segunda parte do livro, o autor 

gasta três capítulos em torno de questões relacionadas com as duas cartas neotestamentárias, e 

no sexto capítulo se volta para I Clem. No sétimo capítulo: ―Conclusão‖; o autor revela seu 

engajamento, aplicando reflexões contemporâneas sob o objeto de sua análise, destacando a 

figura do apóstolo Paulo em detrimento do autor de I Clem. Pois, segundo sua argumentação, 

enquanto o apóstolo esteve do lado dos pobres da comunidade de Corinto, que sempre 

estavam em contenda com os ricos; Clemente, no entanto, aplica a ordem social do mundo 

externo no interior da comunidade cristã, ou seja, mantém-se do lado da elite. 
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Em uma resenha dessa obra, John Hurd crítica a maneira como Horrel apresenta o 

apóstolo Paulo, o qual ―não manifesta nenhuma das crenças embaraçosas do cristianismo 

primitivo, a escatologia de I Co é pouco mencionada, não há menção de demônios, batismo 

pelos mortos ou possíveis efeitos letais da eucaristia (...)‖. Ou seja, o Paulo que Horrel 

apresenta é substancialmente reduzido devido às lentes sociológicas que o autor 

assumidamente utiliza. Nesse caso achamos válida a crítica de Jonas Machado:  

 

(...) como veremos, um dos problemas, com relação a isso é que a perspectiva sócio-

histórica tende a negar qualquer caráter próprio da religião. Mesmo que se enfatize 

que a religião e política são inseparáveis, o resultado é que a religião per se fica 

ofuscada, vista como efeito de causas não religiosas (2009, p.33s.).          
 

I.2.4. Uma igreja em crise: Eclesiologia e parênese em Clemente de Roma 

 

A tese de doutorado em Teologia de Bárbara Bowe, defendida na Universidade de 

Harvard, foi transformada em livro e intitulada como A church in crisis: Ecclesiology and 

Paraenesis in Clement of Rome (1988). Esta é uma discussão teológica, mais especificamente 

eclesiológica. A autora afirma, com base em uma análise retórica da carta, que o objetivo 

central do escrito é a restauração da paz e da concórdia em Corinto, em vez do ―direito 

eclesiástico‖ (ou, em outras palavras: ―estabelecer a autoridade romana‖), como os teólogos 

luteranos dos séculos XIX e XX afirmaram. Assim, a autora traz para o centro das atenções a 

própria comunidade de Corinto, ao invés de Roma, fato – que apesar de ser bem óbvio na 

leitura da carta – não havia sido categoricamente afirmado até então nas principais análises do 

tema. 

Interessante que Bowe tenha destacado como centrais, na carta de Clemente, as 

citações e as imagens bíblicas ao invés do ofício e da autoridade. Assim, Bowe supera a visão 

dogmática das análises anteriores que colocavam Roma como supervisora de Corinto. Para a 

autora, a relação das duas comunidades não é autoritária, mas sim, uma relação de irmandade, 

pois a mesma dificuldade interna, no que diz respeito à briga entre facções, é enfrentada pelas 

duas igrejas (1988, p.121). 

No primeiro capítulo Bowe apresenta seu argumento mais destacado, o que diz 

respeito à ―retórica da stasis‖, conforme o qual, como demonstram os artifícios retóricos, o 

problema abordado pela carta é intraeclesiástico: são oportunistas que emergiram do meio da 

comunidade e depuseram os líderes anciãos pensando em seu próprio beneficio.  

A tese de Bowe é paradigmática para a história da pesquisa de I Clem, tendo em 

vista que ela desafiou antigas teorias amplamente aceitas a respeito da autoridade de Roma 
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sobre Corinto, de célebres teólogos do século XIX. Porém, no que diz respeito ao contexto da 

carta, Bowe se detem a elementos sociais debatidos de maneira muito breve no primeiro 

capítulo e não leva a fundo questões fundamentais de elementos culturais do mundo greco-

romano. Outrossim, sua análise da carta como um todo – elemento justificado devido ao seu 

ponto de vista retórico – impede que a autora note a importância das micro-estruturas 

argumentativas individualmente.   

 

I.2.5. Concórdia e paz: Uma análise retórica do uso da linguagem da primeira carta de 

Clemente de Roma com ênfase na linguagem da unidade e da sedição 

 

A obra que agora apresentamos é a tese de doutorado em teologia de Odd Magne 

Bakke defendida na Universidade de Oslo em 1998, readaptada para o formato de livro. 

Assim como Bowe, o autor transfere o eixo de I Clem para questões internas da comunidade, 

em vez de analisar a briga entre ―carisma‖ e ―ofício‖; também rejeita a possibilidade de que as 

disputas se desenvolvam em torno de questões doutrinais, embora não entre em detalhes 

quanto às causas concretas da disputa dentro da comunidade de Corinto, o autor afirma a 

existência de problemas dentro da comunidade, que tem a ver com a luta pela honra entre 

pessoas de diferentes níveis econômicos. Contudo seu interesse não está voltado para essa 

questão, sua ênfase está totalmente voltada para a retórica, elemento também analisado por 

Bowe, mas não com tanta argúcia e tão elevado nível de aprofundamento. 

No primeiro capítulo, de extensão curta (apenas 32 páginas), Bakke apresenta sua 

metodologia: ―a análise retórica‖, com base na tradição greco-romana. Ainda mais valiosa e 

interessante nesse capítulo é a aproximação que o autor faz entre epistolografia e retórica, 

apresentando a utilização da retórica em textos epistolares, como era bastante comum na 

antiguidade.  

Nos próximos capítulos, o teólogo argumenta extensivamente, que I Clem é uma 

carta sob o gênero retórico deliberativo, embora outros estudiosos já houvessem afirmado o 

mesmo – e isso seja assunto passivo – nenhum estudioso argumentou tanto a esse respeito. 

Pois, no ―Capítulo 2‖ apresenta as cinco características da espécie: 1.ênfase no caráter 

exortativo e dissuasivo; 2. Referência temporal para as ações que devem ser tomadas no 

futuro; 3. Argumentação com base no que é vantajoso ou prejudicial para o bem comum; 4. 

Uso repetitivo dos exempla; 5. Apresentação de todos os temas apropriados para retórica 

deliberativa na antiguidade. 
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O terceiro capítulo, que é o mais extenso e mais importante de todo o livro, 

apresenta a ―linguagem de unidade e sedição em I Clem‖, assim como Bowe apresentara sua 

teoria a respeito da ―retórica da stasis‖. Porém, a perspectiva de Bowe estava dentro de 

parâmetros eclesiológicos, enquanto Bakke se debruça na questão retórica analisando os 

termos e topoi através de uma aprofundada análise do campo semântico, destacando, 

principalmente, o aspecto político envolvido no processo discursivo. O autor aplicou, ao longo 

de sua análise, o método que Margareth Mitchel aplicara em I Corintios, em seu texto: Paul 

and the Rhetoric of Reconciliation: An Exegetical Investigation of the Language and 

Composition of Corinthians (1991), pois através dessas argumentações, fica claro que I Clem 

não é uma inovação em nenhum aspecto, é apenas mais uma carta comum do mundo antigo 

que insiste na necessidade na paz e da concórdia na comunidade de Corinto. 

No quarto capítulo está a análise composicional de I Clem, onde o autor apresenta 

a divisão da carta em subtextos para depois demonstrar a unidade temática, seguindo o método 

de seu mestre David Hellholm: Das Visionenbuch dês Hermas als Apokalypse [O livro da 

visão de Hermas como apocalípse] (1980). O autor dá sua opinião sobre a já matizada questão 

da disposição da carta, propondo sua divisão da carta entre duas grandes partes (1-39.9 e 40-

61.3). 

O último capítulo, ―Situação histórico-social‖, é pouco desenvolvido, diria que é 

decepcionante, se levarmos em conta a tremenda pesquisa retórica que o autor realizou. O 

autor só argumenta coisas óbvias e já debatidas por precedentes na pesquisa de I Clem. 

Talvez, isso se deva ao fato de que o autor não tenha encontrado claramente o elo que une o 

―ideal‖ manifesto no discurso retórico e a realidade ―concreta‖, situação histórica – isso é, 

conforme ele pretende que exista.  

No que diz respeito à obra como um todo, ela representa a continuidade do avanço 

marcado pela pesquisa de Bárbara Bowe (1988), deixando a questão debatida no século XIX, 

a respeito da disputa entre oficio e carisma no cristianismo primitivo, para um estágio 

ultrapassado. A análise retórica realizada sobre I Clem é representativa e marca 

definitivamente a pesquisa no assunto.  

Porém, a retórica é um aspecto que não exaure um texto de seu significado, na 

verdade, a retórica é um gênero discursivo secundário (complexo), na medida em que não é 

um meio de comunicação discursiva imediata, pois contraria a alternância natural do diálogo, 

impondo-se como única voz ativa, em busca de uma audiência passiva e subserviente 

(BAKHTIN, 2010, p. 263 e 276). Por isso, achamos necessário o levantamento de pesquisas 
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elaboradas também sobre outros aspectos da linguagem de I Clem, embora reconheçamos a 

representatividade da pesquisa de Bakke.   

 

 

I.3. Considerações finais 

Todas as pesquisas em I Clem se mostraram claramente ―monológicas‖. Nenhuma 

se preocupou com a comunicação direta ou indireta que a carta veicula. Foram dadas 

diferentes ênfases, podemos dizer que houve uma fase teológica, em que cada denominação 

cristã projetou no cristianismo dos Pais Apostólicos seu próprio modelo de religião.  

Os católicos projetaram dogmas e instituições tardias numa epístola do primeiro 

século, sem se dar conta da análise anacrônica que realizavam. Os luteranos buscaram na carta 

a institucionalização do cristianismo primitivo, com base nos modelos teológicos ideais de 

governo: ―ofício‖ e ―carisma‖, que na prática não existiu unilateralmente em nenhuma igreja 

primitiva, a não ser na visão idealizada dos historiadores do cristianismo primitivo. Pois na 

prática comunitária, a autoridade carismática se entrelaça com a tradição eclesiástica, sem que 

exista a possibilidade concreta de dividir os dois modelos de governo eclesiástico, como duas 

ideologias rivalizantes.  

Depois surgiram análises mais delimitadas de I Clem que, no caso das cinco obras 

que analisamos, se delimitavam em analisar: as citações, a retórica, a eclesiologia, o conflito e 

o ethos social. Cada qual com sua metodologia específica, com reflexos de seu lugar social no 

interior da pesquisa, com seus desenvolvimentos e limitações. Fatos que nos permitiram 

chegar ao estágio presente e tomar consciência de que as disputas a respeito do tema sinalizam 

para inconclusões e infinitas possibilidades de abordagens metodológicas.   

Assim, inserimos-nos nessa corrente de debates. Abordaremos a ―metáfora do 

corpo‖ (37.5-38.1), nossa metodologia será a dialógica, através dos métodos bakhtinianos. 

Assumimos nosso lugar social, longe dos grandes centros de pesquisa em patrística, sem 

acesso a uma bibliografia mais ampla sobre o tema e sem precedentes compatriotas que 

tenham trilhado o mesmo assunto no tema.  

O próximo capítulo será um hiato com relação à I Clem, pois nos deteremos a 

explicar nosso método, para que nos façamos compreensíveis em nossa empreita nos capítulos 

seguintes, quando retomaremos I Clem após um longo percurso através de questões 

metodológicas.  
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CAPÍTULO II 

Esclarecimentos metodológicos 

 

Só nos falta ousadia científica, investigatória, sem a 

qual não conseguiremos nos colocar nas alturas nem 

descer as profundezas (Bakhtin)
6
 

 

II.1. O problema do estudo acadêmico, no Brasil, da antiguidade cristã 

Conforme foi demonstrado no capítulo precedente, durante vários séculos I Clem 

foi pesquisado unicamente através de métodos estritamente teológicos. Os resultados dessas 

pesquisas, além de pouco confiáveis – na medida em que eram encomendas institucionais – 

também só interessavam para o público teológico. 

Essas pesquisas, especialmente as apresentadas nos manuais de patrologia; nada 

apresentaram de novo da sociedade romana do primeiro século, nada esclareceram, no que diz 

respeito às fontes literárias que o autor tinha acesso; nada contribuiram no que diz respeito, 

também, às outras disciplinas humanas que poderiam estar relacionadas com o assunto, como 

história, filosofia, linguística, dentre possíveis outras. 

Dessa forma, o estudo da antiguidade cristã foi enclausurado pela teologia, que não 

aceitava o acesso de referenciais teóricos de outras disciplinas aos seus elementos e temas 

tradicionais, gerando uma intensa obscuridade em temas que poderiam estar muito mais 

claros, caso fossem aceitas as contribuições multidisciplinares. 

O efeito dessa situação problemática também pode ser sentido pelo lado da 

academia brasileira, pois os setores de estudos clássicos rejeitam os assuntos relacionados à 

antiguidade cristã, a despeito do pressuposto de que seu tema não se enquadra na história-

política stricto seunsu. O que fez com que os estudos clássicos se aleijassem de valiosíssimas 

fontes de pesquisa que poderiam ser encontradas na vasta documentação que constitui a 

antiguidade cristã. As universidades públicas brasileiras são exemplares nesse aspecto – 

embora haja algum pequeno desenvolvimento em alguns centros de pesquisas específicos. 

Devido a esses motivos, pareceu necessário para a realização dessa pesquisa, uma 

metodologia que combinasse os referenciais teóricos de várias disciplinas humanas, para 

                                                 
6Os estudos literários hoje (2010, p.366). 
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superar o problema da idiossincrasia metodológica das pesquisas teológicas realizadas até 

então. Ainda mais, tendo em vista que no nosso caso uma pesquisa em ciências da religião 

deve assumir seus referencias teóricos de diferentes áreas. Portanto, esse capítulo se destina 

exclusivamente à apresentação de nossos referenciais teóricos.  

Muito embora estejamos conscientes de que esse capítulo pudesse ser suprimido, 

para que seus efeitos fossem fruídos de maneira mais legitima e sem pressuposições, pareceu-

nos permanente a necessidade de sua apresentação de forma mais detida devido à enorme 

diferença dessa pesquisa em relação às demais do mesmo tema, e também, devido a essa ser 

uma das propostas implícistas da presente pesquisa, ou seja, apresentar a possibilidade de 

diferentes acessos à antiguidade cristã. 

Para tanto, os referenciais teóricos eleitos são dois daqueles tipos que têm a 

interdisciplinaridade em seu cerne, a saber: as teorias inclassificáveis do pensador russo 

Mikhail M. Bakhtin e seu círculo e a micro história italiana de Carlo Ginzburg. Nos próximos 

parágrafos nos deteremos na apresentação de ambos.                 

 

II.2. Mikhail M. Bakhtin 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin (Orel, 1895 – Moscou, 1975) foi um pensador russo 

que teve sua trajetória longe dos centros intelectuais da Rússia de sua época devido ao fato de 

ter sido condenado ao exílio e às suas multiplas enfermidades. Por isso, durante sua vida 

miserável, passou quase que anonimamente diante do cenário intelectual e seu nome só se 

destacaria após a década de 1970, quando já estava próximo da morte.  

Nesse texto pretendemos apresentar seus conceitos e teorias que serão aplicados ao 

longo de todos os capítulos dessa pesquisa. Estamos conscientes da dificuldade da 

apresentação de suas teorias, pois há uma densa discussão entre os especialistas quanto à 

aplicabilidade de seus conceitos e, além disso, a contradição, a incompletude e a pluralidade 

são as principais características destacadas pelo pensador russo, as quais, também estão 

presentes em sua própria vida, o que dificulta ainda mais, a já árdua tarefa.  

Esses fatos fizeram com que a maioria dos estudiosos de Bakhtin, o apresentassem 

polarizando apenas uma de suas fases ou características, de modo a suprimir o restante de seu 

pensamento, realizando a criação de muitos ―Bakhtins‖ distintos, fazendo com que exista uma 

tremenda confusão quanto à sua vida e seus conceitos, mesmo entre os especialistas. Contudo, 

apesar das dificuldades, aqui iremos apresentar suas teorias e conceitos, ainda que 

precariamente, em sua incompletude e ambivalência. 
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Primeiramente, para nos situarmos na compreensão que Bakhtin tem das ciências 

humanas tomemos seu brevíssimo texto inconcluso: Metodologia das ciências humanas, 

presente na edição brasileira de Estética da criação verbal, onde o autor apresenta duas 

formas de ―limite do conhecimento‖, que são: o ―conhecimento da coisa‖ e o ―conhecimento 

do indivíduo‖ (2010, p.393). Parece-nos importante primeiramente assumir esse ponto de 

partida, para tanto, devemos esclarecê-lo. 

O conhecimento da coisa está ligado ao interesse prático, à pura coisa morta dotada 

apenas de aparência. Em contrapartida, o conhecimento do indivíduo é dotado de extrema 

vivacidade e dinamismo, sua característica principal, pode-se dizer que é sua configuração 

―dialógica‖, nessa perspectiva tanto se conhece, como se dá a conhecer, seja qual for o objeto 

do pesquisador (idem, p.394). 

Tendo explicado os dois limites do conhecimento com suas premissas que tem 

como base a relação do pesquisador e seu objeto, o autor relacionará uma serie de conceitos a 

cada uma dessas duas formas de limite. Ao conhecimento da coisa estão relacionados: ―a 

exatidão‖, ―o interesse‖, ―a seriedade‖, ―o dogma‖, ―a coisificação‖, ―o monologismo‖, e 

também – me parece – ―o estruturalismo, em suas abstrações tautológicas, mecanicistas ou 

matematizadas‖. Ao conhecimento do indivíduo, em contraposição ao conhecimento da coisa, 

o autor relaciona: ―a liberdade‖, ―o riso‖, ―o dialogismo‖ e o ―personalismo‖. Contudo, afirma 

enfaticamente que ―coisa‖ e ―indivíduo‖ são apenas dois tipos de relação, ―limites‖ e não 

substâncias (idem, pp.401-404). 

No que diz respeito á metodologia da ciência da religião – como me parece que 

seria possível nas demais áreas das disciplinas humanas – esses dois limites apresentados por 

Bakhtin são duas formas que os pesquisadores podem eleger ao se posicionarem diante de seu 

objeto de pesquisa. Tomando o seu limite como ―coisa‖, ou como ―indivíduo‖. 

Nenhum dos dois parece ser inferior ao outro, não há escala de valores entre os 

dois, pois, ambos poderiam render bons resultados (pragmaticamente). Porém, enquanto um 

parece ser uma repetição, ainda que incrementada com novas contribuições, o outro parece ser 

um elemento que tem algo de autêntico, algo que o pesquisador doa de si para seu objeto e que 

o seu objeto lhe retribui. E no fim das contas o segundo limite parece ser mais arriscado que o 

primeiro. 

Ao se deixar envolver na pesquisa, parece que às vezes as delimitações entre 

pesquisa e pesquisador desaparecem, como no processo de dialogismo, onde não se sabe o que 

se herdou do discurso alheio, e o que de seu próprio discurso questiona a outrem, mas, sabe-
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se, com toda certeza, que o seu próprio discurso só existe para outros e devido a outros, tal 

processo resulta em riso e liberdade. 

Enquanto isso, o ―limite da coisa‖ dá muito mais conforto ao pesquisador que se 

relaciona com ela, pois o dogma livra de preocupações individuais e de possíveis dilemas com 

interlocutores hostis. Todavia, não há proximidade entre pesquisador e objeto, ambos não se 

compartilham, a seriedade e o mecanicismo de seu relacionamento impedem o 

desenvolvimento de tal processo. 

Dessa forma, fica a possibilidade de escolha nas mãos do pesquisador, no que diz 

respeito a abordar e interagir com seu objeto. Uma forma de ―limite do conhecimento‖ é mais 

garantida, mas menos empolgante e menos envolvente. A outra forma de ―limite do 

conhecimento‖ é mais arriscada, porém mais prazerosa e empolgante, pois no ato de pesquisa 

já se encontra a satisfação ainda que não se chegue às conclusões pretendidas. 

O texto Metodologia das ciências humanas, apesar da curta dimensão, é bastante 

denso, pois sua forma fragmentar instiga nossa investigação e leva-nos a completá-lo com 

contribuições que fazem parte de nossas experiências particulares. Dizer se tal efeito faz parte 

do intento original do autor ou não, seria especulação ingênua, o que importa é a experiência 

reflexiva que o texto gera no leitor atento, a qual só pode ser fruída através da própria leitura 

sem intermediários. 

Portanto, apenas resenhamos o referido texto para fazer saber que assumimos em 

nossa pesquisa o limite do indíviduo, ao invés do limite do objeto, pois, apesar de enquadrar a 

dissertação nos critérios científicos, sabemos que a linha que se impõe entre o pesquisador e a 

sua pesquisa é muito tênue, e que assumir esse fato pode ser positivo, desde que não 

represente um compromisso ideológico que mascare o verdadeiro intento científico em uma 

apologia institucional, como foi o caso da patrística e da história do dogma.  

Doravante, serão apresentados os conceitos de Bakhtin, sempre os situando em 

suas obras, para que, por um lado, a interpretação dos conceitos bakhtinianos não pareça uma 

nova invenção nossa, mas por outro, não assumamos jargões das tradições bakhtinianas 

brasileiras. Apresentaremos aqui os seguintes conceitos e teorias: “Dialogismo‖; “Gêneros 

discursivos‖; ―Vozes do discurso‖; ―Cronotopo‖; ―Exotopia‖; e ―Realismo grotesco e 

carnavalização‖. 
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II.2.1. Dialogismo 

Para esclarecimento desse conceito recorremos à critica feita pelo círculo de 

Bakhtin ao estudo do enunciado realizado pelos seus contemporâneos, a qual se encontra em 

Marxismo e filosofia da linguagem:  

 

A linguistica, como vimos, está voltada para o estudo da enunciação monológica  isolada. Estudam-

se documentos históricos, em relação aos quais os filólogos adotam uma atividade de compreensão 

passiva. Assim, todo trabalho desenvolve-se nos limites de uma dada enunciação. Os próprios limites 

da enunciação como uma entidade total, são pouco percebidos. O trabalho de pesquisa, reduz-se ao 

estudo das relações imanentes no interior do terreno da enunciação. Todos os problemas daquilo que 

poderia se chamar de ‗política externa‘ da enunciação ficam excluídos do campo da observação. 

Consequentemente, todas as relações que ultrapassam aos limites da enunciação monologica 

constituem um todo que é ignorado pela reflexão linguistica (2010, p.108).     

 

Em contrapartida ao estudo dos documentos e dos enunciados de maneira isolada, 

o círculo apresentou seu conceito de dialogismo, segundo o qual, todo enunciado/texto, todo 

documento histórico, existe necessariamente em relação, ou para relação de outros 

enunciados, ou seja, todo discurso traz algo do discurso de outrem e ao mesmo tempo é 

realizado e absorvido para outros e por outros.  

Dessa maneira, o enunciado, seja ele verbal, ou esteja presente em uma inscrição 

em uma parede, ou em uma obra de arte, ou em uma obra literária, ou possivelmente seja 

manifesto de outras maneiras; ele sempre e necessariamente possui fontes em outros 

enunciados, pois está se comunicando com eles. O texto não é estático e portanto não deve ser 

compreendido pelos estudiosos isoladamente da cadeia dialógica que o cerca. Se por um lado, 

o estudo da palavra isolada é a atividade própria do filólogo, por outro lado, muitos linguistas 

têm o seguido nesse mesmo modelo de abordagem, conforme um dos principais argumentos 

do círculo de Bakhtin.  

A partir do conceito bakhtiniano de dialogismo, Carlo Ginzburg cunhou seu 

conceito de ―circularidade da cultura‖, que se descreve assim, conforme suas próprias 

palavras: ― (...) é o influxo recíproco entre cultura subalterna e cultura hegemônica‖ (1997, 

p.13). Isso quer dizer que as ideias, filosofias e demais manifestações da cultura não são 

estáticas, mas circulam, pois as escolas filosóficas e os círculos sociais não dão conta de 

enclausurar sua produção cultural, que, na verdade, não é só sua, mas tem fontes, ainda que 

longínquas e desconhecidas. Portanto, todo pensamento que sai da cabeça de alguém tem sua 

dimensão sócio-ideológica, isto é, circula na cultura, e cada um que o absorve, o transforma, o 

deforma antes de novamente passá-lo a diante.  

Segundo essa proposição, um enunciado, ou um discurso, não pode ser 

compreendido se não for estudado em seu aspecto diálógico, em seu contexto comunicativo, 
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ainda que essa comunicação seja indireta. É nessa perspectiva que Ginzburg exalta Bakhtin 

por ter superado as antigas divisões entre cultura de elite e cultura popular, como que a 

segunda fosse submissa à primeira. A cultura rompe as barreiras sociais, visto que a 

comunicação permite que ela se movimente circularmente. 

Teoria que pode nos esclarecer a curiosa relação entre o cristianismo primitivo e as 

escolas filosóficas helenísticas contemporâneas suas, uma discussão já bem desgastada que se 

viu na obrigação de apresentar quem é derivado de quem, quando as respostas podem ser bem 

mais complexas do que uma simples derivação direta, pois a cultura helenística era uma 

cultura em diálogo. 

 Todo texto que se manifesta e alcança outro é dialógico, portanto seu estudo e sua 

compreensão não pode ser monologizado, isto é, tornado independente da corrente de 

interações que o constitui. Para o círculo, diálogo não é apenas o ato de pergunta e resposta, 

entre pessoas, esse é apenas um aspecto do diálogo, o chamado ―diálogo real‖ ou ―diálogo 

concreto‖. Na concepção do círculo de Bakhtin, a realidade é dialógica e esse diálogo 

atravessa o mundo e as eras. 

 

II.2.2.Gêneros discursivos 

Quanto aos Gêneros do discurso, Mikhail Bakhtin elaborou sua própria teoria a 

esse respeito (2010, pp. 261-306), e nessa teoria, assim como em suas demais, não há 

sistematização, tampouco há pretensão de uma listagem dos gêneros, tendo em vista que 

quando ele descreve os gêneros do discurso, pretende salientar sua dimensão dialógica, ou 

seja, o fenômeno que ocorre na esfera dos interlocutores, no efeito do diálogo, que é uma 

corrente ininterrupta e constante de pergunta e resposta ad infinitum. Assim, para Bakhtin, as 

formas de gênero são infinitas, assim como são infinitas as formas de atividade humana, com 

as quais os gêneros sempre estão necessariamente relacionados. 

Dessa forma, Bakhtin compreende que o gênero do discurso se manifesta na 

comunicação através do tom de voz e através de uma série de códigos implícitos que são 

percebidos pelos interlocutores, mas que ficaria sem sentido para aquele que está fora do 

âmbito desse diálogo. Como aquelas piadas regionalistas, ou aqueles insultos que um amigo 

faz ao outro através de um xingamento que não é compreendido como ofensa, mas como 

expressão de laços íntimos de amizade ou familiaridade. 

Pois, em um diálogo não há passividade nem no sujeito do discurso, tampouco no 

ouvinte, visto que, conforme Bakhtin: 
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(...) toda compreensão plena e real é responsiva e não é senão uma fase inicial preparatória da 

resposta (seja qual for a forma que ela se dê). O próprio falante está determinando 

precisamente a essa compreensão ativamente responsiva: ele não espera uma compreensão 

passiva, por assim dizer, que apenas duble o seu pensamento em voz alheia, mas uma 

resposta, uma concordância, uma participação, uma objeção, uma execução, etc. (os diferentes 

gêneros do discurso pressupõem diferentes diretrizes de objetivos, projetos de discurso dos 

falantes ou escreventes) (2010, p. 272).   

  

Essas palavras de Bakhtin representam aquele mesmo processo que Carlo 

Ginzburg intitulou como ―filtro deformador‖ em seu livro O queijo e os vermes: o cotidiano e 

as idéias de um moleiro perseguido pela inquisição (1997). Nesse livro, Ginzburg explica o 

processo hermenêutico, ou epistemológico, que ocorria através da leitura que um moleiro 

friuliano realizava de alguns escritos religiosos, adaptando suas leituras a elementos de sua 

própria imaginação e de seu cotidiano, assim como as relacionava com outras leituras, mas 

que nada tinham a ver com aquilo que estava escrito propriamente nos livros consultados. 

Portanto, as palavras que compõem um diálogo – seja ele manifesto através de 

leituras, comunicação verbal, inscrições em paredes, ou por qualquer outro meio que realize 

uma ligação comunicativa entre dois indivíduos – são sempre neutras, pois possuem uma 

ambivalência intrínseca que só pode ser discernida pelo gênero discursivo, que é muito 

negligenciado pelos estudiosos de literatura em geral e especialmente pelos exegetas bíblicos, 

que normalmente só levam em conta o gênero literário.  

Mais uma vez, conforme Bakhtin em Os gêneros do discurso: ―falamos apenas 

através de gêneros sem suspeitar que eles existam, pois eles nos são dados da mesma forma da 

língua materna‖ (2010, p. 282), porque através do gênero se torna possível adivinharmos o 

discurso alheio (idem, p.283). E, uma vez que é possível que se domine uma língua, sem que 

se domine os seus gêneros, estes se tornam indispensáveis para a compreensão mútua em um 

diálogo (idem, p.284), pois são eles que dão coesão à compreensibilidade de um enunciado 

(idem, p.286). Esses fatos fazem com que seja impossível listar esses gêneros, principalmente 

por que surgem novos com o passar do tempo, como os que vêm sendo desenvolvidos nos 

meios de comunicação eletrônico, como torpedo sms, e-mail, chat, blog, etc. 

 

II.2.3. Vozes do discurso 

O conceito ―vozes do discurso‖ está próximo de outros conceitos bakhtinianos 

conhecidos como: ―plurivocidade‖, ―heteroglossia‖ e ―bivocalidade‖. Todos esses remetem à 

ideia de que um enunciado, ou discurso, é permeado por discursos ou enunciados que o 

antecedem, e como conseqüência, em alguma instância o reproduzem, e que esses discursos 

ou enunciados antecedentes não pertenciam exatamente a uma pessoa, mas sim, ao meio 
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social que esse indivíduo pertencia, pois quem se pronuncia, pronuncia a voz de uma 

sociedade, que às vezes longínqua está no tempo e no espaço. 

Esse conceito é constantemente confundido com outro conceito bakhtiniano mais 

famoso, a polifonia, mas uma coisa não tem a ver com a outra, visto que a polifonia – que não 

nos interessa nesse texto – é um conceito que Bakhtin criou especificamente para designar o 

projeto estético de Dostoievski, onde a voz dos personagens e a voz do autor falavam em uma 

mesma altura. Não vem ao caso aprofundar essa descrição, cabe-nos apenas distingui-la do 

que chamamos de vozes do discurso. Nessas vozes, além da voz do sujeito da oração (falante) 

e do ouvinte que a interprete a sua própria maneira – como apresentamos no conceito anterior 

– ainda existe as vozes daqueles que já disseram algo a respeito daquilo que está sendo dito.  

Em Cultura popular na idade média e no renascimento – O contexto de François 

Rabelais (2010), Bakhtin apresenta a obra literária do referido autor renascentista, como 

manifestação do carnaval popular que tem suas raízes nas antiqüíssimas festas pagãs 

conhecidas como satunais. Ao longo desse livro, demonstra a quantidade enorme de vozes 

que constituem os romances rabelaisianos, que não remontam apenas a autores como Luciano 

de Samosata, Ésquilo, Sêneca, Macróbio, Sócrates, dentre outros, mas também a eventos 

festivos populares que se manifestaram desde a antiguidade até o período medieval, como 

cultura popular não escrita e não teorizada. 

Bakhtin assim descreve tal fenômeno em seu breve artigo inconcluso O problema 

do texto na lingüística, na filologia e nas outras ciências humanas:  

 

O autor (falante) tem seus direitos inalienáveis sobre a palavra, mas o ouvinte também tem os 

seus direitos; têm também os seus direitos aqueles cujas vozes estão na palavra encontrada de 

antemão pelo autor (por que não há palavra sem dono). A palavra é um drama do qual 

participam três personagens (não é um dueto, mas um trio). Ele não é representado pelo autor 

e é inadmissível que seja introjetado (introjeção) no autor (2010, p.328). 

.  

E mais adiante:  

 

Cada conjunto verbalizado grande e criativo é um sistema de relações muito complexo e 

multiplanar. Na relação criadora com a língua não existem palavras sem voz, palavras de 

ninguém. Em cada palavra há vozes infinitamente distantes, anônimas, quase impessoais (as 

vozes dos matizes lexicais, dos estilos, etc.), quase imperceptíveis, e vozes próximas, que 

soam concomitantemente (idem. p.330).      

 

II.2.4. Exotopia 

O conceito de exotopia está relacionado com a atividade estética e a possibilidade 

de que esta seja vista de fora, já que é isso que sugere sua tradução literal, ―lugar exterior‖, 

pois, a partir do momento em que nos distanciamos do objeto – não como na ilusão positivista 

de neutralidade, mas distanciamento em relação a tempo e espaço – torna-se possível uma 
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visão mais apurada desse texto (texto no sentido bakhtiniano), pois não estamos mais cercados 

pelas incertezas e aflições que estavam em torno de seus contemporâneos e as várias reflexões 

que se fizeram durante esse espaço que nos separa do texto fazem com que se crie uma gama 

de interpretações que nos apresentam melhor aquele texto, visto que na imediatez de sua 

elocução pode ter sido mal compreendido, ou totalmente distorcido. 

Esta idéia se encontra nos textos mais antigos de Bakhtin, durante sua fase 

filosófica entre os anos 1918 e 1924, no livro Hacia una filosofia del acto ético (1997), onde 

sua preocupação era o problema da existência do dualismo entre mundo da matéria e mundo 

da vida e também em Autor e personagem na atividade estética (2010), quando escreve sobre 

o ponto de vista do autor em relação ao herói e ao personagem de uma forma geral.  

Mas essa idéia, apesar de certa evolução em sua teoria, também é retomada nos  

seus últimos textos. Em Os estudos literários hoje – que é sua resposta a uma pergunta da 

revista Novi Mir – onde afirma que o grande tempo gera um efeito positivo na obra literária, 

em suas palavras: 

 

A vida das grandes obras nas épocas futuras e distantes, como já afirmei, parece um 

paradoxo. No processo de sua vida post mortem elas se enriquecem com novos 

significados, novos sentidos; é como se essas obras superassem o que foram na 

época de sua criação (2010, p.363). 

 

Com essas palavras Bakhtin parece afirmar que com o tempo o texto adquire uma 

autonomia em relação a sua origem e que tal autonomia não deve ser vista como perca do 

significado original, mas como enriquecimento de significado e sentido, pois as gerações 

futuras, através de suas repetidas leituras do mesmo texto e das reflexões que vão para vários 

sentidos diferentes têm uma compreensão mais apurada do que os contemporâneos ao perído 

da redação, e até mesmo, mais apurada do que o proprio autor do texto, que não podia 

imaginar que seu texto iria tão longe. 

Contudo, Bakhtin tem uma espécie de misticismo escatológico da linguagem, ele 

acredita que um dia os textos cobrarão, ou retomarão seus significados, em um grande 

simpósio, em suas palavras:  

 

Não existe a primeira nem a ultima palavra, e não há limites para o contexto 

dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites). Nem os 

sentidos do passado, isto é, nascidos do diálogo dos séculos passados, podem jamais 

ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por todas); eles sempre irão mudar 

(renovando-se) no processo de desenvolvimento subseqüente, futuro do diálogo. 

Em qualquer momento do desenvolvimento do diálogo existem massas imensas e 

ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em determinados momentos do sucessivo 

desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais sentidos serão relembrados e 

reviverão em forma renovada (em novo contexto). Não existe nada absolutamente 



36 

 

morto: cada sentido terá sua festa de renovação. Questão do grande tempo (2010, 

p.410).        

 

II.2.5. Carnavalização e realismo grotesco 

Os conceitos que agora apresentaremos estão presentes nos livros Problemas da 

poética de Dostoievski (1981) e Cultura popular na idade média e no renascimento no 

contexto de François Rabelais (2010). No primeiro livro referido Bakhtin realiza uma história 

do romance e relaciona sua gênese com o período helenístico, quando do nascimento de um 

gênero literário chamado sátira menipéia. 

Nesta época, em que está a gênese do romance, autores como Luciano de 

Samosata, Ésquilo, Sêneca, Macróbio, Sócrates, dentre outros autores, deram vida a uma 

forma de texto risível, cômico, engraçado. Esses textos não produziam um riso destrutivo e 

interesseiro como a sátira de Horácio e Juvenal, que zombava dos homens que não se 

enquadravam nos valores romanos contemporâneos. 

Essa cultura do riso não se manifestava somente através da literatura, mas também 

através das festas populares, a princípio, no mundo antigo greco-romano através das saturnais; 

e depois, na idade média, através do carnaval e de outras manifestações populares, como a 

festas dos loucos e a linguagem da feira e das ruas, onde se manifestava oralmente a cultura 

popular que, até então não havia chegado aos textos escritos.  

Em Cultura popular na idade média e no renascimento no contexto de François 

Rabelais Bakhtin toma algumas de suas proposições particulares a respeito da cultura popular, 

focalizando dessa vez o renascimento, onde novamente, e com toda força, floresceu essa 

cultura do riso, apresentando especialmente a obra de François Rabelais. 

Conforme sua tese, Rabelais foi o catalisador de uma cultura antiqüíssima que 

estava presente nas ruas, nas feiras e no carnaval popular, que foi transposta ao papel em sua 

obra Gargantua e Pantagruel. Essa cultura transposta à literatura e à arte recebeu o nome de 

―carnavalização‖ (FIORIN, 2010, p.89). A linguagem da carnavalização – que também 

representa uma cosmovisão particular – é a dos insultos; do baixo ventre; das palavras de 

baixo calão; dos xingamentos entre familiares que manifestam laços de proximidade; da 

inversão de valores e do realismo grotesco. Conforme essa cosmovisão de inversão, assim é o 

pós morte:   

        

Todos os cavaleiros da mesa redonda são pobres remadores, que fazem a travessia 

do rio Cócito, Flegeton [e outros] (...) quando os senhores diabos querem passear na 

água (...). Mas para cada passagem só ganham um piparote no nariz e à noite um 

pedaço de pão duro. (...) Dessa maneira os que foram grandes senhores neste mundo 

terão uma vida pobre e trabalhosa lá em baixo. Ao contrário os filósofos e os que 

foram indigentes neste mundo lá serão grandes senhores por sua vez. Vi Diógenes 
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que andava magnificamente, com uma grande túnica de púrpura e com um cetro na 

destra, e ralhava com Alexandre o Grande quando este não remendava direito os 

calções, e lhe pagava com bastonadas. (...) Pathelin, tesoureiro de Ramento, 

querendo comprar os pasteis que o Papa Julio vendia, pergunta-lhe quanto custava 

uma dúzia. ‗Três blancs, disse o papa.‖ Mas Pathelin disse: ‗- Três bordoadas é o 

que mereces: sai daqui, vilão, sai daqui, vai procurar outros.‘ O pobre papa foi-se 

embora chorando; quando se viu diante de seu patrão pasteleiro, disse-lhe que 

tinham lhe tirado os pastéis. Então o seu senhor lhe deu uma chicotada tão forte que 

a sua pele serviria para fazer cornamusas (RABELAIS, 2009, pp. 363-369).   

               

O realismo grotesco está essencialmente associado com a carnavalização, são 

manifestações da contraditoriedade, do movimento e do inacabamento, Bakhtin o designa 

como ―tipo específico de imagens da cultura cômica popular em todas as suas manifestações‖ 

(2010, p.27). As imagens grotescas procedem da antiguidade, com o passar do tempo foram 

cada vez mais postas ás margens, até serem, no século XVIII, consideradas como mera 

anedota burguesa.   

As imagens do realismo grotesco estão relacionadas com a proximidade entre 

morte e vida, como nas imagens das Bruxas de Kerch que são velhas cadavéricas grávidas ou 

as imagens de fezes e urina que na antiguidade eram ambivalentes por serem representantes da 

ligação do ser humano com a terra e também dos órgãos genitais que estão envolvidos no 

processo de execrarem a matéria imunda do interior do corpo e ao mesmo tempo estão 

envolvidos na produção da vida. No carnaval e no realismo grotesco todas as coisas são 

valoradas diferentemente da forma imposta pelas culturas oficiais.       

... 

Tendo apresentado os conceitos da metodologia de Bakhtin que nos serão úteis, 

agora apresentaremos o conceitos referentes à Micro-história, a outra metodologia utilizada na 

presente pesquisa. 

    

II.3. Micro-história 

Conforme a descrição de Henrique Espada Lima, em A micro-história italiana: 

escalas, indícios e singularidades (2006, pp. 21-55), essa metodologia surge na Itália e seus 

precedentes estão relacionados com uma tentativa de fuga da bipolaridade, do ambiente 

acadêmico e intelectual italiano do pós-guerra, representado, de um lado, pelos partidos 

comunistas e socialistas; e do outro, pelo conservadorismo-liberal e pelos democrata-cristãos.  

Fora dos eixos dos centros intelectuais de grande prestígio como Turim, Roma e 

Bologna, estava a Facoltà di Economia e Commercio da Università di Urbino, na cidade 

portuária de Ancona, localização que lhe permitiu um debate entre os diferentes 

posicionamentos da história e das ciências sociais. Alí surgiriam os Quaderni Storici, a partir 
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de 1966, uma revista acadêmica fundada por Alberto Caracciolo, onde estiveram as primeiras 

discussões de micro-história. Cabe ressaltar que a micro-história não se afirma como uma 

escola, mas como uma proposta, uma forma de abordagem, que a princípio discutia os 

métodos e procedimentos da história social e logo após passou a ser aplicado no contexto 

italiano.  

Os diálogos com marxistas ingleses, como Edward Palmer Thompson e Eric 

Hobsbawm, foram importantes para os primeiros micro-historiadores, que apesar de 

assumirem a influência destes, estavam mais relacionados com a Escola dos Annales 

Francesa, devido à sua pretensão de ―não idealizar a história‖; assumindo principalmente a 

herança de Marc Bloch, que através de seu texto Reis taumaturgos, escrito em 1924, foi o 

primeiro a afirmar a importância de idéias populares, geralmente dependentes de fontes orais e 

folclóricas, para o ambiente político mais amplo. Tema que seria característico da micro-

história.  

A fama e o prestígio da revista acadêmica levariam à edição da coleção 

Microstorie, publicada pelo editor Einaudi, entre 1981 e 1988, sob a direção de Carlo 

Ginzburg e Giovanni Levi. A partir de então, com a tradução dos livros para diversos idiomas, 

a micro-história italiana se tornou famosa em toda Europa e Estados Unidos, e de forma mais 

lenta, mas crescente, também no Brasil. 

A micro-história não se resume ao que está presente nessa coleção de livros, pelo 

contrário, ela adquiriu certa autonomia e passou a contar com características singulares em 

cada estudioso que a utilizou, devido a sua proposta interdisciplinar e também, como já 

mencionado, por não se constituir uma escola, mas sim, um método.   

 

II.3.1. Principais características da micro-história  

Devido à fertilidade e pluralidade metodológica dos micro-historiadores existe 

uma permanente confusão quanto a sua definição, que não se resume apenas em ―pesquisas 

com delimitações temáticas extremamente específicas‖, muito embora essa seja uma das 

características principais, pois partem da seguinte idéia: 

 

(...) de que se pode revelar muito olhando com atenção para um mesmo lugar onde 

aparentemente nada acontece sugere, se não um procedimento, ao menos a 

qualidade de uma observação ou de uma perspectiva frente aos objetos de análise. 

Uma atitude intelectual que se alimenta da convicção de que o olhar através do 

microscópio, o interesse pelo minúsculo – ou ao menos, no limite, pela miudeza, ou 
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por aquilo que mais facilmente se negligencia –, pode revelar dimensões 

inesperadas dos objetos e, com sorte, perturbar convicções arraigadas no domínio da 

história (LIMA, 2006, pp. 13-14). 

 

Micro-delimitar o tema não significa um recorte breve, tampouco significa a 

análise de uma pequena região, nem como comumente se pressupõe, um estudo de caso. Ao 

invés de tudo isso, ―o que a micro-História pretende é uma redução na escala de observação 

do historiador com o intuito de se perceber aspectos que, de outro modo, passariam 

despercebidos‖ (BARROS, 2007, p.169). Ou seja, uma pesquisa estritamente delimitada, não 

no sentido geográfico ou temporal, mas sim no que diz respeito a seu tema, ainda que este 

tema possua raízes profundas e ramos que se alcem para longe.  

Apesar da pluralidade de métodos, é possível descrever mais duas características 

presentes em todos os micro-historiadores, além da delimitação específica. A primeira delas é 

a multidisciplinaridade que se manifesta desde seu surgimento nos Quaderni Storici que, a 

princípio, era mais uma discussão metodológica do que propriamente uma abordagem de 

conteúdos. Seu objetivo era discutir a relação da história social com as demais ciências 

sociais, como a economia, a demografia e a antropologia.  

Quando a micro-história deixou de ser uma discussão metodológica e passou a ser 

aplicada, foram geradas críticas devido ao seu ecletismo, um crítico a intitulou como ―história 

com aditivos‖, e outros afirmaram que ―ela rompeu com o estatuto científico e invadiu o 

território da literatura‖. Diante de tais críticas, os micro-historiadores responderam que 

estavam conscientes de seu ecletismo metodológico, mas destacam seu lado positivo, pois, 

segundo eles, há uma necessidade intrínseca de relacionar a história com outras disciplinas, 

principalmente com a antropologia. Afirmam também que a interdisciplinaridade permite que 

a história deixe de ser vista como um processo de sucessão no tempo, que objetiva uma meta e 

que pode ser analisado em sua amplidão, já que diferentes disciplinas são capazes de mostrar 

um mesmo elemento – por pequeno que seja – a partir de vários pontos de vista diferentes, e 

consequentemente, visar infinitos pormenores no interior de um sistema, que o fazem 

incoerentes e impossíveis de serem analisados teleologicamente.  

A outra característica, que é particularmente interessante para o ambiente 

acadêmico Latino-Americano, é a atitude que os micro-historiadores intitulam como from 

below, que é o interesse pela cultura oral das classes subalternas ao invés dos setores elitistas. 

Na América Latina, desde o desenvolvimento da Teologia da Libertação, na década de 1970, 

passou-se a dar grande ênfase a ―fazer teologia a partir da realidade social da pobreza‖. 
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Segundo Leonardo Boff e Clodovis Boff: ―a Teologia da Libertação encontra seu nascedouro 

na fé confrontada com a injustiça feita aos pobres‖ (2007, p.15). Realidade que sempre fora 

ignorada pelos intelectuais do hemisfério norte por não compartilharem dessa situação. Essa 

atitude teve ampla repercussão e invadiu outras disciplinas acadêmicas, como a educação 

através de Paulo Freire, e a política, através de Enrique Dussel, dentre outras.  

―A leitura da Bíblia a partir dos pobres‖, na América-Latina, sempre foi tomada 

com base no marxismo, como apresentou Valter Luiz de Lara em A Bíblia e o desafio da 

interpretação sociológica (2009) e Airton José da Silva em Leitura Sócio-Antropológica 

(2003). Nessas metodologias, nota-se uma visão por demais generalizante da história, segundo 

a qual, no decorrer das eras são realizados movimentos mecanicistas e, que na maioria das 

vezes, devido ao método abranger todos os sistemas, torna-se possível que a resposta seja 

obtida de antemão à pesquisa.  

Ainda se deve acrescentar que a compreensão teleológica que o marxismo tem da 

história com seus movimentos dialéticos e sua estruturação esquemática do sociedade, está, 

cada vez mais, em descrédito dentre os círculos acadêmicos. Uma análise das classes 

subalternas através da micro-história supera os defeitos metodológicos do marxismo que são 

cada vez mais evidentes desde o surgimento da Escola dos Annales e também supera o rancor 

classista de alguns intérpretes da Teologia da Libertação, que se tornaram célebres, como 

Jorge Pixley em A História de Israel a partir dos pobres (2004); Leonardo Boff em Igreja: 

carisma e poder (2005) e Jesus Cristo - libertador (2004), dentre muitos outros exemplos.  

Assumir a micro-história como método não representa uma rejeição ou uma 

oposição ao marxismo, mas sim, uma atualização de sua abordagem, pois desde o princípio a 

micro-história assumidamente recebeu a influência marxista de seu contexto. Francisco José 

Alves, assim define a relação marxismo e micro-história. ―Concilia luta de classes com 

abordagem interpretativa e narrativismo. Atente para o propósito implícito: dar nova vida ao 

marxismo, atualizá-lo, adaptá-lo aos novos tempos, às novas demandas intelectuais e sociais‖ 

(2010, p. 54). 

 

II.3.2. A metodologia de Carlo Ginzburg 

Conforme afirmado acima, a micro-história apresenta uma abertura metodológica 

que proporcionou uma pluralidade de abordagens quase singular ao número de micro-

historiadores, por isso, torna-se necessário descrever um autor em particular, o qual se dedicou 
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à pesquisa religiosa, ainda que indiretamente. Trata-se do historiador e antropólogo italiano 

Carlo Ginzburg (Turim, 1939). 

Além das características comuns aos demais micro-historiadores, Ginzburg se 

tornou célebre devido às metodologias e aos conceitos que desenvolveu e que se tornaram 

revolucionários e amplamente difundidos; destacados principalmente devido a seu ecletismo e 

sua interdisciplinaridade. Embora seja abrangente seu campo de pesquisa, duas de suas 

metodologias serão destacadas por nós por serem mais sugestivas às pesquisas relacionadas 

com as ciências da religião, são elas: ―o paradigma indiciário‖ e ―a circularidade da cultura‖. 

O paradigma indiciário é a radicalização de um saber que se contrapõe, de um 

lado, ao racionalismo, e do outro, ao irracionalismo, como Ginzburg apresentara em seu artigo 

Sinais: raízes de um paradigma indiciário (2001, pp.143-179). Ali demonstra a aplicabilidade 

de um método detetivesco à história, que se assemelha à psicanálise de Freud, à semiótica dos 

médicos, à argúcia do crítico de arte Giovanni Morelli e à astúcia investigativa do personagem 

Sherlock Holmes de Conan Doyle.  

A característica comum dos saberes dos personagens referidos acima é que todos 

partem de indícios, como as formas de sabedoria popular, como a do pescador e a do caçador, 

dentre outros. Esse paradigma indiciário é, naturalmente, a forma de sabedoria popular, à qual 

uma outra forma de conhecimento vem se opondo desde que Platão a elaborou, e vem sendo 

representada, ao longo da história, por epistemologias sistematizantes, como o positivismo e o 

marxismo contemporâneos ao nosso período. 

Nesse método o que importa não é a leitura sistemática ou heurística, nem a 

pesquisa de elementos auto-evidentes que foram propositalmente destacados pelos seus 

autores em suas obras de artes ou nos demais objetos de pesquisas. O que importa nesse 

método é destacar elementos que até então foram ignorados devido a sua sutileza e aparente 

insignificância, da mesma forma que o crítico de arte Giovanni Morelli analisava a 

autenticidade dos quadros, olhando para os glóbulos das orelhas e para as unhas nos retratos; 

ou como Sherlock Holmes, que prestava atenção nas bitucas de cigarros e nas pegadas 

próximas ao lugar do crime; ou como Freud, que nas seções de psicanálise se agarrava aos 

―atos falhos‖ de seus pacientes, para descobrir a origem de suas neuroses, método descrito por 

ele mesmo em seu livro Sobre a psicopatologia da vida cotidiana (2006). É justamente 

através desses elementos que se torna possível a construção de um modo de fazer pesquisa, 

que vem se desenvolvendo silenciosamente desde o fim do século XIX, embora não tenha 

recebido atenção antes do artigo escrito por Ginzburg. 
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Relacionado com o paradigma indiciário, está a idéia de Ginzburg a respeito da 

―circularidade da cultura‖, a qual, conforme ele mesmo assume no prefácio de seu livro O 

queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela inquisição (1997), 

relaciona-se com a pesquisa já realizada por Bakhtin, que segundo José D‘Alencar Barros ―é 

de certo modo um dos pensadores que abriram a possibilidade de examinar a cultura como 

algo plural‖ (2007, p.172), pois em seu livro Cultura popular na idade média e no 

renascimento: o contexto de François Rabelais  (2010), Bakhtin demonstrou a polivocidade 

dos registros discursivos que podem estar escondidas em um texto ou enunciação  e a 

movimentação da cultura que não está presa a classe social, e chega a vagar até longas 

distancias geográficas.  

Assumindo às teorias bakhtinianas, Ginzburg se contrapõe a idéia, tradicional em 

sua época, de que existiam dois níveis bem delimitados de cultura: um erudito e um popular, 

sendo que só o primeiro era autenticamente cultura criativa. Contrariando essa afirmativa, 

Ginzburg desenvolveu o conceito de ―circularidade da cultura‖, através de sua pesquisa sobre 

o processo inquisitorial de um moleiro acusado de heresia, que foi publicada como: O queijo e 

os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela inquisição (1997), onde 

apresenta um homem humilde longe de ser um intelectual, mas que uma mente fervilhante de 

idéias tradicionais a outros grupos, com os quais não manteve contato direto.     

Cabe ainda ressaltar que essa metodologia não é rígida, e que justamente por isso, 

permite certa autonomia e liberdade de adaptação a cada um que a utiliza. Assim, Maria 

Aparecida Santos, em sua resenha de Sinais: raízes de um paradigma indiciário, afirma que o 

mesmo pode ser dito a respeito de toda a micro-história, a autora escreve o seguinte:  

―De acordo com as afirmações do autor podemos concluir que, no que diz respeito ao 

paradigma indiciário, trata-se de formas de saber tendencialmente mudas – no sentido 

de que, como já dissemos, suas regras não se prestam a ser formalizadas nem ditas‖ 

(1994, p 179) 

 

II.3.3. Aplicação da micro-história à antiguidade cristã  

Não é novidade a aplicação da micro-história às pesquisas interessadas em 

religião, pois esta atitude já foi tomada por Ginzburg em pesquisas que se tornaram célebres, 

como o já referido O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido 

pela inquisição, e também uma pesquisa interessada na feitiçaria do período medieval, 

intitulada: História noturna: decifrando o sabá (1991), e no artigo: Feitiçaria e piedade 

popular: notas sobre um processo modenense de 1519 – texto breve em que o autor 
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novamente realiza uma pesquisa sobre um processo inquisitorial – e também no artigo: Freud, 

o homem dos lobos e o lobisomem – outro texto breve em que Ginzvurg propõe  uma nova 

causa para a neurose de um dos pacientes do célebre pai da psicanalise. 

A questão a ser destacada é que Ginzburg sempre teve como preferência em seus 

objetos de pesquisa pessoas que fazem parte das classes subalternas, como era o caso de 

Menochio de O queijo e os Vermes e Chiara Signorini de Feitiçaria e piedade popular, 

pessoas comuns, como era sugerido pela proposta tradicional que os micro-historiadores 

intitularam como from below. Assim, ele propositalmente não analisou as figuras e os eventos 

considerados majoritários e influentes pelos historiadores tradicionais, como por exemplo, os 

representantes da Reforma Protestante, contemporâneos ao moleiro Menochio e à camponesa 

Chiara Signorini, pois desde a Escola dos Annales o eixo da história vem deixando de ser os 

chefes, generais e líderes. 

Assim, nunca um célebre teólogo medieval, ou da antiguidade, fora estudado sob 

o método da micro-história devido a estar fora do círculo de pessoas comuns das classes 

subalternas. Contudo, essa atitude não seria contraditória às propostas da micro-história, no 

que diz respeito à antiguidade cristã, pois, uma vez que no mundo antigo (antes de 425 d.C.) o 

cristianismo era uma religião minoritária e seus líderes, predominantemente das classes 

subalternas. Portanto, toda a literatura cristã escrita antes da oficialização do cristianismo, 

como religião do Império Romano, está enquadrada no requisito from below da micro-história.     

Infelizmente, no Brasil, a literatura cristã antiga é relegada a uma classificação de 

escritos de segunda categoria, pois não são inclusos nos estudos acadêmicos das universidades 

federais e estaduais na área de estudos clássicos, por não serem considerados documentos 

históricos – já que esta categoria inclui apenas textos políticos strictu sensu. Conforme Pedro 

Paulo de Abreu Funari, professor na Unicamp: ―ainda hoje, nos cursos de letras clássicas, 

paralelamente nos cursos de História, costuma-se ignorar toda produção literária não clássica‖ 

(2003, p.25). Isso faz com que os escritos cristãos antigos permaneçam às margens dos 

estudos acadêmicos, perpetuando as tradicionais análises dogmáticas realizados por teólogos 

representantes de suas respectivas instituições. 

Embora haja no Brasil um pequeno número de cursos de Pós-Graduação em 

Teologia e Ciências da Religião, relacionados com instituições confessionais, que 

desenvolvem pesquisas de bom nível a respeito da literatura cristã primitiva há algumas 

décadas, ainda assim, o tema não ganhou interesse das outras disciplinas humanas a ponto de 

haver linhas de pesquisas voltadas para seu contúdo, tampouco as outras áreas das 
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humanidades vêm com bons olhos os teólogos e cientistas da religião. No Brasil Teologia e 

Ciências da Religião permanecem como as filhas bastardas das ciências humanas.     

A análise da antiguidade cristã, através da micro-história, seria um avanço 

significativo para a pesquisa científica, pois libertaria os estudantes de teologia e demais 

interessados no assunto, das predominantes descrições dogmáticas dos pais da igreja e de seus 

ensinamentos, da maneira como se perpetuou até então através dos Manuais de Patrologia e 

de História do Dogma.  

Patrologia ou patrística é o título da disciplina que estuda a vida e a obra dos 

pais da Igreja, seus critérios são totalmente idiossincráticos, como por exemplo, a forma de 

definir um pai da Igreja, são três critérios: 1º santidade de vida; 2º antiguidade; 3º reta 

doutrina. Esses critérios excluiriam, dessa categoria, Orígenes de Alexandria, por muitos 

motivos, assim como os demais cristãos não católicos como arianos, coptas e siríacos. Como a 

exemplar figura de Ulfilas, que apesar do grande legado que deixou – evangelizando a 

Germânia durante o século IV d.C. e sendo o primeiro responsável por uma tradução da Bíblia 

toda para um idioma vernáculo, que temos notícia – no entanto, não pode ser considerado um 

Pai da Igreja devido ser ariano. 

Os católicos sempre predominaram nessa área de estudo, pois vêem nessa 

disciplina a possibilidade de afirmar a unidade da Igreja, como ficou claro na recente obra de 

Bento XVI Los Padres de la Iglesia: de Clemente de Roma a San Augustin (2008). Luis 

Cabalero em sua resenha desta obra afirma o seguinte:   

 

A introdução a esta edição das audiências do Papa ajuda a capturar mais o mais 

profundo dos textos:  trata-se de explorar o plano original da Igreja, enraizada na 

teologia da comunhão. Neste contexto, os Padres da Igreja são testemunhas-chave 

desta realidade e, mais especificamente, dos primeiros séculos, momento em que a 

Igreja não havia sofrido a fratura das divisões. (2009, pp. 279.280 – nossa tradução). 
 

Pelo lado protestante, ganhou prestígio singular The History of Dogma, do 

teólogo protestante alemão Adolf von Harnack (1851-1930), reconhecido como um dos mais 

importantes historiadores do cristianismo de todos os tempos. Contudo a história descrita por 

Harnack, a pesar de seu tom altamente crítico, é a história dos vencedores. Influenciado pelo 

hegelianismo, Harnack destaca os processos dialéticos das diferentes facções do cristianismo 

que são seguidas pela síntese, além disso, a minúcia descritiva de suas teorias dão um tom 

altamente fantasioso, ou no mínimo, inacessíveis às suas proposições, as quais já foram 

superadas quase todas. 
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A micro-história parece sugestiva para acessos a essa vasta literatura. Através das 

duas atitudes metodológicas de Carlo Ginzburg descritas acima – ―o paradigma indiciário‖ e 

―a circularidade da cultura‖, dentre outras possíveis de outros micro-historiadores, ou através 

de outros métodos atualizados, pois, só assim, por exemplo, Clemente de Roma poderia deixar 

de ser visto como um papa e passaria a ser visto como um escravo liberto, membro de uma 

religião minoritária do Império Romano; O Pastor de Hermas deixaria de ser um ―tratado 

sobre a penitência‖, para ser visto como uma visão de um cristão em particular sobre o perdão 

dos pecados. Assim como Irineu de Leão deixaria de ser o ―pai da teologia dogmática‖, para 

ser apenas o representante da ala vencedora das brigas entre as facções cristãs. E, talvez, 

Marcião de Sinope, Montano da Frigia, Valentim de Roma, Ulfilas, dentre outros alcançassem 

o status de Pai da Igreja.    

Uma lenta e minuciosa releitura aos documentos cristãos representaria uma 

reviravolta nas concepções do cristianismo antigo. Porém, devido ao atual cenário acadêmico 

brasileiro, isso parece uma realidade longínqua – visto que existem alguns raros exemplos de 

aplicação da metodologia de Carlo Ginzburg à literatura bíblica que poderiam ser tomadas 

como modelo, como o artigo de Anderson Oliveira Lima: História Cultural e Exegese 

Bíblica: Reflexões sobre as contribuições da história cultural para a metodologia exegética 

(2009) e também o de Jonas Machado: Cultura popular e religião: subsídios para a leitura de 

Textos Bíblicos a partir da História Cultural de Carlo Ginzburg (2005).    

É necessário, todavia, declarar que geralmente o método da micro-história 

depende de fontes orais, com as quais, as pesquisas contemporâneas não podem contar, já que 

estão relacionadas com a cidade de Roma do século I d.C. Contudo, algumas pesquisas 

arqueológicas podem ser úteis em alguns momentos para revelar a cultura cotidiana da época.    

Outro fato é o característico interesse pelos setores não elitistas, que afirmamos que o autor de 

I Clem e sua comunidade não fazem parte – como pretendemos mostrar adiante – pois nessa 

época o cristianismo se tratava de uma seita minoritária, constituída em sua maioria por 

escravos e libertos de baixa classe social (ainda que não absolutamente), o que demonstra que 

a expressão ―burguesia cristã‖, para se referir a esses cristãos dessa época, não se sustenta.  

Como não há nenhum relato da época que se refira a Clemente como bispo de 

Roma, e, em contrapartida, há uma afirmação de que ele era secretário, é mais plausível que o 

tratemos como tal. Todavia ainda que fosse um líder da comunidade, isso não significaria que 

ele deixasse de pertencer a uma classe subalterna, pois Paul Veyne afirma ―fora de casa um 
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escravo poderia perfeitamente ser aceito como sacerdote de uma devoção coletiva‖ (2010, p. 

64). 

 

II.4. Superando o paradigma de Ferdinand Saussure 

Nesse capítulo apresentamos duas ferramentas metodológicas para acessar a 

antiguidade cristã de uma forma geral, mas, no nosso caso, particularmente para analisar I 

Clem. Embora, no cenário nacional não seja comum que tais metodologias e referênciais 

teóricos sejam utilizados para tais documentos, temos motivos bem sólidos para justificá-lo 

mediante a superação do paradigma da linguagem deixado pelo célebre estudioso genebrino, 

conhecido como ―pai da lingüística‖, Ferdinand de Saussure. 

Helena Brandão afirma:  

 

Qualquer estudo da linguagem é hoje, de alguma forma, tributário a Saussure, quer 

tomando-o como ponto de partida, assumindo suas postulações teóricas, quer 

rejeitando-as (2009, p.7). 

   

Mediante essa obrigatoriedade de nos reportar a Saussure, nosso caso será a segunda das duas 

possiblidades propostas por Brandão, ―rejeitá-las‖.  

É bem verdade que as ideias que aqui atribuiremos a Saussure, não sabemos ao 

certo se foram realmente postuladas por ele, já que a obra que temos intitulada Curso de 

linguística geral (2006) não foi de sua autoria, mas foi organizado pelos seus alunos com base 

no que ouviam e aprendiam dele em suas aulas. Tendo em vista que suas teorias lingüísticas 

estavam em desenvolvimento e não constituíam uma tese propriamente dita, ―Saussure não 

permitiria que tal livro fosse escrito em seu nome‖ (SALUM, 2006, p. XXI) caso houvesse 

sido escrito durante o tempo de sua vida. Todavia, as ideias e teorias que se encontram nessa 

obra, ficaram conhecidas como o seu legado a respeito do assunto e ainda que tenhamos 

dúvida quanto a autenticidade, atribuímos a ele ao menos provisoriamente mediante nossa 

impossibilidade de entrar nesse questionamento por enquanto.  Assim, mediante à 

socioideologia do ―círculo de Bakhtin‖, gostaríamos de criticar e mostrar a oposição entre, 

sobretudo, duas ideias postuladas por Ferdinand Saussure, a saber: ―o esquema comunicativo‖ 

e o seu famoso conceito de ―signo‖. 

 



47 

 

 

(figura 1) 

Esquema proposto por Ferdinand de Saussure (2006, p.19) 

 

A figura acima se encontra no texto de Saussure (2006, p.19) e fazia parte de suas 

aulas apresentá-lo como esquema de comunicação. Como podemos notar, o ponto inicial do 

sistema situa-se no cérebro, onde está a consciência que é um elemento interno do indivíduo, 

como postularam as teorias de Sigmund Freud, bem recentes em sua época.  

A consciência exprime os ―signos‖ que, conforme essa teoria, são transmitidos ao 

interior das consciências quase que platonicamente, pois, conforme também está ilustrado no 

texto atribuído a Saussure (figura 2), o ―signo‖ se constitui de duas partes, ―significado‖ ou 

―conceito‖ e ―imagem acústica‖ ou ―significante‖, portanto o signo linguístico une um 

conceito a uma imagem acústica (ou seja, o próprio signo pode ser designado como tal união), 

porém, o texto de Saussure assevera que o signo linguístico, sendo esse laço que une as duas 

partes referidas, é arbitrário, visto que ninguém questiona o fato óbvio de um mesmo conceito 

ser comunicado por diferentes imagens acústicas. Conforme se pode demonstrar através da 

imagem adaptada do texto de Saussure (2006, pp. 80,s.).   

 

(figura 2) 

(SAUSSURE, 2006, pp. 80,s) 
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Porém, caso leiamos nas páginas do Curso de Lingüística Geral que o signo é 

arbitrário, devido à óbvia arbitrariedade do significante nas diversas línguas e dialetos, surge a 

questão quanto à possibilidade da arbitrariedade do significado. Seria o significado arbitrário 

por natureza? Ou o significado seria como a ―ideia‖ para Platão, algo perfeito, imutável e 

igual em todas as mentes?  

Para responder essas perguntas dentro do próprio texto de Saussure temos as 

seguintes afirmativas:  

 

Para bem compreender tal papel [papel do sistema da linguagem] no entanto, 

impõe-se sair do ato individual, que não é senão o embrião da linguagem, e abordar 

o fato social.  

 

Entre todos os indivíduos assim unidos pela linguagem, estabelecer-se-á uma 

espécie de meio termo; todos reproduzirão – não exatamente, sem dúvida, mas 

aproximadamente – os mesmos signos unidos aos mesmos conceitos (2006, p. 21). 

 

E mais a diante:  

 

A língua existe na coletividade sob a forma de uma soma de sinais depositados em 

cada cérebro, mais ou menos como um dicionário cujos exemplares, todos 

idênticos, fossem repartidos entre os indivíduos (idem. p. 27). 

 

Essa teoria da linguagem se revela bastante idealista, pois, apesar da consciência 

ser um elemento interior, por mais absurdo que pareça, existe um ―dicionário‖ repartido nas 

mentes de todos os indivíduos para que assim exista a possibilidade de comunicação mediante 

a transcendência do ―significado‖ – ou ―conceito‖.  

Por isso, nossa crítica se dirige à tirania e a falta de solidariedade (na compreensão) 

expressa por essa teoria, pois, caso pensemos que os mesmos conceitos estão nas mentes de 

todas as pessoas, então nada justifica as discussões, todos devem pensar de igual maneira. 

Como ilustra a primeira imagem, aquilo que está na cabeça de um indivíduo é transmitido 

para a cabeça do outro (seja qual for o meio: fala, escrita, sinalização, etc.), exatamente da 

mesma maneira que estava no interior da primeira, da mesma forma como o primeiro 

indivíduo a pensou. Ainda devemos destacar na imagem, a passividade de quem escuta, 

apenas é ativo aquele que fala. Portanto, já que quem fala é ativo, quem ouve é passivo e o 

significante é plenamente compreensível, existe uma obrigação de coerência no diálogo que 
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não presume o desacordo e a discussão, nem a diferença entre ideias. Esse tipo de 

compreensão da linguagem foi intitulado por Bakhtin como ―monológico‖.    

Foi exatamente essa teoria que dominou, durante muito tempo, os diferentes 

estudos que se relacionam com a linguagem, seja a filologia, a linguística, os estudos 

literários, as gramáticas, dentre outros, o que mais nos interessa, a exegese, pois pensava-se, 

ainda que inconscientemente, que como os conceitos são plenamente comunicáveis, visto que 

estão de igual forma em todas as mentes, existe a possibilidade de conhecermos às ideias 

alheias por mais longínquas que estejam. 

Assim, a exegese histórico-crítica se preocupou com aquilo que está por trás do 

texto bíblico, preocupou-se com os ―conceitos‖, com a verdade que está acessível, apesar da 

redação final, que para os exegetas histórico-criticos não é o mais importante. Essa busca pela 

suposta verdade que está por trás do texto não é particular da exegese histórico-crítica, mas é 

uma característica dos métodos tradicionalmente positivistas das várias disciplinas 

humanísticas contemporâneas ao seu surgimento que derivam do paradigma de Saussure, 

ainda que indiretamente. 

Conforme José Adriano Filho apresentou, em seu texto Estética da recepção e 

hermenêutica bíblica. (2012, pp.165-190), existem várias formas de superação ao paradigma 

de Saussure, por exemplo, o linguista estruturalista russo Roman Jakobson, em seu livro 

Essais de linguistique générale (1963) propõe uma mudança de paradigma na análise da 

linguagem, em que a tensão passa a estar entre o enunciado e o receptor, ao invés de estar por 

trás do texto lido; Hans Robert Jauss (1994) e Wolfgang Iser (1999) também propuseram uma 

mudança no paradigma da linguagem, segundo a qual o receptor deve estar no lugar central; 

Para os formalistas russos de primeira fase, o que importa é o texto e nada que esteja fora dele 

é relevante. Além disso, outras respostas também foram dadas, por outros estudiosos 

renomados, mas aqui nos importaremos unicamente com a resposta de Bakhtin e seu círculo, 

por motivos óbvios.  

Em Marxismo e Filosofia da linguagem, Bakhtin dedica boa parte de seu volume à 

crítica do que ele chama de ―objetivismo abstrato‖, que teve Ferdinand Saussure como sua 

mais brilhante expressão (2010, p.86). Objetivismo abstrato é a forma como Bakhtin nomeia a 

corrente de compreensão linguística que desencadearia o estruturalismo de Saussure, 

lembremos-nos que na referida obra a intenção de Bakhtin fora rejeitar as duas correntes 

linguísticas que dominavam o cenário acadêmico de sua época – a saber, além do objetivismo 

abstrato, ele rejeita também o subjetivismo individualista, representado pela figura de 
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Wilhelm von Humboldt – para que, após a crítica a essas duas teorias da linguagem, ele 

apresentasse, ainda que brevemente, sua teoria socioideológica da linguagem, onde se destaca 

o diálogo, e então seria apresentado seu famoso conceito de dialogismo, retomado em suas 

demais obras.  

Para a socioideologia do círculo de Bakhtin, a tensão e a importância da 

linguagem, não está na transcendência dos signos como afirmou Saussure, tampouco está 

unicamente no interior do próprio texto, como os seus rivais formalistas afirmaram; para 

Bakhtin a tensão e a importância da linguagem está no diálogo, direto ou indireto; está na 

incompletude do espaço discursivo criado entre os interlocutores.  

Segundo Bakhtin, todas as correntes filosóficas contemporâneas à sua época 

tinham uma compreensão monológica dos fenômenos linguísticos de uma forma geral. Suas 

proposições, em resposta às filosofias contemporâneas, foram chamadas de socioideologia. 

Teoria que possui, dentre muitas outras, duas premissas que destacamos por estarem em 

oposição direta aos postulados de Saussure. Em primeiro lugar, em resposta ao conceito de 

―signo‖ afirma o seguinte: 

―Consequentemente, em todo signo ideológico confrontam-se índices de valores 

contraditórios. O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. Esta 

plurivalência social do signo ideológico é um traço de maior importância. Na 

verdade, é este entrecruzamento dos índices de valor que torna o signo vivo e 

móvel, capaz de evoluir. O signo, se subtraído às tensões da luta social, se posto à 

margem da luta de classes, irá infalivelmente debilitar-se, degenerará em alegoria, 

tornar-se-á objeto de estudo dos filólogos e não será mais um instrumento racional e 

vivo para a sociedade. A memória da história da humanidade está cheia destes 

signos ideológicos defuntos, incapazes de construir uma arena para o confronto dos 

valores sociais vivos. Somente na medida em que o filólogo e o historiador 

conservam sua memória é que subsistem neles ainda alguns lampejos de vida‖ 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010, pp. 47s., grifo nosso).
7
 

 

 Na figura abaixo, demonstramos que não há apenas um significado para cada 

significante. Entre os significados há uma guerra, uma luta, que se trava mediante o diálogo, 

pois a comunicação não é a simples transposição passiva de signos de uma consciência para a 

outra, mas há uma disputa presente no diálogo diante do ato de ―significar‖. Dessa maneira, 

quem fala atribui um significado a um significante, e quem ouve atribui outro significado ao 

mesmo significante, dependendo do momento, completamente diferente do atribuído por 

quem falou, pois no diálogo tanto quem fala, quanto quem ouve são igualmente ativos. 

Portanto, embora os significantes (as imagens acústicas) transmitidos no diálogo sejam os 

mesmo, seus significados podem ser distintos, os signos compostos nos dois lados do diálogo 

                                                 
7 Essa frase se repetirá por várias vezes ao longo de nosso texto, pois é central para nossa hipótese. 
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podem ser bem diferentes mesmo em um diálogo concreto, quanto mais em um diálogo no 

―longo tempo". 

 

(figura 3) O signo para Bakhtin, segundo nossa concepção 

 

Isso nos remete a uma segunda crítica de Bakhtin à teoria de Saussure, não apenas 

a ele, mas também, a filosofia idealista e ao psicologismo de sua época – sobretudo a 

Sigmundo Freud
8
 – que é a afirmativa de que ―a ideologia está situada na consciência‖ e que 

―a consciência é um elemento interior‖. Para Bakhtin, isso que os intelectuais chamam de 

consciência não passa de uma ficção (2010, p. 122). Assim afirma: ―O centro organizador de 

toda enunciação, de toda expressão, não é interior, mas exterior: está situado no meio social 

que envolve o individuo‖ (idem. p. 125).    Em contrapartida às teorias de seu tempo, Bakhtin 

propõe a ideia de que a ―consciência individual é um fator socioideológico‖ (idem, p.35), os 

signos não são transcendentes, mas estão na sociedade, quando alguém se comunica com 

outro, o signo é transformado pelo meio social, devido à ideologia, que está no exterior do 

homem, quando esse signo chega ao interior de outra mente, ele já chega transformado, pois a 

audição também exerce atividade transformadora. Assim propomos que a seguinte imagem 

corresponda a teoria da comunicação de Bakhtin em sua oposição direta a Ferdinand de 

Saussure.          

 

(figura 4) Nossa compreensão do esquema comunicativo proposto por Bakhtin 

                                                 
8 O circulo de Bakhtin dedicou um livro inteiro a questionar os conceitos de Freud: Freudismo São Paulo: Perspectiva, 2010.  



52 

 

Esse mesmo fenômeno de transformação do signo durante a comunicação foi 

aplicado por Carlo Ginzburg à história e intitulado como ―filtro deformador‖. Com ele 

podemos afirmar que na comunicação, às vezes, fala-se uma coisa e compreende-se outra, em 

outros casos, fala-se uma coisa, querendo-se que se compreenda outra, como estratégia de 

persuasão, pois a audição, somada ao meio social que está entre os dois interlocutores, é um 

elemento ativo no diálogo.    

 

II.5. Considerações finais 

Imaginamos que retomar Saussure se faz indispensável porque o nosso quarto 

capítulo se dedicará a discutir como uma mesma metáfora pode significar coisas tão 

diferentes, às vezes antagônicas. E como essa possibilidade polissêmica do signo sempre é 

transformada e deformada pelos interlocutores – hora conscientemente, hora 

inconscientemente – pois nem sempre o interlocutor se dá conta da ambivalência do signo, 

mas, por enquanto, no próximo capítulo, nos dedicaremos à apresentação do contexto 

histórico-cultural de I Clem, pois não cremos que o fato de termos tomado Bakhtin como 

referencial teórico nos exima da obrigação de contextualizar a carta sob a justificativa 

enganosa de que Bakhtin seja um formalista. 

Bakhtin não era um formalista, estritamente falando, apesar de em determinados 

momentos ele ter se aproximado muito dessa escola em suas abordagens, diferentemente dos 

formalistas que só se preocupam com o que está no interior do texto – daí seu título – Bakhtin, 

no entanto, também se preocupara em relacionar seus temas com elementos histórico-culturais 

e sociais, como prova o último capítulo de Cultura popular da idade média e do renascimento 

no contexto de François Rabelais (2010) e sua obra disputada: El método formal em los 

estudios literários (1994), assim como sua afirmativa de que a ―o romance polifônico só pode 

realizar-se na época capitalista‖ em Problemas da poética de Dostoieviski (1981, p.19). 

Portanto achamos justificada e necessária uma apresentação do contexto histórico-cultural e às 

vezes social de I Clem, ainda e sobretudo, tendo Bakhtin como referencial.    
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CAPÍTULO III 

Análise literária e contexto histórico-cultural  

 

Antes de mais nada, os estudos literários devem 

estabelecer o vínculo mais estreito com a história da 

cultura. A literatura é parte inseparável da cultura, 

não pode ser compreendida fora do contexto pleno de 

toda cultura de uma época. É inaceitável separá-la do 

restante da cultura e, como se faz constantemente, 

liga-la imediatamente a fatores socioeconômicos, por 

assim dizer, passando por cima da cultura (Bakhtin)
9
  

 

Os princípios da evangelização de Roma são totalmente obscuros e irrecuperáveis 

para a pesquisa cientifica contemporânea, pois antecedem até mesmo a passagem do apóstolo 

Paulo. Certo é que um grupo de cristãos, hoje anônimos, estabeleceu-se em Roma antes da 

metade do primeiro século e conseguiu alguns adeptos, formando uma comunidade, que na 

opinião das autoridades romanas da época, era apenas mais um, dentre tantos outros collegia, 

que podia ou não, ser inofensivo.  

Pouco se sabe a respeito das reuniões cristãs no mundo helênico das primeiras 

décadas. Apenas pode-se afirmar com base nos textos paulinos, que um grupo formado por 

judeus e gentios, se reunia para banquetes cúlticos oferecidos em memória de um judeu que 

morrera e ―fora declarado filho de Deus em poder (...) pela ressurreição dos mortos‖ (Rm. 

1.4). Nessas reuniões, além dos banquetes, entoavam-se cânticos e possivelmente também se 

executasse a ajuda humanitária. Conforme uma teoria plausível, em Roma, no fim do primeiro 

século, eram feitas coletas e com o dinheiro era formado uma reserva para promover enterros 

dignos aos miseráveis afiliados à seita, para que esses não tivessem seus cadáveres 

desonrados, além do que, esse é um bom pretexto para justificar reuniões domésticas de 

grupos marginais (JEFFERS, 1995, pp.59; 64). 

Essa era apenas mais uma dentre muitas micro-instituições privadas que se 

reuniam para celebrações, debates ou cultos religiosos. Conforme a História da vida privada 

no Império Romano de Paul Veyne (2010), muitas escolas filosóficas, grupos de adoradores 

de heróis, grupos religiosos mistéricos, grupos religiosos minoritários, grupos de associados 

de uma mesma profissão, grupos de estrangeiros, dentre outros; também faziam reuniões 

                                                 
9 Os estudos literários hoje (2010, p. 360). 
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particulares, das quais se conhece pouquíssimo, podendo ser realizadas em casas particulares 

ou edifícios destinados especificamente para as reuniões. Os membros pertenciam às várias 

classes sociais distintas e geralmente, mas não necessariamente, contavam com o apoio 

financeiro e legal de um patrono – um senhor rico que espontaneamente lhes ajudava (2010, 

pp.173-175).  

Apesar de algum atrito com as autoridades – pois esses collegia eram alvos de 

suspeita dos magistrados, devido a seu caráter privado e sua estrutura imitar à organização 

política da cidade – a  comunidade de Roma sobreviveu, cresceu e se tornou particularmente 

importante e influente para as demais comunidades devido a sua localidade na capital do 

Império e a seu precedente histórico que contara com os célebres apóstolos Pedro e Paulo – 

contudo, não se deve exagerar nas proporções da influência da comunidade romana sobre as 

demais, qualquer pressuposição de que tenha havido alguma espécie de hierarquia dela sobre 

outras comunidades não consta nos registros históricos.  

Segundo Jeffers (1995), no fim do primeiro século, cerca de 95 d.C., a comunidade 

cristã de Roma já estava bem estabelecida e contava com ajuda financeira e legal de um 

patrono romano, que estava relacionado com os Flavianos, mas mesmo que não esteja tão 

clara essa relação, ainda assim, podemos afirmar que as comunidades cristãs de Roma 

contassem com ajuda de patronos, como era extremamente comum que acontecesse aos 

collegia romanos. 

Conforme informações levantadas por Jeffers em sua pesquisa arqueológica no 

chamado ―Sítio de São Clemente‖ (1995, pp.91-122), podemos indiciar que as reuniões não 

eram mais em casas particulares, já havia uma construção dedicada exclusivamente ao culto.  

Como se pode deduzir através de I Clem 40-61, a comunidade também já contava com um 

grupo de oficiais responsáveis pela ministração do culto, que deixara de ser realizado da 

maneira carismática e espontânea (como em I Co 12) para se tornar mais regrado, normativo e 

hierarquico, ainda que a dedução de uma burocracia bem delineada seja exagero.  

Nessa mesma comunidade, para não causar incômodo às autoridades romanas, 

algumas das quais lhes eram favoráveis, pouco ou nada se diz a respeito da cruz, que era um 

símbolo de ignomínia para o Império (a cruz não é referida nenhuma vez ao longo de I Clem), 

embora tenha sido tão importante aos primeiros cristãos. 

No período em que chega à Roma a informação de que a comunidade cristã de 

Corinto passa por problemas quanto a distribuição dos cargos hierárquicos, pois um grupo de 

jovens usurpou a autoridade dos anciãos que dispunham dos cargos de liderança desde muito 

tempo. Diante de tais notícias, a comunidade de Roma se vê responsável por interceder nessa 
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situação. A atitude a ser tomada é o envio de uma carta. O redator é Clemente, possivelmente 

um dos líderes da comunidade e com mais probabilidade, o secretário, responsável pela 

comunicação epistolar da comunidade de Roma, pois sua carta não está escrita em primeira 

pessoa do singular, mas sempre no plural, como se ele fosse apenas o veículo pelo qual a 

mensagem da comunidade de Roma é transmitida.  

Essa informação pode ser confirmada caso se considere Hermas contemporâneo de 

Clemente, pois afirma em seu texto que recebeu ordem de enviar uma cópia a Clemente, o 

qual a reenviaria às demais igrejas (O Pastor de Hermas 8.3). Não temos certeza, nem 

precisamos ter, de que o Clemente que Hermas se refere é o mesmo que escreveu a carta aos 

coríntios, mas esse, dentre outros motivos, levam-nos a crer que Clemente era o responsável 

pela comunicação epistolar de sua comunidade em Roma, como por exemplo, o nome de 

Clemente encontrado em todos os manuscritos e a autoria nunca contestada na história da 

pesquisa (FRANGIOTTI, 2008, p.15), sem que sejamos induzidos a crer em quaquer espécie 

de posicionamento hierarquico privilegiado do autor. 

A carta escrita por ele se tornou célebre para os cristãos primitivos das diversas 

facções do mundo antigo e se perpetuou para os católicos romanos como um importante 

documento de referência dogmática até os dias de hoje.  É para justificar as afirmativas 

realizadas acima e realizar esclarecimentos a respeito de informações literárias desse 

documento, e do mundus ao seu redor, que os próximos parágrafos se prestam. 

 

III. 1. Esclarecimentos literários a respeito da I Carta de Clemente de Roma aos Coríntios 

A quantidade de manuscritos espalhados ao redor do Mediterrâneo em três 

diferentes idiomas atesta a valorização que I Clem recebeu no Mundo Antigo. Em alguns 

momentos a carta gozou de autoridade canônica devido a sua antiguidade e proximidade com 

alguns textos do Novo Testamento – em estilo lembra Hebreus (FRANGIOTTI, 2004, p.12s.), 

em conteúdo se aproxima das pastorais (BULTMANN, 2008, p.634). 

 Apesar disso, seu estilo retórico fez com que ela fosse vítima de desconfiança 

quanto à autenticidade. Contudo, hoje está claro para os eruditos, que ela se constitui de uma 

autêntica correspondência, embora seu conteúdo catequético e litúrgico evidencie que existem 

textos de diferentes gêneros na mesma carta, o que não significa que seja obra de um redator 

posterior, uma vez que os manuscritos existentes não apontam para isso. 

 

 



56 

 

III. 1. 1. Data e transmissão 

Quasten (1965) afirma que a referência da carta à perseguição de Nero, onde 

Paulo e Pedro foram martirizados (I Clem 5. 4-5) e a referência a uma perseguição 

contemporânea ao período em que a carta foi escrita (I Clem 1.1) – pressupondo que seja a 

perseguição realizada por Domiciano, conforme a informação de Eusébio (HE 3.16) – são 

dados suficientes para que se date a carta entre 95 e 96 (1961, p.97). Bultmann concorda com 

essa datação (2008, p.160). Outros estudiosos sugerem a data entre 96 e 98 (BEATRICE, 

2002, p. 306; FRANGIOTTI, 2008, p.18), mas estas ligeiras variações levam a um consenso 

de que a carta foi escrita na segunda metade da década de 90 do primeiro século.  

I Clem gozou de grande autoridade no Mundo Antigo, prova disto foi sua vasta 

difusão entre as comunidades cristãs. Essa afirmativa é atestada pelos seis manuscritos, em 

três diferentes idiomas que chegaram a nós, sendo que três destes são códices bíblicos. 

Os códices que contêm I Clem são os seguintes: 

1. Códice Alexandrino, texto grego do século V, aqui I Clem se localiza após o 

Apocalipse de João, seguido pela inautêntica II Carta de Clemente de Roma. Faltam os 

capítulos 57.6 - 64.1. Este manuscrito está no British Museum; 

2. Códice copta em papiro século V/VIII, está reunido com Novo Testamento 

Sírio, igualmente está seguido pela II Carta de Clemente Romano, o texto vai apenas até o 

capítulo 26.2, pertence à biblioteca da Universidade de Estrasburgo. 

3. Códice siríaco de Edessa de 1170 está na Universidade de Cambridge.  

4. Códice Hierosolimitano de 1056, o único manuscrito grego em que o texto 

permanece integral. I Clem figura ao lado dos outros escritos intitulados como Pais 

Apostólicos - Didachê, Carta de Barnabé, II Clemente e as Cartas Inacianas. Está no Santo 

Sepulcro em Jerusalém. 

5. Códice copta de Berlim do século séc. IV/V 

6. Manuscrito latino do século XI, tradução quase literal do texto.  

No mundo antigo, a princípio I Clem circulava individualmente e com o passar do 

tempo foi adicionado às coleções de escritos cristãos de maneira livre, como atestam os 

códices, mas é necessário destacar que a designação moderna Pais Apostólicos não existia na 

antiguidade e só passou a existir a partir do século XVII como título desenvolvido pelos 

eruditos europeus. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.ntcanon.org/Didache.shtml&prev=/search%3Fq%3DCodex%2BHierosolymitanus%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1C1_____enBR332BR332%26sa%3DG&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhjBIDe0athAhVPg6WE5ogr72rHgHg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.ntcanon.org/Epistle_of_Barnabas.shtml&prev=/search%3Fq%3DCodex%2BHierosolymitanus%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1C1_____enBR332BR332%26sa%3DG&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhgN3BzWi2h11CfMjmu0juieZo1G5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.ntcanon.org/Ignatius.shtml&prev=/search%3Fq%3DCodex%2BHierosolymitanus%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1C1_____enBR332BR332%26sa%3DG&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhgM1kr7-Md732Xd7nDilOmNRrM6mQ
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III.1.2. A respeito dos gêneros literário e discursivo 

 

III.1.2.1. Gênero literário 

Conforme Vielhauer, I Clem é uma carta autêntica (2005, p.561), porém sua 

evidente configuração artística levou eruditos do passado a questionarem se este escrito era 

autenticamente uma carta ou ―um tratado em forma de carta‖ (VIELHAUER, 2005, p.560), ou 

―um produto da arte literária que rompe a forma de carta autêntica...‖ (ibidem), ou ainda ―uma 

carta católica‖ (ibidem). 

Porém, existem elementos suficientes, internos ao texto, que permitem a 

afirmativa de que I Clem seja autenticamente uma carta. Os principais deles são que 

distintamente das cartas católicas, I Clem tem um destinatário ideal e lida com uma situação 

concreta (VIELHAUER, 2005, p.560), ao invés de teorizações e abstrações presentes em 

tratados teológicos, endereçados a públicos muito amplos (Cartas Católicas) ou fictícios 

(Cartas Pastorais). 

Nem por isso podem ser ignoradas suas particularidades. Como por exemplo, a 

consciência comunitária da carta. A correspondência não é emitida de um indivíduo a uma 

comunidade, como no caso das cartas paulinas, mas o remetente é ―A comunidade estrangeira 

que está em Roma‖. Clemente, secretário e possivelmente um dos líderes da comunidade de 

Roma, sempre fala na primeira pessoa do plural e seu nome nunca aparece no conteúdo 

interno da carta. Não existe paralelo a esse modelo de correspondência no Novo Testamento, 

embora siga os padrões epistolares do mundo greco-romano, como demonstrou Bakke (2001). 

 

III. 1.2.2. Gêneros literários menores 

Outra característica interessante da carta é o estilo retórico utilizado pelo autor que 

reúne muitas citações do Antigo Testamento, citações das cartas paulinas, alusões e citações da 

tradição clássica grega e perceptíveis alusões à religião pagã. Estão presentes também, 

elementos litúrgicos, como: doxologias (20.12; 43.6; 45.7s; 58.2; 61.3; 64) e fórmulas pré-

trinitárias (46.6; 58.2), mas também, o louvor à harmonia do cosmos (20), catálogos de 

virtudes, deveres domésticos e vícios; e antes da conclusão da carta está ―a oração extensa‖ 

(59.3b-61). 
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Abaixo, quando for apresentada a estruturação da carta (III.1.6.), ficará clara nossa 

proposição a respeito dos gêneros desse documento, pois apesar de considerarmos que 

literariamente esta seja uma carta, estamos conscientes do enxerto que o autor realizou, 

inserindo vários textos conhecidos da comunidade, que possivelmente faziam parte da liturgia, 

os quais foram postos, sobretudo nos blocos denominados por nós de A‘ e B‘ que constituem a 

parte da carta que existe dependente em estrutura quiastica A e B, tendo C como centro. 

Essa costura de gêneros literários menores contribuiu para que se questionasse sua 

autenticidade como carta, pois, de forma incomum, esse documento mistura diferentes tipos 

de textos com a verdadeira motivação da carta (FRANGIOTTI, 2008, p.16), diferentemente 

do que geralmente acontece nas cartas cristãs primitivas.  

Contudo, embora estejamos conscientes da plausibilidade da hipótese pré-literária, 

vamos nos prender na carta em seus estado final em vez de nos desgastar em discussões a 

respeito de hipotéticos estágios pré-desenvolvidos em que os trechos da carta circulavam 

independentes uns dos outros, pois a forma final é a que foi pretendida pelo autor implícito, 

ainda que isso tenha implicado a supressão dos gêneros menores. 

 

III.1.2.3. Gênero discursivo 

Analisando o gênero discursivo de I Clem com base na teoria de Mikhail M. 

Bakhtin exposta em Os Gêneros Discursivos (2010, pp. 261-306), afirmamos que a carta 

possuía um gênero que intitulamos como ―epistolar exortativo fraternal‖, pois, como já 

afirmamos, o gênero discursivo está vinculado com o tom de voz que está por trás das letras 

que vemos no texto e também se vincula com a atividade que se exerce, o que significa que a 

classificação em gêneros discursivos é infinita, assim como é infinita a capacidade humana de 

desenvolver novas e combinadas atividades, por isso não há possibilidade de catalogá-los.  

Quando afirmamos que o gênero de I Clem seja ―epistolar exortativo fraternal‖, 

afirmamos algo passivo de crítica e aberto para outras possibilidades de classificação, mas 

nossa justificativa para realizar tal afirmativa está relacionada com algumas características: 

Por um lado, a epístola possui uma formalidade, devido ao estilo retórico e à falta de 

referências a nomes de pessoas da comunidade de Corinto, o que nos faz imaginar que o autor 

não conhece o remetente e que se utiliza do texto padronizado para suprir essa falta de 

conhecimento, portanto, o gênero discursivo epistolar.   
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Por outro lado, a exortação realizada pelo autor não é pastoral, ele não chama os 

membros da comunidade de Corinto de ―filhinhos‖ como o autor implícito das cartas joaninas 

frequentemente fizera em seu texto. O tom da carta parece ser o de um irmão quando fala com 

outro, pois, como já nos referimos, a carta não está no singular, mas no plural, por isso, há 

certa exclusividade em vista das demais cartas que fazem parte do cânon e mesmo em vista 

das cartas de Inácio de Antioquia. Visto que em I Clem não parece haver nível hierárquico que 

diferencie os emissários: Clemente e os crentes de Roma; em vista do narratário ou remetente 

que é a comunidade de Corinto.  

Embora a maioria dos patrólogos tenha afirmado justamente ao contrário no que 

diz respeito à hierarquia entre a comunidade de Roma e Corinto (QUASTEN, 1965, p.55; 

BUENO, 1965, p.121; BEATRICE, 2002, p.305) com base no simples motivo do envio da 

carta, como se o fato da comunicação epistolar entre duas comunidades já signficasse a 

submissão de uma à outra. Algo que nos parece absolutamente insustentável, com base no 

texto de I Clem, isto é, sem recorrer a nenhum dogma institucional. Assim, afirmamos que o 

gênero seja ao mesmo tempo epistolar, devido pricipalmente à retórica; e fraternal, devido 

principalmente à falta de hierarquia; além de obviamente ser exortativo, parenético.   

Abaixo, afirmaremos a existência de níveis hierárquicos no interior da 

comunidade, pois nesse período o cristianismo já conta com a divisão da comunidade entre 

leigos e clero, mas não temos o menor indício de hierarquia entre as comunidades, como se 

Roma se sobrepusesse a qualquer outra comunidade, como os pesquisadores católicos, autores 

das patrologias afirmaram. Caso contrário, Inácio bispo de Antioquia, não teria suas cartas 

enviadas a Roma – dentre outras igrejas – bem aceita pelos fiéis.  

 

III. 1.3. Retórica 

O estilo retórico em que I Clem foi escrito, sempre causou admiração aos seus 

leitores; Clemente foi mais articulado que Paulo, no que diz respeito à retórica, pois foi 

através da retórica que Orígenes soube que a Carta aos Hebreus não fora escrita por Paulo 

(De Principiis), mas se assemelhava ao estilo de Clemente devido à sofisticação de ambos em 

vista da retórica mais moderada de Paulo. Orígenes afirmou que Clemente poderia ter editado 

a Carta aos Hebreus que fora originalmente escrita por Paulo em aramaico. Embora essa 

afirmação não possa mais ser levada em conta, demonstra que a retórica de I Clem foi notada 

pelos seus leitores antigos.  
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O filólogo alemão Werner Jaeger, autor do clássico Paidéia Grega: formação do 

homem grego (2010), em sua obra Cristianismo Primitivo y Paidéia Griega – que não foi 

concluída devido sua morte repentina – destaca a importância de I Clem no processo de 

recepção da Paidéia pelo cristianismo primitivo (1965, p.26-43). Jaeger afirma que Clemente 

se utiliza da ―antiga arte retórica‖ para provar seus ―bem-eleitos exemplos‖, para isso, lança 

mão das técnicas tradicionais (1965, p.26).  

Muitas são as estratégias e as figuras retóricas presentes em I Clem, notemos 

alguns: 

Paradeigmata (exemplos): muitos personagens do Antigo e do Novo Testamento 

são modelos que o autor de I Clem apresenta a seus leitores, mas também, em 37. 1-38. 1, os 

exércitos e o corpo são exemplos de como a comunidade cristã deve funcionar; 

Hypodeigmata: caracterizado pela acumulação de exemplos, como na História da 

inveja (4-6) e na afirmação da hierarquia eclesiástica (40-44); 

Homoiotéleuton (rima): presente em vários locais ao longo da carta, mas se 

destaca na Oração extensa (59.3b-61), onde sugere um tom de hino; 

Anáfora: caracterizada pela repetição exagerada da mesma palavra como no caso 

de 4. 8-13 onde aparece seis vezes a palavra zēlos - 16 vezes entre 4 e 6.Ou a palavra-chave 

tônica: agapē que tem importância especial no capítulo 49; 

Diátribés: (passatempo): característica também encontrada nas cartas paulinas, 

baseia-se em fazer perguntas com respostas óbvias, respondidas em seguida, para que o leitor 

se sinta mais envolvido no assunto (23.4; 26.1 e particularmente em 26.1-4, passim).  

Em relação ao Novo Testamento, dois elementos ainda podem ser destacados: em 

primeiro lugar, a já referida semelhança com Hebreus, que se torna bastante clara na seguinte 

referência indicada por Frangiotti (2008, p.13):  

 

Caríssimos, este é o caminho no qual encontramos nossa salvação: Jesus Cristo, o 

sumo sacerdote de nossas ofertas, o protetor e o auxilio da nossa fraqueza. Por meio 

dele, fixamos nosso olhar nas alturas dos céus; por meio dele, contemplamos, como 

em espelho, sua face imaculada e incomparável; por meio dele, abriram-se os olhos 

de nosso coração; mediante ele nossa mente obtusa e obscura refloresce para a luz; 

mediante ele, o Senhor quis fazer-nos experimentar o conhecimento imortal. ―De 

fato, sendo ele, o resplendor de sua majestade, é tanto superior aos anjos como o 

nome que herdou é mais excelente (I Clem 36, 1-2). 
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Por isso devia ser em tudo semelhante aos seus irmãos, para que pudesse ser um 

sumo sacerdote compassivo e acreditado diante de Deus para expiar os pecados do 

povo, como ele próprio sofreu a prova pode ajudar os que são provados (Hb 2. 17-

18).  

Os mesmos paralelos também podem ser apontados nas descrições dos heróis da 

fé I Clem 9-12, Hb 11; da penetração do Espírito/Palavra: I Clem 21. 1-2, Hebreus 4.12; da 

fidelidade de Deus:  I Clem 27. 1-3, Hebreus 10. 23 (FRAGIOTTI, 2008, p.14). 

Em segundo lugar, está a diferença de estilo retórico entre I Clem e o restante do 

Novo Testamento (utilizando-se das cartas paulinas como contraste), o que é demonstrado, não 

apenas pela diferença retórica propriamente dita, mas pela apropriação que Clemente faz dela 

em vista de sua rejeição por Paulo.  

Em I Co 2. 1-16 o apóstolo põe ―a sabedoria deste mundo‖ em oposição aos 

mistérios divinos, concedidos pelo ―espírito‖. Interessante que o oposto ao espírito aqui não 

seja a carne, nem a letra, mas a sabedoria deste mundo (MACHADO, 2005, p,194). Ao 

contrário disso, quando Clemente envia sua correspondência à mesma comunidade, não dá a 

mínima ênfase ao espírito, tampouco a ―palavra da cruz‖, e sua argumentação é clara, e 

totalmente racional, e fundamentada naquilo que Paulo denominou como ―sabedoria desse 

mundo‖, e assim é afirmada a sucessão apostólica (42), embora seja negada por Paulo (Gl 

1.11-2.10). (Cf. III. 1.5). 

 

III.1.4. Algumas observações a respeito de evolução semântica 

Em Concord and Peace: A Rhetorical Analysis of the language of the First Letter 

of Clement with an Emphasis on the language of the Unity and Sedition, Odd Magne Bakke 

apresenta um amplo estudo sobre o campo semântico de I Clem, destacando a linguagem de 

unidade e sedição (2001, pp. 63-204). Assim, detem-se em apresentar os termos: hómonoia, 

eirēnē e stásis [concórdia, paz e sedição] como termos políticos. Em seguida, toma vários 

outros termos, fazendo um trabalho praticamente filológico, apresenta cada um deles como 

termos políticos e topoi em cada uma das partes de I Clem. 

Da perspectiva retórica, tal análise se faz valiosíssima, porém, ela só diz respeito a 

um lado do diálogo, a saber, daquele que emite um discurso, que se impõe por meio da 

palavra, que objetiva convencer uma platéia; mas nada se diz da compreensão dos receptores 

do discurso, pois, ainda que indiretamente, tal ideia, postulada por uma compreensão passiva 

de um discurso retórico, parte do pressuposto de Ferdinand Saussure a respeito da 

comunicação como algo plenamente compreensivo (cf. figura 1, a cima, p.47). Por isso, 
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embora reconheçamos o valor da análise de Bakke, partimos de outro pressuposto para 

apresentar nossa análise semântica de algumas palavras-chave de I Clem.   

Durante séculos, a ―palavra‖ foi estudada em seu aspecto abstrato, mas sem 

interesse pelo seu vínculo concreto com os falantes, escritores, ouvintes e leitores, que são os 

responsáveis por veiculá-la e por significá-la. Assim agiam a gramática, a filologia e a 

lingüística. Nessa mesma perspectiva, agiam os exegetas, como Rudolf Bultmann, que em sua 

Teologia do Novo Testamento (2008) organizou toda sua obra a partir da explicação das 

palavras gregas utilizadas pelos autores do Novo Testamento. 

Conforme Paulo Rogério Stella, em seu artigo Palavra (2010, pp.177-190), na 

lingüística, tradicionalmente havia a área de estudos de semântica que se dividia em duas 

partes: semasiologia e onomasiologia; ambas relacionadas com estudos estruturais da 

linguagem. Porém, com o círculo de Bakhtin, a palavra passaria a ser compreendida em seu 

aspecto prosaístico e, consequentemente, a ser estudada em sua historicidade e em seu uso nos 

momentos particulares e ocasionais, ou seja, ―passando a ser encarada como elemento 

concreto de feitura ideológica‖ (idem. p.178), pois: ―A palavra dita, expressa, enunciada, 

constitui-se como produto ideológico, resultado de interação na realidade viva‖ (ibdem), no 

texto Os gêneros do discurso de Bakhtin, assim está escrito: 

 

Os significados lexicográficos neutros das palavras da língua asseguram para ela a 

identidade e a compreensão mútua de todos os seus falantes, contudo o emprego das 

palavras na comunicação discursiva viva sempre é de índole individual-contextual. 

Por isso pode-se dizer que qualquer palavra existe para o falante em três aspectos: 

como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; como palavra alheia 

dos outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, por último, como a minha 

palavra, porque, uma vez que eu opero com ela em uma situação determinada, com 

uma intenção discursiva determinada, ela já está compenetrada da minha expressão 

(2010, p.294).     

 

Dessa forma, mesmo que os filólogos tenham dado ao latim e ao grego o status de 

línguas mortas, quando analisamos a comunicação que se veiculou através desses idiomas e 

resignificamos os termos a eles referentes, as vemos como idiomas vivos: ―o latim e o grego 

são línguas vivas, porque novas palavras aparecem a cada ano através de novas inscrições ou 

pela leitura de papiros‖ (ROUX, 2010, p.131), acrescentamos às palavras do historiador 

Patrick Le Roux, que além das novas palavras que descobrimos, nós damos novos significados 

às já conhecidas, pois ainda que tentemos nos aproximar do significado original do diálogo 

que foi pronunciado, nunca saberemos como foi a abordagem axial do termo pesquisado na 

imediatez do diálogo em ele foi enunciado. Resta-nos a tarefa de reinterpretá-la 
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exotopicamente, somando ao seu significado muita coisa que foi dita a seu respeito, mas que 

não foi pressuposto por seus interlocutores naquele momento.    

Tendo em vista essa mudança de paradigma da análise semântica, pretendemos 

retrabalhar, dessa vez com a perspectiva do circulo de Bakhtin, os apontamentos que 

Bultmann (2008) realizou em alguns termos de I Clem a partir da perspectiva tradicional, pois 

enquanto Bultmann (2008) apresentou uma linha de desenvolvimento na evolução de 

determinadas palavras, pretendemos mostrar que em alguns momentos uma mesma palavra 

significa duas coisas, nesse aspecto a ―palavra é arena de luta de classes‖ 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010, p.47), pois nela existe uma disputa de significações, 

justamente por isso evitamos definições dicionarizadas. 

Abaixo analisaremos apenas um par de palavras: pístis e kalchēsis [fé e vanglória], 

para revisitar questões levantadas por Bultmann (2008) há muito tempo atrás, mas pouco 

debatida pelos intérpretes posteriores. Embora saibamos que estas não são as únicas palavras-

chave de toda a carta. Caso fossemos elegê-las poderíamos incluir também: cháris tou 

metánoia [graça do arrependimento], chárismata [dons], hómonoia kaí eirēenē [concórdia e 

paz], zēlos kaí eusebeia [inveja e piedade]; tanto devido à repetição, quanto devido à sua 

relevância no todo da carta. 

 

III. 1.4.1. Pístis e kalchēsis 

Em sua Teologia do Novo Testamento, Bultmann (2008) dá importância especial a 

um par de termos do vocabulário paulino: são eles a pístis e a kalchēsis. Conforme Bultmann, 

a kalchēsis ―é a expressão máxima do pecado‖ (2008, p.327), ela se manifesta, tanto no judeu 

que se vangloria da Lei e de Deus (Rm 2.17, 23), quanto no grego que se vangloria de sua 

sabedoria (I Co 1.19-31); na verdade se constitui uma compulsão natural do ser humano em 

geral, uma comparação de si mesmo com o outro, a fim de superá-lo e ter sua vanglória 

saciada (2008, p.302). Esta é condição do ser humano quando esquece sua condição de 

criatura e tenta buscar sua própria salvação (Ibidem).  

Enquanto que a pístis é o contraste radical da kalchēsis (Idem, 345), uma auto-

entrega total à graça de Deus; assim como também ―uma disposição para considerar 

verdadeiros os fatos a respeito da encarnação e crucificação do Filho de Deus preexistente e 

sua ressurreição dentre os mortos e ver neles a demonstração da graça de Deus‖ (Idem, p.367). 
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Essa compreensão da pístis pressupõe que ela seja totalmente isenta de obras da lei, pois ―a 

justificação é um termo forense‖ (Idem, p.335). 

Dessa forma, quando Bultmann (2008) analisa I Clem, vê nesse escrito um retorno 

à antiga ―kalchēsis judaica‖ devido à sua valorização das obras, pois quando Clemente destaca 

que os heróis da fé que foram salvos pelas obras: hospitalidade: 10.7, 11.1; 12.1; obediência: 

9.3; piedade: 11.1; ou até mesmo a fé, curiosamente, a pístis que o autor se refere ―é firme e 

cheia de todas as virtudes‖ (1.2), ela é figurante e não tem mais o espaço exclusivo que 

encontrara em Paulo, pois surgem ao seu lado termos comparados ou compostos. Diante de 

várias citações ele aponta como a pístis salvou importantes personalidades do Antigo 

Testamento, como em 10.7, Abraão é salvo ―por causa da pístis e da hospitalidade‖; 

semelhantemente ao caso de Raabe em 12. 1. A evidência de que a pístis é apenas figurante, 

assevera-se diante de sua ausência no caso de Ló em 11.1, o qual foi salvo pela philoxenia kaí 

eusebeia [hospitalidade e piedade]. Por isso, Bultmann afirma: ―(...) resta muito pouco ou 

quase nada do paulinismo autêntico. Aliás, é difícil compreender no que consiste a cristandade 

de I Clem‖ (2008, p.p. 634-635).  

A respeito da kalchēsis em I Clem aparece uma forte repreensão a uma classe de 

pecados relacionados à arrogância, que de uma forma geral podem ser traduzidos como tal. 

Figura em sua lista; alazōn, yperēphanos, authadēs, egkauchōmenois, kenodoxia (1,2; 14, 1; 

16, 2; 21, 5; 35, 5; 57, 2). Esses termos ganham ênfase diante das circunstâncias enfrentadas 

por Clemente que vê a igreja de Corinto sendo dividida por indivíduos que se acham, de 

alguma forma, superiores aos líderes da congregação (1.1; 2.1; 13.1; 14.1; 16.2). Contudo, 

esses termos aparecem como pecados individuais que possuem como antídoto a cháris toû 

metánoia (7.4; 8.1), longe de ser ―a atitude arbitrária pecaminosa‖ em oposição antagônica 

com a pístis.  

Essa abordagem existencialista realizada por Bultmann (2008), que parecia 

interpretar a teologia dos primeiros séculos com os sentimentos decepcionantes do período 

pós-guerra do século XX, perdera crédito devido aos avanços da pesquisa que já nos 

referimos. Esse contraste entre a ―kalchēsis judaica‖ e a ―pístis cristã‖ já não pode mais ser 

conservado, pois a Nova Perspectiva sobre Paulo ―demonstrou que o judaísmo foi sempre e 

em primeiro lugar uma religião da graça‖ (DUNN, 2008, p.391) e que na verdade Paulo não se 

opusera a Lei como se pressupunha tradicionalmente (DUNN, 2008, p. 410). Além disso, as 

interpretações luteranas tradicionais não fizeram a necessária diferenciação entre ―boas obras‖ 

e ―obras da lei‖. Paulo sempre falou de boas obras, o julgamento será de acordo com as obras 
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(Rm. 2.6-7; ICo 3.13-15; 2Co 9.8; Gl 6.4, passim), essas obras não estão associadas com as 

obras da Lei. 

Assim, as exortações de I Clem quanto às obras não são contraditórias a teologia 

paulina, pois, apesar de recomendá-las, através dos exemplos do Antigo Testamento em 9-12, 

o próprio autor afirma em 32.3 que a salvação não é obtida através dela:  

 

Portanto, todos que foram glorificados e engrandecidos, não por eles mesmos, nem 

por suas obras, nem pela justiça das obras que praticaram, e sim por vontade dele. 

Por conseguinte, nós, que fomos chamados em Jesus Cristo, não somos justificados 

por nós mesmos, nem pela nossa sabedoria, piedade e inteligência, nem pelas obras 

que realizamos com pureza de coração, e sim pela fé; é por ela que Deus Todo-

Poderoso justificou todos os homens desde as origens. A ele seja dada a glória pelos 

séculos dos séculos. Amém.      

 

Contudo, as descrições da salvação obtida pelas pessoas exemplares do Antigo 

Testamento parecem contraditórias a salvação ―sem obras‖, pois ele afirmara ao longo de 9-12 

a hospitalidade, a piedade e a fé, alternadamente, como motivos da salvação desses.     

Uma solução para essa questão está relacionada com uma possível dificuldade 

linguística que o autor tivera com o termo pístis, pois em um mundo de fala latina, o termo se 

torna ambíguo, dado que primariamente traduzia-se por fides [fidelidade patronal, tradicional 

nos relacionamentos verticais do Império Romano], mas que, quarenta anos após ter sido 

utilizada pelo apóstolo Paulo, evoluíra semanticamente para os cristãos, passando a ter um 

significado religioso que dificilmente pode ser delineado por se encontrar em 

desenvolvimento semântico nessa época, mas nos arriscamos a afirmar que era uma 

―confiança espiritualizada em Deus‖.  

Conforme algumas interpretações teológicas de Paulo, o apóstolo não dera lado a 

questões sociais na prática, devido a sua crença no iminente ―dia do Senhor‖, assim afirmaram 

alguns teólogos: ―Quem pretende deduzir diretamente da teologia paulina um programa e um 

esquema de aplicação imediata para enfrentar tais questões, perde seu tempo‖ (BORNKAMM, 

2009, p. 348); ―A política que Paulo defendia era a de realismo político ou, em outros termos, 

de quietismo político‖ (DUNN, 2008, p. 763).  Porém, Richard A. Horsley, em Paulo e o 

Império, afirma que a intenção de Paulo era a de estabelecer assembléias alternativas ao 

governo imperial espalhadas em diferentes cidades e países, para tanto ―ele evoca suas 

associações com a teologia política romana‖ (2004, p.143). E nesse contexto a fides dizia 

respeito à confiabilidade no Imperador, como fora descrita na obra Atos de Augusto (GIORGI, 

2004, p.152), nas palavras do historiador Patrick Le Roux ―a fides nunca passou de um crédito 



66 

 

que as comunidades abriram para Roma, sem qualquer promessa de reciprocidade‖ (2010, 

p.104).  

Em contrapartida às oposições de Paulo ao Império, o que uma liderança cristã do 

fim do século I menos desejava era rivalizar com o Império, como está presente na própria 

carta: ―a submissão às autoridades‖ (60.2-61.2), pois, gradualmente os cristãos passaram a se 

apresentar como inofensivos ao Império (HORSLEY, 2004, p.9), ainda mais diante dos 

problemas de rivalidades internas dentro da comunidade coríntia, pois para os romanos, a 

rebelião era em si a prova de perfídia (BRUNT, 2004, p.36).  

E em I Clem a ekklēsia não é mais uma assembléia alternativa, mas uma igreja 

(62.1). Assim, Clemente utiliza o termo pístis não mais para falar de um relacionamento entre 

o cristão e seu Deus, que rivalize com o relacionamento entre o povo romano e o deus 

Imperador, mas passa a interpretar a fé como uma confiança espiritualizada em Deus. Porém, 

nos momentos em que cita Exemplos do Antigo Testamento (9-12) apela ao significado 

primário do termo que vigorava normalmente entre os não cristãos: ―fidelidade‖, sugerindo 

que seus leitores se mantenham fiéis às normas que vem se desenvolvendo nas comunidades 

cristãs. A referida afirmativa contra a kalchēsis tem muito mais a ver com a sua oposição às 

facções na comunidade coríntia, assim como um sentimento cristão geral na época.    

Portanto, em I Clem o termo pístis, sendo compreendido a partir das relações 

sociais do século I e da evolução semântica ocorrida devido a sua utilização pelos cristãos dos 

primeiros séculos, passa a designar fidelidade e submissão à instituição cristã na descrição dos 

Exemplos do Antigo Testamento, próximo ao significado do termo fides (9-12) uma ―boa 

obra‖, ao lado de outras; mas em 32.3 há uma reinterpretação da pístis paulina, que não 

poderia mais ser admitida nesse contexto. O referido par de termos não possui um significado 

fechado e dogmatizado, eles estão abertos para significarem conforme a necessidade de quem 

o enuncia e também conforme seu contexto histórico-social.  

 

III. 1.5. Estruturação e disposição retórica 

Clemente escreveu sua carta com base nas normas da retórica antiga, que 

geralmente se constituía de (1) exórdio; (2) declaração de caso; (3) tematização (4) 

argumentação; (5) epílogo, conclusão. Abaixo apresentaremos I Clem nessa estrutura, tendo 

em vista que ela pertence ao gênero retórico deliberativo. 

Na abertura, a carta possui um prólogo de três capítulos. No encerramento quatro 

capítulos (62-65) denotam a conclusão. O conteúdo que está entre prólogo e conclusão (4-61) 
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possui uma divisão, Frangiotti aponta que ela se situa entre 36 e 37 (2008, p.18) enquanto 

Vielhauer prefere situá-la entre 39 e 40 (2005, p.559), mas o consenso é que a primeira parte, 

onde quer que termine (36 ou 39), é genérica, motivada pela prática; e a segunda, onde quer 

que comece (37 ou 40), é uma longa afirmativa da recém-desenvolvida hierarquia eclesiástica.   

Segundo Frangiotti, a primeira parte:  

 

Aborda considerações, admoestações morais com o objetivo de restabelecer a paz e a 

concórdia... Dá instruções de caráter geral, adverte sobre a inveja e como bani-la, e 

fazer penitencia, recomenda a penitência, recomenda a obediência, a fé, a piedade, a 

hospitalidade e a humildade a exemplo de Cristo. A ordem do universo é modelo de 

concórdia e paz. Além dos exemplos de Cristo, Clemente invoca constantemente os 

exemplos de virtude do Antigo Testamento (2008, p.19).    

 

A segunda parte tem uma forte busca pela ordem, afirma com veemência a 

hierarquia através de exempla do Antigo Testamento e tradição apostólica. Também legitima a 

autoridade dos governantes e a submissão a eles se assemelhando às intenções das Cartas 

Pastorais que buscavam compreensão e tolerância e para isso ―eles eram leais, ou, no mínimo 

cooperativos, para com as autoridades e o demonstravam por meio de suas orações‖ 

(NOGUEIRA, p. 2003, p. 151) (cf. I Tm 2. 1-2 e I Clem 60.2-61.2).  

Uma possível solução para o problema da divisão de I Clem está na sugestão de 

que haja mais uma divisão a ser feita que forme o centro da carta (37 – 39), a qual afirmamos 

ser a tematização, que se situa entre o trecho parenético-orgânico (4 – 36) e o trecho que visa 

os interesses hierárquicos mediante os recentes desenvolvimentos das comunidades cristãs (40 

– 61), formando um ponto de transição entre os assuntos das duas partes da carta. 

O que fundamenta esta afirmativa é que todos os elementos da intenção da carta 

parecem se reunir nesses três capítulos, formando um núcleo ideológico no centro da carta 

através da exortação à comunidade para que se comporte com base em dois modelos: o 

―exército‖ (37. 1-3) e o ―corpo‖ (37.4-38.1), a exortação à diaconia (38.2-4) e advertência 

quanto à fragilidade da vida (39). Como se esse trecho, constituído de três capítulos, fosse o 

cimento que une os dois grandes blocos literários em que convergem de maneira resumida as 

propostas de toda a carta, portanto um ―centro ideológico‖ que a tabela abaixo demonstra 

através da estrutura em quiasmo.  
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A 1.PRÓLOGO (1-3) exórdio 

B 2.ORGÂNICO-PARENÉTICO (4-36) narração 

C 3.CENTRO IDEOLÓGICO (37-39) tematização 

B‘ 4.INTERESSES INSTITUCIONAIS (40-61) confirmação 

A‘ 5.CONCLUSÃO (62-65) conclusão 

(Tabela 1) 

Estruturação de I Clem 

 

Isso tudo não quer dizer que a parênese não se apóie nas afirmativas institucionais, 

nem que as afirmativas institucionais não estejam dirigidas diretamente ao público coríntio, 

pois, apesar da estruturação, isso não impede que os elementos se alternem quanto ao 

posicionamento. 

 

1. PRÓLOGO (1-3) 

Saudação inicial. 

I. Motivação da carta, lembrança de um passado idealizado (1.2-2) e discórdia (3) 

atual. 

 

2. ORGÂNICO-PARENÉTICO (4-36) 

I. Inveja/metánoia  

1.História da Inveja (4-6):  

a. Antigo Testamento (4); b. cristãos (5); c. gerais (6). 

2. metánoia: (7-8):

a. Exemplos do Antigo Testamento (7-8). 

II. Fé e Hospitalidade no Antigo Testamento (9-12). 

III. Exortação à humildade e pacifismo (13-19.1) 

a. Fundamentação da exortação através do Antigo Testamento e nas 

palavras de Jesus (13-15); 

b. A humildade de Jesus (16); 

c. A humildade de homens do Antigo Testamento (17-19.1) 

IV. Exortação à paz e concórdia: 

a. Modelo do kosmos (19.2-20.12) 

b. Aplicação à comunidade (21-22) 
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V. A respeito da ressurreição (23-36): 

a. Contra o duvidar (23); 

b. Provas da ressurreição – natureza (24.2-5); tradição pagã da fênix (25); 

Antigo Testamento (26-27) 

c. Alerta escatológico (28-36) 

 

3. CENTRO IDEOLÓGICO (37-39)  

I. Modelos de ordem: 

a. Exército Romano (37. 1-4)  

b. O Corpo (37. 5- 38. 1) 

II.  Submissão e a diaconia mútua (38. 2-4).  

III. Fragilidade do homem (39) 

 

4. INTERESSES INSTITUCIONAIS (40-61) 

I. Igreja hierárquica: 

a. Exemplo de hierarquia no Antigo Testamento I:  levitas (40-41); 

b. Sucessão Apostólica: legitimação do bispado I(42); 

c. Exemplo de hierarquia no Antigo Testamento II: Aarão (43);  

d. Sucessão Apostólica: legitimação do bispado II (44); 

II.  Atitudes que devem ser tomadas pela comunidade coríntia:  

a. Reconhecer que os justos sofrem (45); 

b. Exortação à unidade (46-48); 

c. O Amor de Deus (49-50); 

III. Atitudes que devem ser tomadas pelos coríntios (51-59.1) 

a. Confissão dos pecados: exemplo de Moisés (51-53) 

b. Sacrificar-se pelo bem comum (54-55) 

c. Reconhecer os erros dando ouvido à Sabedoria (56-59.1). 

IV. Grande oração (59.2-61): 

a.  Exortação final (59.1-3a); 

b. Oração extensa (59.3b-61). 
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5. CONCLUSÃO (62-65): 

a. Revisão dos assuntos tratados (62-63.2); 

b. Saudações finais (63.3-65). 

 

III. 1.6. I Clem/Hebreus 

Acima afirmamos a proximidade retórica entre I Clem e Hebreus, semelhança que 

vem sendo notada desde os primeiros séculos da Igreja Cristã com Orígenes e Eusébio de 

Cesaréia. Fato que levou José R. C. Cardoso (2005) a citar I Clem 36.1-6 no início de sua tese 

doutoral como demonstração de que Hebreus estava sendo lida em Roma, pois nesse texto são 

apresentados alguns temas do referido texto canônico. 

Porém, apesar dessa óbvia e já explorada semelhança, entre I Clem e Hebreus 

existe uma diferença antagônica de ideologia no que diz respeito ao sacerdócio, o que nos 

demonstra como era a convivência das comunidades cristãs que possuiam teologias diferentes 

dentre a imensa pluralidade do cristianismo primitivo, pois, apesar de falarem uma mesma 

linguagem e serem pertencentes a uma mesma religião, elementos profundamente destoantes 

se evidenciam nos dois escritos. 

I Clem ordena que a hierarquia eclesiástica seja fundamentada no sacerdócio da 

maneira como este é constituído no Antigo Testamento: ―(...) e aos levitas foram impostos 

serviços particulares. O leigo está ligado aos preceitos de leigo.‖ (40.5b). A referência de Nm 

17.12 e 16-26 (I Clem 43.4) – onde a vara de Moisés floresce como prova de sua eleição – é 

citada para afirmar a continuidade da ordem sacerdotal que se iniciou no Pentateuco, e seria 

reafirmada em vários livros canônicos, como por exemplo, em I Clem 42.5b quando é citado 

um trecho do texto do profeta Isaias (60.17). Mas esse tipo de hierarquia do Antigo 

Testamento é mantido pelos discípulos, como está escrito em I Clem 42, onde parece ser 

delineada pela primeira vez aquilo que se tornaria a doutrina da ―sucessão apostólica‖.   

Portanto, a emergência das intrigas da comunidade cristã de Corinto levaram 

Clemente a afirmar a necessidade de submissão dos membros, agora chamados leigos, ao 

sacerdote, que estava vinculado a uma tradição que remonta ao Antigo Testamento. Assim, 

Clemente insere a palavra laikós pela primeira vez na literatura cristã e torna a hierarquização 

legítima com base em uma ampla narrativa que se estabelece desde Moisés até os discípulos 

que estão apenas uma geração atrás dele. Porém, a verdade é que essa instituição cristã é 

muito recente, pois as comunidades cristãs das primeiras décadas não dispunham dessa 
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formatação hierárquica, como podemos saber através das cartas paulinas que são os textos 

mais antigos no Novo Testamento. 

Passando para a questão do sacerdócio em Hebreus, em 7.1-10 notamos, através da 

tese de doutorado de José R. C. Cardoso (2005) e do artigo de Kenner R. C. Terra (2009), algo 

muito diferente, visto que ali é afirmada a superioridade do sumo sacerdócio de Jesus, que tem 

similaridades com a figura de Melquisedec, como apresenta no documento de 

Qumran:11QMelquisedec. Assim, Melquisedec e sua linhagem sacerdotal rivalizam com o 

sacerdócio que vem da linhagem de Levi e isto não acontece com base unicamente em 

11QMequisedec, mas também com base em outros documentos que remetem ao mesmo 

personagem, como 2 Enoc 71.17-21, assim está escrito:  

 

Noé e Nir ficaram aterrados, com muito medo, pois a criança era completamente 

desenvolvida fisicamente como uma de três anos. Ele falava por sua própria boca e 

bendizia ao Senhor. Noé e Nir observaram-no e viram que havia um emblema 

sacerdotal em seu peito e que tinha um aspecto glorioso. E exclamaram: Eis que 

Deus renova o sangue sacerdotal depois de nós, segundo seu benepl{cito.‛ 

Apressaram-se Noé e Nir e lavaram o menino, pondo-lhe as vestiduras sacerdotais, 

oferencendo-lhe o pão santo – e ele comeu – e lhe deram o nome de Melquisedec
10

. 

 

Assim, afirmamos a existência de duas (dentre possíveis outras) ideologias a 

respeito da tradição sacerdotal no cristianismo primitivo e no Judaísmo do Segundo Templo, 

fato que nos leva a pensar que a tradição sacerdotal enoquiana talvez chegasse a Corinto e 

causava medo a Clemente, que escreve sua carta com forte ímpeto de coibí-la, embora 

mantenha estima por Hebreus. O que justifica as proporções de importância e extensão que 

Clemente dá quando afirma a importância do sacerdócio da tribo de Levi.    

 

III.2. Contexto histórico-cultural 

Após termos delineado os elementos mais importantes para uma apresentação das 

características literárias de I Clem, agora se faz necessário a apresentação das características 

histórico-culturais do mundo em que esse documento foi escrito, para que nossas opiniões e 

argumentações, que serão dadas nos próximos capítulos, não sejam acusadas de anacronismo.  

 

 

                                                 
10 GARCÍA MARTÍNEZ, Florentino. Textos de Qumran. Petrópolis: Vozes, 1995. 
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III. 2.1. Império Romano 

A história do mundo antigo foi sucedida por uma sequência de impérios que se 

expandiram e dominaram os reinos e nações vizinhas através de diferentes tipos de política e 

de poder, mas nenhum combinou de maneira tão elaborada os diferentes elementos para 

exercer a dominação política e ideológica como fez o Império Romano ao combinar seu 

poderio com os elementos do imaginário das populações dos diferentes estratos, como: a 

religião, a possibilidade de pertencer à ‗civilização‘, a herança grega, a relativa tolerância, a 

referida ‗paz‘, a possibilidade de destaque aos olhos imperiais como destacado patrão, as 

imagens divulgadas através de monumentos públicos e moedas, dentre outros possíveis 

elementos – sem nos referirmos aos elementos propriamente sociais, como os impostos 

através da corvéias e das múltiplas formas de divisão social entre as classes.  Essa combinação 

elaborada de elementos sociais e ideológicos a favor do domínio imperial elevou o Império 

Romano a um patamar e uma classificação diferentes de qualquer outro império que já houve. 

Nas palavras do historiador Patrick Le Roux:  

 

Sem ser um Estado territorial nacional, nem uma monarquia absoluta, nem 

tampouco uma ditadura popular, nem ainda um regime totalitário, o Império 

Romano permanece historicamente inclassificável. Seu arcabouço não se encaixa 

em nenhum modelo que possa ser identificado (2010, p.7). 

 

Tal modalidade de domínio começa a se delinear mais claramente a partir de Julio 

César (100 a.C. – 40 a.C.), ao instaurar o regime cesarista, ―um poder pessoal a serviço da 

dominação imperial de Roma‖ (ROUX, p.15). Longe das minuciosamente detalhadas 

burocracias que viriam a surgir, o Império Romano possuía um regime fundamentado no 

pragmatismo, pois não havia instituições escritas que o definisse. Tampouco sua tirania era 

deliberada, pois convivia com os senadores e com os chefes patronais que auxiliavam no 

governo de pequenas porções de terras, além dos muitos collegia que funcionavam 

analogicamente como os sindicatos do mundo moderno. Tolerância que se manifestou 

também no acolhimento das diversas religiões e de pessoas de diversas regiões do mundo 

debaixo da nacionalidade romana, que poderia ser comprada.  

Uma população de aproximadamente oitenta milhões de pessoas se movimentava 

nesse gigantesco tabuleiro, no qual, por trás de toda uma pretensa tolerância e possibilidade de 

ascensão social estavam as regras de um despótico jogo cesarista imperial, que se baseavam 

na concessão de todo o poder, e até mesmo da divinização, ao princeps. Enquanto, na verdade, 
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legalmente ele deveria apenas ser o ―primeiro‖ (como sugere uma possibilidade de tradução 

de seu título) membro do senado. Quanto aos chefes patronais, aos collegia e as muitas seitas 

religiosas, todos deveriam prestar fides ao princeps através da religião imperial, que era a 

religião debaixo da qual todas as demais estavam submetidas e, poderiam ser consideradas ou 

não, relligio licitae. Isso sem contar a grande porcentagem da população que se constituía 

escrava, em status inferior ao homem livre, concedido pelos deuses que favorecem o Império 

Romano. Mais alarmante é notar que em todo o período do Império a instituição escravagista 

não encontrou nem se quer um pensador, poeta, religioso ou escritor, que lhe opusesse 

oficialmente (VEYNE, 2010, p.73). 

Nos parágrafos que seguem não pretendemos entrar em detalhes a respeito da 

história do Império Romanos, mas apenas delinear as instituições contemporâneas ao período 

de I Clem (cerca de 95 d.C) que exerceram influencia no autor e que se destacam na carta e 

em seu mundus. Para tanto, segue nosso esforço. 

 

III. 2.1.1. Princeps  

A aristocracia romana alimentava e divulgava um rancor aos seus líderes do 

período da monarquia, por isso rejeitavam a nomeação do título de rex, associando-lhe sempre 

à tirania e ao despotismo, e contrapondo-lhe o título de princeps, que em primeira instância, 

era apenas o primeiro membro do senado. Talvez a substituição do rex pelo princeps não 

passe de uma estratégia de substituição de títulos de uma mesma função, realizada na 

revolução augustana para legitimar o cesarismo, enaltecendo-o ideológicamente em relação ao 

seu passado republicano. 

No entanto, com o cesarismo, o princeps chegaria a um status jamais alcançado por 

nenhum rex. Pois, segundo Res Gestae o princeps foi revestido de auctoritas (superioridade 

moral e religiosa), alcançando oficialmente também o status de magistrado supremo, 

comandante chefe do exército, sumo sacerdote e encanação da justiça e piedade diante dos 

deuses ―(...) devendo o príncipe ser o modelo das virtudes, as quais, os súditos deverão imitar‖ 

(VIZENTIN, 2005, p.106). Após sua ―heróica morte‖, os senadores decidiam – com base em 

uma visão de seu espírito saindo de seu corpo – se ele seria posto no panteão ao lado dos 

deuses ou deveria ser esquecido. 

Contudo – como já nos referimos – essa instituição não havia sido legalmente 

estabelecida. Sua estabilidade, diante do senado e da população, baseava-se mais no 
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pragmatismo de seu bom funcionamento; julgado com base na avaliação pública (sem dúvida 

que a opinião que importava era a aristocrática), agradar o povo era mais importante do que 

qualquer medida legal, prevista em cânones, pois ―o césar não era nem herdeiro legítimo de 

uma herança, nem o proprietário de um reino‖ (ROUX, 2010, p.40). Por isso, na medida em 

que sua tarefa de imperador era sobre-humana, sempre que esta era bem exercida, o motivo de 

tal bom sucesso só poderia se ancorar na fortuna – favor divino. ―O príncipe, então, passa a 

reunir em sua pessoa tanto as funções políticas do Estado como a legitimidade das leis. 

‗tornando-se a encarnação do antigo poder dividido da Republica‖ (VIZENTIN, 2005, p.35), 

pois o seu pacto de governo é baseado e depende de seu comportamento.   

Embora não conste nos cânones oficiais, os referidos direitos e deveres do princeps 

referidos até aqui, constam na obra: Da Clemencia do filósofo estóico Sêneca – o qual foi 

preceptor de Nero. Segundo Marilena Vizentin, essa obra é a única que restou de um gênero 

de livros do mundo antigo: ―espelhos de príncipes‖ ou ―tratados sobre a realeza‖ (2005, p.91). 

Esse texto servia para legitimar a autoridade do princips, que era contrária ao ideal do senado 

romano, que via na monarquia um sinônimo do ditadorismo.  

 

Seguindo então a tradição dos espelhos de príncipe, Sêneca desenvolve uma teoria que 

converte o despotismo em monarquia, tornando, por meio do absolutismo moral do 

estoicismo, o absolutismo político aceitável, desde que a moralidade e a política se unam e 

que o rei virtuoso possa ser um diretor espiritual poderoso, modelo para seus governados 

(2005, p.97)11. 

 

III. 2.1.2. Os jovens 

A maioria dos estudiosos que pretendeu descobrir a causa do problema na 

comunidade cristã de Corinto, no qual Clemente de Roma se intrometera, apresenta como 

motivo, a rebeldia de um grupo de jovens que se opôs aos líderes anciãos, gerando divisão 

dentro da congregação (JEFFERS, 1995, p.129; FRANGIOTTI, 2008, p.17; BUENO, 1965, 

p.114; DROBNER, 2008, p55). Que o motivo da turbulência seja o cisma, parece bem óbvio 

em vários momentos da carta (44.6; 47.6; passim), mas os jovens também são referidos de 

maneira clara pelo menos em um momento (3.3).  

Por outro lado, afirmar que os jovens sejam os causadores do cisma e não 

esclarecer nada a respeito deles, não contribui em nada com a pesquisa. Parece-nos que os 

comentaristas não exploraram devidamente essa informação valiosa para a compreensão da 

                                                 
11 Retornaremos a falar de Sêneca e de sua obra Da Clemência mais adiante no capítulo IV 
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motivação da carta a partir do próprio contexto social em que ela foi escrita. Assim, 

indagamos: – O que é e o que significa a juventude e ser jovem no mundo greco-romano?    

Não podemos nos desgastar com a apresentação detalhada desse faixa etária no 

mundo greco-romano, pois como ficou óbvio até aqui, nossas motivações nesse texto não 

estão voltadas para o aspecto histórico-social. Porém, temos a obrigação de delinear algo 

sobre o que I Clem nomeia como jovens, devido ao fato de estarem em ligação dialógica direta 

com o autor, pois é a eles, e aos que foram ―seduzidos‖ por eles, que I Clem foi dedicada, no 

sentido que apresentamos essa carta sob o gênero ―epistolar exortativo fraternal‖. 

Tomando como base o livro organizado por Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt 

(1996): História dos jovens, notamos que o jovem na concepção contemporânea é muito 

distinto do jovem no contexto greco-romano. A começar pela idade, Augusto Fraschetti 

afirma que a juventude era compreendida como o período em que o homem está em seu 

máximo vigor, a saber, entre trinta e quarenta e cinco anos de idade, conforme Varrão; e vinte 

e oito e cinqüenta, conforme Isidoro de Sevilha (1996, p.70). 

Outro fato que ignoramos ao ler passivamente a respeito dos jovens é a instituição 

romana do pater familias, segundo a qual, a família é a estrutura básica do Estado. Pode-se 

dizer que é um micro modelo do Império Romano. Essa instituição regulamentou a autoridade 

inquestionável e ilimitada do homem sobre sua esposa e filhos. Assim, o patriarca quando 

chega à velhice alcança o grau máximo de sua autoridade e se mantém como autoridade para 

os seus filhos que constituíram seus próprios domi (ao menos simbolicamente), ainda que 

estejam com relativa independência e com autoridade sobre seus respectivos grupos 

familiares. Portanto a plena independência acontece apenas com a morte do pai. 

I Clem tem o objetivo de agradar seus patrões (cf. abaixo III. 2.1.4.), por isso acha 

que essa instituição deve ser refletida no interior da comunidade cristã de Corinto, os jovens 

devem estar necessariamente submissos aos anciãos também devido a motivos legais. Porém 

não são apenas motivos legais que explicam a submissão dos jovens aos anciãos, mas também 

elementos justificados culturalmente, imbricados na paidéia. Conforme Alain Schnapp, na 

cultura grega, desde o período arcaico, há um princípio de divisão de faixas etárias, mas no 

período clássico estaria delineada a oposição entre ―principio de ancianidade‖ e ―principio de 

juvenialidade‖, que o autor destaca na obra de Aristóteles: ―a própria natureza traçou a 

demarcação ao distinguir entre os membros da mesma raça a classe dos jovens e a dos 

anciãos, uns destinados a obedecer, os outros a comandar‖ (Política VII, 13, 3); e Hesíodo: 
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―Aos jovens os atos, aos homens maduros as decisões ponderadas, aos velhos as prescrições‖ 

(Fragmento 220).          

 

III. 2.1.3. Pax Romana 

Este é o título que recebeu o período em que cessaram as guerras civis romanas e 

que o Império obteve relativa tranquilidade em suas fronteiras em vista de seu temor da 

invasão dos bárbaros (29 a.C. a 180 d.C.). Fator alcançado principalmente devido ao 

estacionamento das legiões romanas em lugares estratégicos do Império e também devido às 

estradas que permitiam a locomoção das legiões romanas por todo o Mediterrâneo.  

 Embora tenha ficado conhecida como ―paz romana‖, tal par de termos nos remete 

à ideologia de imposição de paz pela violência e pela brutalidade, efetuada pelo Império 

Romano, que chamou assim o massacre e a opressão política e ideológica da população do 

Mediterrâneo, sem tocar no assunto de que uma verdadeira paz não existiu nem se quer do 

ponto de vista romano, visto que sempre houve revoltas em algum rincão do extenso território 

do Império, as quais custaram muitas vidas para ambos os lados. 

Klaus Wengst, posicionando-se do lado dos oprimidos, escreveu um breve livro 

intitulado Pax Romana: Pretensão e realidade (1995), o qual tem como objetivo apresentar a 

relação do cristianismo primitivo com a pax. Nesse texto sua hermenêutica é  

metodologicamente questionável, pois coloca todos os textos analisados, um ao lado do outro, 

a despeito dos gêneros distintos; Wengst Também tem uma visão unilateral do Império 

Romano, que afirma que toda e qualquer coisa que foi criada pelo Império Romano é má.    

Apesar disso, nesse texto, Wengst dedica o último capítulo para apresentar a visão 

favorável que I Clem tem da pax romana em contrapartida da rejeição que os primeiros 

cristãos manifestaram, destacando-se a enunciado zombeteiro de Paulo em I Ts 5.3: ―Pois 

quando disserem: Há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as 

dores de parto àquela que está grávida e de modo algum escaparão‖.  

Wengst destaca, estrategicamente, cinco momentos em que Clemente se associa a 

pax. ―Consideremos os soldados a serviço de nossos chefes...‖ (37.1); ―por amor à pátria...‖; 

―...que contempla tudo com benefícios‖ (55.5); ―curvar a cerviz e assumir o lugar de 

obediência‖ (63.1); ―Cada um... no seu compartimento...‖ (41.1). A partir de cada um dos 

referidas citações de I Clem, utilizadas como subtítulos, Wengst discorre sobre a relação entre 

I Clem e o Império Romano.  
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O último subtítulo da obra de Wengst é profundamente decepcionante, sua 

narração da relação entre o cristianismo primitivo e a pax romana sofre um declive, pois 

começa com um ―Jesus-Gandhi‖, passa por um Paulo ambivalente e termina tragicamente com 

Lucas e Clemente associados ao império e distantes dos pobres. Além disso, seu último 

parágrafo, ao retomar Harnack e afirmar o mesmo que já havia sido dito há mais de cinqüenta 

anos antes, Wengst demonstra que seu texto não levou a pesquisa a avançar em nada.  

   

III. 2.1.4. Patronalismo  

Na Roma antiga, os laços que envolviam pessoas ricas e pobres libertos em uma 

relação de reciprocidade desigual era chamada de patronalismo. Instituição nada parecida com 

a relação entre patrão e funcionário no mundo capitalista, pois, nesse caso, não havia 

obrigatoriedades de um para com o outro, mas apenas confiança, chamada fides do cliente em 

relação ao seu patrão, que poderia favorecer o seu cliente ou não, dependendo do seu interesse 

político, ou interesse de ganhar status, ou apenas para contribuir para a manutenção de uma 

instituição da qual os homens poderosos faziam parte, às vezes, sem realmente conhecer suas 

motivações verdadeiras. 

Apesar de não sermos ingênuos quanto aos interesses dos patrões ao favorecerem 

seus clientes, temos que confessar que uma parcela da compreensão dessa instituição do 

mundo antigo foge à nossa lógica e não podemos entendê-la completamente, pois o interesse, 

de ambos os lados (pobres querendo favores e ricos querendo destaque) não era a única 

motivação que movia o patronalismo, havia um denso imaginário por trás dessa estruturação 

da sociedade que vai além de necessidades e interesses puramente socioeconômicos. 

 

As principais vantagens do protetor eram, a glória e prestigio obtidos pela 

ostentação de uma numerosa clientela. Esses relacionamentos, buscados e 

valorizados pelos lados, constituíam um traço cultural profundamente ancorado nas 

tradições sociais dos romanos (ROUX, 2010, p.79). 

 

O patronalismo também era uma maneira de manter o Império coeso, pois através 

dele, consequentemente, todos estariam debaixo da autoridade de um patrão que no fim das 

contas era um representante de Roma. Nas palavras de Paul Veyne:  
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Poder social e político: há ainda outra coisa, menor e mais geral, quem possui um 

nome importante deve estar presente em tudo o que interessa às pessoas e 

desempenhar um papel honorifico (...) O Império Romano, esse governo indireto, 

consistia em uma federação de cidades autônomas; todo membro da nobreza, fosse 

senador ou cavaleiro, devia receber ou merecer o título de uma dessas cidades ou, se 

possível, de várias (2010, p. 92). 

 

Na relação do patrão com sua clientela e com os superiores que eram alvo de 

possíveis favorecimentos futuros, havia o chamado ―evergetismo‖; prática na qual os nobres 

construíam prédios públicos, estatuas honorificas, financiavam espetáculos e banquetes 

públicos e algumas práticas que hoje chamaríamos de propina, tudo isso como uma espécie de 

exuberância de seu poder, já que não faz sentido acreditarmos na caridade desses patrões. Paul 

Veyne afirma que ―o evergetismo não se parece com nada‖, não é a prática maquiavélica que 

os marxistas insistentemente afirmam, tampouco é algo virtuoso, no entanto é uma arte de 

brasão, nascida do imaginário da nobreza, uma competição de demonstração de quem pode 

mais, algo irracional (2010, pp. 109-111). 

Pelo lado do cliente as obrigações variavam de acordo com as exigências do 

patrão, alguns exigiam ser louvados publicamente, receber presentes simbólicos, 

cumprimentos e saudações de submissão, dentre outros deveres de devoção mais brandos. Era 

bem comum que os libertos homenageassem seus patrões tomando-lhes o nome de família, e 

quem não prestava honra ao patrão era tido como ingrato. Como apresentaremos detidamente 

a baixo (III.2.3.1.), o autor de I Clem parecia fruir de boas relações com seu patrão do qual 

recebera o nome, de maneira que ordena: ―Respeitemos nossos chefes‖ (21.6).  

 

III.2.2. O helenismo e a crise religiosa no Mediterrâneo 

O período da história ocidental conhecido como helenístico (sec. IV a.C- IV d.C), 

devido à grande expansão da cultura grega em torno de todo o Mediterrâneo e sua relação com 

nações que se situavam até as longínquas terras orientais, onde e quando o sincretismo era 

característica fundamental, desde as campanhas iniciadas por Alexandre, o Grande no século 

IV a.C. Alguns pesquisadores têm uma visão bastante crítica desse período, como Bertrand 

Russel que o intitula como ―época de declínio‖ (2004, p.164) e Marilia Fiorillo que o 

caracteriza como ―era da ansiedade‖ (2008, pp.121). São visões bastantes negativas do 

período e de nenhuma forma são aceitas unanimemente na academia, pois essa linha de 

raciocínio idealiza o período clássico, que antecedeu o helenismo, como uma era de ouro da 
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história da humanidade, fato que também deve ser revisto através de um ponto de vista menos 

ingênuo da história (DUHOT, p.16) 

Segundo a descrição de Vitorino Sanson:  

 

(...) nesse período: ―as novas escolas acentuam a necessidade do homem de refugiar-

se no interior de si mesmo, de procurar a felicidade no pequeno mundo de que todo 

individuo é senhor. Relegam-se para segundo plano as grandes sínteses cósmicas e 

sutilezas metafísicas, políticas, estéticas. No naufrágio geral, salve-se a vida, o bem-

estar interior, a felicidade que depende de cada um ou da ajuda de poucos e provados 

amigos. (1988, p.p. 11-12) 

 

Esse foi o período da descoberta do homem em sua dimensão de indivíduo, que 

teve como consequência excessos de individualismo e egoísmo (REALE; ANTISERI 1990, 

p.229) devido à separação entre homem e cidadão. O reflexo de tudo isso se manifesta na 

religiosidade da época, conforme Johnson, foi a partir de então que a religião passou a ser uma 

questão de escolha pessoal (2001, p. 15), Gonzáles aponta que nesse período o pensamento 

―grego tipicamente racista‖ passou a dar lugar a ―um pensamento cada vez menos 

exclusivista‖ (2004, p.47). Assim, pode-se concluir, devido a uma serie de fatores,  que esse 

período houve certa abertura para que surgissem formas religiosas populares, que dialogavam 

com a população camponesa ou pobre de uma forma geral, essa tolerância cultural fazia parte 

da política imperialista romana.  

Para substituir as formas religiosas arcaicas, surgiram numerosas novidades: 

cultos de mistérios, filosofias religiosas, religiões filosóficas, seitas entusiásticas, movimentos 

céticos, etc. Ao menos a princípio, essa liberdade parece ter gerado uma crise religiosa 

popular, pois paradoxalmente, unia todos sob o culto cívico (ao Imperador), mas igualmente 

dividia cada um sob uma camada secundária de religiosidade. A religiosidade da população 

era por demais fragmentada, deuses de diferentes lugares estavam espalhados por todos os 

lados, parecia ser o extremo oposto às antigas religiões étnicas.    

Contudo, a concepção que temos da liberdade religiosa desse período não deve ser 

exagerada, uma vez que ela só existia em um nível secundário. Antes de uma pessoa opinar 

por uma religião qualquer, segundo sua escolha, ela deveria estar inserida na religião imperial 

– ou culto civil – em que se reverenciava o Estado como a deusa mãe e o imperador como 

Filho de Deus (ou propriamente deus). Essa religiosidade era fortemente sincrética, tinha suas 

origens relacionadas com o Egito, onde o faraó sempre foi considerado divino. Deuses de 

diversos lugares ao longo do Mediterrâneo eram combinados, como se fossem apenas um, 



80 

 

apesar de nomes diferentes (por exemplo, Zeus/Júpiter/Iov Pater; Afrodite /Vênus/Isis; 

Dionísio/Saturno/Baco; etc).  

Essa crise era sinal da busca de uma forma de religião monoteística. Segundo 

Dreher, isso era indicado tanto pelo sincretismo quanto pelas especulações filosóficas (2007, 

p.13), pois desde Sócrates parece se desenvolver a crença em ―um deus singular‖ 

(HARNACK, 1990, p.1). Cada vez mais o politeísmo era decadente. Isso se somou ao formato 

centralizado do Império Romano e a absorção do cristianismo helenista (caracterizado como 

culto de mistério) de características que lhe garantiriam um enquadramento ideal na 

necessidade da população geral.  

Apesar de não pretendermos, apresentar uma história do cristianismo romantizada 

e teleológica, em que o monoteísmo cristão é o modelo para onde se direcionaram as antigas 

formas religiosas pagãs politeístas; parece-nos que tais afirmativas a respeito do destaque do 

cristianismo primitivo em vista das demais religiões contemporâneas, são plausíveis, pois, 

parece-nos razoável concordar com os estudiosos referidos acima e também com Walter 

Burkert ao afirmar que o cristianismo obteve um modelo religioso destacado, do qual, sua 

inovação chamada ekklēsía ―não havia correspondente na religião pagã‖, ―um tipo de 

comunidade auto-reprodutora sem nada que a detivesse‖, além de sua ―capacidade assombrosa 

de sobrevivência em meios hostis‖ (1991, pp.75s.).  

 

III.2.3. Collegia romanos 

Embora ainda existam estudiosos que insistam na discussão a respeito da 

afirmativa da existência de um episcopado monárquico e no primado de Roma durante o fim 

do primeiro século e o começo do segundo, como fizeram James F. McCue em seu artigo: The 

Roman primacy in the second century and the problem of the development of Dogma (s/d) e 

Patrick Burke em: The monarchical episcopate at the end of the first century (s/d); há uma 

superação desse tipo de questionamento na academia, visto que é óbvia a impossibilidade da 

existência de qualquer desses elementos, ainda que prenhes, no começo do segundo século. 

O embasamento simples para a negação de qualquer possibilidade de existência do 

episcopado monárquico e do primado da igreja de Roma está relacionado com a estrutura das 

comunidades cristãs do Império Romano desse período, pois, ao contrário de visões idealistas 

da história, que projetam na antiguidade as estruturas cristãs medievais e modernas, hoje se 

sabe, com certa segurança, que os cristãos dos primeiros séculos se reuniam como uma, dentre 
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as numerosas e tradicionais confrarias, popularíssimas no Império Romano, as quais eram 

conhecidas com collegia.          

Resumindo as palavras de Paul Veyne a esse respeito em História da vida privada 

(2010, pp.178-180): os collegia se constituíam núcleos de reuniões que aconteciam em lugares 

especificamente dedicados a isso, ou até mesmo em residências comuns. Os assuntos tratados 

nas reuniões e as motivações relacionadas com a organização dos collegia eram diversos. 

Haviam grupos – ou, se preferirmos, confrarias – que se reuniam para tratar questões 

referentes à sua profissão, ou grupos minoritários que pretendiam se organizar com objetivo 

de ajuda mútua e, dentre outras possibilidades, haviam motivações religiosas, como os 

membros de religiões de mistério, ou adoradores de algum herói ou semi-deus.  

Internamente, esses grupos possuíam uma estrutura social diferente da proposta 

pelo imperialismo romano, pois dentro do collegium, escravos e senhores, patrões e clientes, 

poderiam ter posições invertidas, visto que as regras que os norteiam eram outras, pois tinham 

em vista imitar a estrutura política da cidade, como se fossem as antigas ekklēsíai gregas. O 

que lhes acarretava suspeita do imperador, já que constituíam núcleos privados – às vezes 

secretos – de poder. 

O financiamento da manutenção de tais estabelecimentos se dava através de 

contribuições que provinham dos próprios membros ou de ricos patronos que bancavam os 

gastos do grupo, com base nas instituições do patronalismo e do evergetismo. Os valores 

arrecadados se dedicavam a gastos programados conforme o interesse particular de cada 

collegium. Sabe-se que ocorriam banquetes cúlticos, sepultamentos e ajuda financeira às 

viúvas de membros do grupo que haviam falecido, dentre possíveis outras ligadas com a 

particularidades de cada confraria.  

 

III.2.3.1. O cristianismo de Roma como um Collegium 

No que diz respeito especificamente ao cristianismo, a palavra grega ekkēsía é o 

termo que o Novo Testamento Grego e I Clem utilizam para se referirem ao lugar, e talvez ao 

grupo e ao momento, das reuniões cristãs. Termo que possivelmente evoca uma rivalidade 

com a estrutura política da polis (Horsley, 2004, p.208). Paulo não instituía igrejas – com o 

peso semântico que essa palavra nos proporciona – pelo Império, mas sim uma rede 

assembléias alternativas, com leis internas autônomas em relação ao Império, que possuía uma 

comunicação intensa através de cartas (idem, p. 241).  
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É certo que o nível de rivalidade entre igreja e Império é algo variável de acordo 

com a realidade social de cada comunidade, como Valtair Miranda demonstrou em seu artigo: 

Apocalipse de João e Clemente Romano como fontes para uma discussão de contexto 

histórico-social das comunidades cristãs do fim do primeiro século (2005), tomando como 

exemplo duas comunidades cristãs do fim do primeiro século, que representam extremos 

opostos dessa relação, a comunidade que está relacionada com o livro canônico do 

Apocalipse, a qual vê ―O Império Romano como agente diabólico‖ (2005, p.4) e a 

comunidade do autor de I Clem, que recomenda oração pelos ―nossos governantes‖ (idem. p. 

7).  

Assim, James Jeffers afirmou que a comunidade de I Clem era um collegium 

favorável aos ―governantes‖; porque, possivelmente, fruía de algum privilégio provindo de 

algum patrono abastado. Fato que Jeffers tenta provar através do histórico mal-entendido da 

relação de nome entre Tito Flavio Clemente e Clemente emissário da carta aos coríntios. 

Tito Flavio Clemente foi um membro da casa imperial que foi martirizado entre 95 

e 96 por ser cristão e que teve sua morte descrita no livro de Dion Cássio (História Romana 

67.14). Lightfoot levantou a hipótese da relação entre Tito Flavio Clemente e o autor de I 

Clem, porém, não havia nenhuma evidência para tal afirmação. Retomando esses argumentos 

e somando-os a sua pesquisa arqueológica, Jeffers, na década de 1980, concluiu que o autor da 

carta era um escravo liberto da casa dos Flavianos, que para homenagear seu antigo patrão, 

tomou o nome dele para si, como era costume na época. Tito Flavio Clemente continuaria a 

favorecer seu ex-escravo e a comunidade cristã que ambos faziam parte, pois foi ele quem 

doou a terra onde ocorriam as reuniões cristãs, fato que Jeffers demonstra através de sua 

suposta descoberta de que o sítio de São Clemente está em um lugar que fora propriedade dos 

Flavianos (1995, p.53). 

    Dessa maneira, Jeffers apresenta a comunidade cristã de I Clem como um 

collegia que promovia ajuda às viúvas, ajudas funerárias para aqueles que não tinham 

condição de promover o enterro de seus parentes mortos, além de – obviamente – reunirem-se 

para cultuar Jesus Cristo através de hinos e refeições cúlticas. O financiamento de tais 

empreitas, além de um possível fundo comum, também provinha de cristãos abastados, como 

o célebre Tito Flavio Clemente. No geral – ainda segundo a descrição de Jeffers – as 

assembléias cristãs de Roma não passavam de um pequeno grupo de comunidades caseiras, 

com no máximo duas dúzias de pessoas, sua estrutura era baseada na da sinagoga, estavam 

espalhadas pela capital; seus membros eram em sua maioria pessoas pobres que falavam o 
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grego, e que não se distinguiam plenamente dos judeus, pois se achavam, eles próprios, a 

continuação da aliança. Devido a má fama dos judeus esses cristãos tentavam se mostrar leais 

ao Imperador. Não existe evidência para afirmação da existência de uma sede eclesiástica, ou 

de uma rede comunitária plenamente interligada e interdependente, tampouco de um governo 

eclesiástico monárquico, pelo contrario, há certo consenso entre os acadêmicos que o governo 

da comunidade romana, da qual se sugere que Clemente fora um dos líderes, era colegiado. 

 

III.2.4. Corinto, uma colônia romana  

Inserida em um período de pluralidade, arbitrariedade religiosa e hegemonia 

política de Roma, como fora o helenismo, está a cidade de Corinto, ―uma das mais 

importantes do Império Romano‖ (SCHOWALTER, 2005, p.15). No período clássico fora 

uma das mais ilustres cidades gregas, destruída pelo general romano Múmio em 146 a.C., e 

reconstruída por Julio César em 44 a.C. passaria a ser a sede proconsular e capital da 

província romana de Acaia a partir de 27 a.C. 

Sua localização geográfica estratégica fez com que ela se tornasse um centro 

comercial e portuário.  Fora habitada primeiramente por veteranos de guerra e escravos 

libertos e, embora sua reconstrução esteja vinculada ao ano de 44 a.C., especialistas tem 

afirmado que a cidade passou inabitada durante os 102 anos que estão entre sua destruição e 

sua refundação (ROMANO, 2005, p.27; BOOKIDIS, 2005, p.148).  

Reconstruída segundo o modelo romano, passaria a ser conhecida pela sua riqueza 

e pelo seu centro cultural. A população da cidade era composta de pessoas de diversas 

nacionalidades e classes sociais e o ambiente era sugestivamente sincretista (PALLAS, 2001, 

p. 343s; BORNKAMM, 2009, p.134). Nancy Bookidis fundamentada pelas informações de 

uma antiga fonte literária (Pausanias – sec. II d.C) afirma que a cidade ainda possuía dois 

templos importantes: um dedicado a Asklepion, e outro era o Templo Dórico, além desses,  

ainda havia o templo a Zeus Olimpios, o Santuário do Campo Sagrado, santuários dedicados a 

divindades locais como ao Menino Medea, a Athena Chalinitis e a Ísis e Serapis, altares a 

Hélios, a Ananke, a Bia, a Fates, a Demeter e Kore Hera Bounaia e um famoso templo a 

Eilithuia, outros lugares públicos como o anfiteatro, o cemitério e o hipódromo também eram 

utilizados para realização de diversos tipos de cultos (2005, p.142ss), também é importante 

citar o Templo E, construído no estilo romano, geralmente relacionado com o culto imperial 

(HORSLEY, 2004, p.29). O templo de Afrodite, na Acrocorinto, sempre esteve relacionado 
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com a prostituição cúltica, que apesar de ter reavaliada suas dimensões, não deixou de ser tida 

como verdadeira (LANCI, 2005, pp. 205-220). 

Nancy Bookidis ainda afirma a relação da religiosidade coríntia em tempos 

clássicos com a religiosidade posterior, do período helenista, apontando para isso os lugares 

cultuais do período clássico que continuaram sendo utilizados no período de colonização 

romana, como o antigo Campo Sagrado, onde foram construídas câmaras subterrâneas para 

realização de cultos de mistérios relacionados com heroínas locais que passaram a ser 

adoradas como deusas: Kotito e Helotis, além disso houve a utilização dos templos dedicados 

às religiões arcaicas para o culto imperial (2005, pp.151-164).  

Com a passagem para o período helenista e o surgimento do culto imperial, 

Corinto passou a ser um importante centro dessa forma religiosa-política, que se aproveitou 

das estruturas da religiosidade arcaica do período clássico. Assim foi possível que se 

verificassem tais efeitos através dos nomes dos imperadores relacionados com nomes de 

divindades, cultuados em várias localidades da cidade. O Culto ao Imperador seria a 

religiosidade de nível mais elevado, em relação às religiosidades clássicas que eram 

secundárias e às religiosidades marginais, mais populares, como cultos de mistérios e cultos 

de heróis locais – dentre os quais estava o cristianismo. Todos os três níveis religiosos 

existiam em harmonia. (BOOKIDIS, 2005, pp.141-164). 

 

III. 3. Considerações finais 

Difícil apresentar uma síntese diante de tantos temas distintos a respeito de 

questões literárias e histórico-culturais relacionadas com I Clem. Seria cansativo e inútil 

retomar cada um dos pontos em que tocamos nesse capítulo apenas por motivo de conclusão. 

Por isso, apenas acrescentamos que nosso objetivo foi, em todos os momentos, revisar e 

questionar temas que aparentemente são passivos para os pesquisadores, até onde nossa visão 

pode alcançar e nossa compreensão se faz possível, e não apenas aceitar passivamente o 

postulado deixado por pesquisas que nos antecederam.   

Detivemos-nos com certa atenção em alguns temas que foram rapidamente citados 

pelos eruditos em outras pesquisas, já que do ponto de vista deles, talvez estes sejam assuntos 

amplamente compreendidos, ou indignos de receber a atenção. De nosso lugar social, pareceu-

nos útil apresentar – ainda que de maneira breve como fizermos – instituições como 

patronalismo, os collegia, os jovens, assim como outras que apresentamos acima.  
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No próximo capítulo apresetaremos a metáfora do corpo no diálogo do mundo 

Greco-Romano, a disputa de sentidos em vista dela, já que através da mesma metáfora se 

postulou significados diferentes, às vezes antagônicos. Porém esse diálogo que falaremos não 

é apenas o diálogo concreto, entre duas pessoas ou mais, mas sim, ―o diálogo no longo 

tempo‖, ou seja, é a capacidade de comunicação através da cultura, a comunicação que existe 

entre os diferentes elementos da sociedade sem que os membros dela se dêem conta disso, 

uma transmissão, uma comunicação às vezes inconsciente e sublimada. 
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CAPÍTULO IV 

O corpo como metáfora no mundo greco-romano 

 

“Todo sério deveria ter e tinha um duplo cômico” 

(Bakhtin)
12

 

 

IV.1. Esclarecimento prévio a respeito do conceito “metáfora” 

Antes de começarmos nossa argumentação a respeito do corpo e do corpo como 

metáfora no mundo Greco-Romano, que é o nosso principal objetivo nesse capítulo, vamos 

realizar um breve esclarecimento a respeito daquilo que nomeamos como metáfora, já que 

esse termo é tão carregado para as discussões de semiótica e teoria literária.  

Não pretendemos nos desgastar na reflexão de algo que pode ser tão amplo a ponto 

de ter levado filósofos da linguagem a escreverem mais de quatro mil páginas a esse respeito, 

como afirma Massaud Moisés (1974). No entanto, também não pretendemos rebaixar nosso 

conceito de metáfora a ponto de designá-lo como simples figura de linguagem na qual o 

significado natural de uma palavra é substituído por outro, compreensível apenas na 

comparação subentendida. 

Através do termo metáfora não nos restringiremos à metáfora propriamente dita, 

mas sim a linguagem metafórica, que é muito mais abrangente. Estaremos a relacionando com 

outras figuras e estratégias literárias, que estão sob a ―linguagem metafórica‖, assim como 

fizera Paul Ricoeur (2006; 2000) ao realizar suas análises das parábolas de Jesus, visto que 

apesar de serem indiscutivelmente parábolas, estritamente falando, ele as trata como 

metáforas, devido à sua linguagem de transferência de significado de uma forma mais ampla. 

Dessa maneira, não faz sentido diferenciar ―metáfora‖, ―símile‖, ―parábola‖, 

―fábula‖, ―alegoria‖, e outros termos que Moisés Massaud (1974) apresenta como associados 

à metáfora, pois não discutiremos estratégias literárias, mas sim o efeito da parábola na 

comunicação dialógica. Para esse objetivo basta saber que a linguagem metafórica é muito 

mais ampla que metáfora propriamente dita.  

Assim, quando a seguir apresentarmos a metáfora do corpo em Tito Lívio, em 

Sêneca, em Paulo e em Clemente; não nos importa se estas sejam – estritamente falando – 

respectivamente: fábula, metáfora, alegoria e símile; o que nos importa é que todas elas estão 

sob o campo da linguagem metafórica, conforme Paul Ricoeur se utilizara desse conceito em 

                                                 
12 Questões de Literatura e de Estética (2010, p.373). 
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Hermenêutica Bíblica (2006) e Metáfora Viva (2000). Foi essa a conclusão que pudemos 

chegar a respeito do conceito de metáfora através da dissertação de mestrado A parábola-

metáfora na literatura rabínica. O mashal a luz dos trabalhos de Paul Ricoeur e Jonáh 

Fraenkel (2010) de Pascal Jean André Roger Peuzé, resenhada por Pedro Paulo de Abreu 

Funari (2011).   

 

IV.2. A metáfora do corpo no diálogo do mundo Greco-Romano 

Até aqui apresentamos de forma mais ampla, questões relacionadas com I Clem em 

sua inteireza e do mundo em que ela foi escrita, mas, a partir de agora, gradativamente, 

pretendemos afunilar nossa visão de I Clem, adentrando naquele que é nosso foco, que é a 

perícope: 37.5-38.1, o que acontecerá de fato, apenas no próximo capítulo, pois nesse 

momento nos deteremos a compreender as metáforas do corpo que antecedem o enunciado de 

I Clem.  

A partir dos conceitos de ―dialogismo‖ de Bakhtin e ―circularidade da cultura‖ de 

Ginzburg, pretendemos apresentar nesse capítulo o movimento e a dinamicidade da metáfora 

do corpo no mundo greco-romano, desde Hipócarates (séc. V a.C) – embora só tenhamos 

coletado alguns testemunhos da referida metáfora, os quais escolhemos conforme sua 

sobrevivência em testemunhos escritos – contudo, daremos ênfase especial aos personagens 

históricos que pronunciaram a mesma metáfora e que estão mais próximos, no tempo e no 

espaço, de Clemente de Roma, os quis são: Tito Lívio, Lúcio Aneu Sêneca e Paulo de Tarso. 

Para justificar a fundamentação teórica da escolha que fizemos da ―metáfora do 

corpo‖ para apresentar o diálogo de I Clem com a cultura de seu mundo, remetemo-nos a 

Bakhtin em Problemas da Poética de Dostoievski: 

 

As relações dialógicas são possíveis não apenas entre enunciações integrais 

(relativamente), mas o enfoque dialógico é possível a qualquer parte significante do 

enunciado, inclusive a uma palavra isolada, caso esta não seja interpretada como 

palavra impessoal da língua, mas como signo da posição semântica de um outro, 

como representante do enunciado de outro, ou seja, se ouvimos a voz do outro. Por 

isso, as relações dialógicas podem penetrar no âmago do enunciado, inclusive no 

íntimo de uma palavra isolada se nela se chocam dialogicamente duas vozes (1981, 

p 210s.). 

 

Assim, apontaremos como a mesma metáfora se transforma de acordo com o 

―filtro deformador‖ de cada um que a enuncia, pois afirmamos – seguindo o conceito de 

―plurivocidade‖ de Bakhtin – que cada um desses homens não falava por si, mas eram 

representantes de uma sociedade e de uma ideologia mais ampla que está por trás deles, que se 

pronuncia no discurso que por eles é enunciado, pois ninguém é dono de suas próprias 
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palavras. 

Mapeamos o processo ds transformações da aplicação da metáfora do corpo e a 

maneira como essa mesma figura de linguagem ganha novas e diferentes aplicações em cada 

um dos que a utiliza. Desenvolvimentos que não acontecem gratuitamente, mas que estão 

sujeitos às condições histórico-sociais mais amplas que se modificam no contexto de cada um 

de seus expoentes, que no caso de I Clem parecem estar relacionados diretamente com os 

processos de transformação e desenvolvimento da seita cristã. Para demonstrar os 

desenvolvimentos dessa metáfora no mundo greco-romano, segue nosso esforço.  

 

IV.3. O corpo no mundo antigo 

Quando alguém se refere ao corpo na época contemporânea, é concebida a idéia 

que ficou implícita nas mentes após o período científico, quando já foram desenvolvidas 

pesquisas que presumem esclarecer minuciosamente o funcionamento do corpo humano, 

através de disciplinas acadêmicas desenvolvidas estritamente para essa área do conhecimento, 

como a biologia e mais particularmente a fisiologia, dentre possíveis outras. 

 Na antiguidade não era assim. O mundo mítico, concebido pelo ser humano pré-

científico, não pressupunha a quantidade de leis físicas e naturais que regiam o mundo 

exterior, como passaria a ser concebido após o iluminismo. Tampouco se pressupunha o 

conjunto de mecanismos fisiológicos e bioquímicos que são responsáveis pela manutenção do 

funcionamento ideal do corpo humano, como afirmam os estudos contemporâneos. 

Os mitos, a cultura popular e até mesmo as medicinas antigas remeteriam a outras 

concepções do funcionamento do corpo. De tão vasta que era essa pluralidade de 

compreensões  diferentes, torna-se necessário um recorte que contemple apenas a concepção 

grega, a qual se tornaria influente no mundo ocidental; delimitando-se no que diz respeito ao 

tempo, o período posterior ao suposto ―nascimento da filosofia‖; pois, os gregos se 

pressupõem os primeiros a tentarem se livrar da cosmovisão mítica do mundo (pelo menos 

algumas correntes filosóficas). Logo após, seguem algumas concepções que vieram no rastro 

dessa tradição racional, das quais, o estoicismo era o mais importante, visto que fora 

amplamente difundido no Império Romano nos tempos do apóstolo Paulo e de Clemente de 

Roma – por isso, nosso interesse particular pelos estóicos. 

Como será descrito adiante, a compreensão que se tinha do corpo, implica nos 

resultados que se tem, quando aplicado o corpo como metáfora. Por isso, principia-se a 

apresentação do corpo, conforme, descreveram os estudiosos que mais se aplicaram em sua 

reflexão na antiguidade, a saber, os médicos. Contudo não se pretende uma pesquisa exaustiva 
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no que diz respeito à medicina antiga e suas particularidades, mas apenas, o que venha a 

aclarar a compreensão da aplicabilidade do corpo como metáfora, na verdade apenas alguns 

apontamento a respeito de Hipócrates. 

Conforme já afirmamos, nossa descrição da história da metáfora do corpo se 

delimita ao mundo greco-romano, a partir do século V a.C., mas estamos conscientes de uma 

metáfora do corpo que está além desse recorte geográfico-temporal, a qual parece ser o 

arquétipo mítico-literário
13

 de toda metáfora social que se construiria posteriormente sobre a 

mesma figura de linguagem, a qual estabelece uma comparação entre o corpo e a sociedade. 

Referimos-nos ao ―corpo de Brahma‖ que para o hinduismo fundamenta o sistema de castas 

da sociedade humana, pois ―Todos os seres vivos nascem do Brahma, vivem do Brahma e ao 

morrer retornam ao Brahma‖ (GAARDEN; HELLERN; NOTAKEN, 2005, p. 45). Assim, as 

diferentes castas são as representadas pelas diferentes partes do corpo do deus Brahma, as 

futuras metáforas do corpo que viriam a surgir, seguiriam esse mesmo modelo comparativo, 

mas, obviamente, trocando o deus e a sociedade que o compunha. Apesar de sabermos que no 

momento não podemos adentrar mais a fundo nessa questão, não podíamos ignorar uma 

referência de uma religião tão antiga que mantém um vinculo com a metáfora que é alvo de 

nossa pesquisa.    

 

IV.4. O corpo na medicina e na filosofia do período clássico 

Levando-se em conta que no mundo antigo as histórias da filosofia e da medicina 

se encontram profundamente interconectadas (HANKINSON, 2006, p. 327), o passo inicial 

para uma discussão sobre a metáfora do corpo começa com uma compreensão do que o corpo, 

propriamente dito, significa para a mentalidade dos intelectuais de cultura greco-romana. A 

esse respeito, contamos com as seguintes palavras de Bakhtin em Cultura Popular na Idade 

Média e no Renascimento no Contexto de François Rabelais: 

 

A primeira base da Medicina é portanto a Filosofia, e a segunda a Astronomia. O 

firmamento se encontra igualmente no homem; sem conhecer o primeiro, o médico 

não pode conhecer o segundo. O corpo humano é de uma riqueza excepcional por 

que é enriquecido por tudo o que possui o universo, o universo parece reagrupado 

no corpo humano, em toda sua múltipla diversidade: todos os elementos se 

reencontram e se mantêm em contato na superfície do corpo humano (2010, p.317). 

 

Portanto, parece-nos apropriado iniciar essa descrição com a medicina da Grécia Antiga. 

Começando pelo médico e filósofo pré-socrático Hipócrates, considerado pai da medicina.  

Hipócrates (460-377 a.C.) nasceu em Cós, uma ilha grega; a maior parte de sua 

                                                 
13 Com o termo ―arquétipo‖ não nos referimos ao famoso conceito de Carl G. Jung, mas sim ao conceito de Eleazar M. 

Meletinski em seus livros: Os arquétipos literários (2002); El mito (2001).       
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vida foi obscura ou transmitida através de relatos pouco confiáveis, mas parece certo que ele 

viajou pela Grécia e Oriente Próximo, juntamente com seus seguidores, deixou um legado 

literário extremamente influente para a posteridade da medicina ocidental, até a 

contemporaneidade, intitulado Corpus Hipocrático – o qual sabemos não ser de sua autoria. 

Nos textos atribuídos a ele, destaca-se uma concepção: o corpo é um microcosmo vivendo no 

seio do macrocosmo, da mesma maneira, o corpo tem uma relação de dependência com o 

cosmo. No texto Airs waters places (JONES, 1957, p. 72) Hipócrates aconselha aos médicos a 

se basearem nos sinas da meteorologia. 

 

οὕτως ἄν τις ἐννοεύμenος καὶ προγινώσκων τοὺς καιροὺς 

μάλιστ'ἂν εἰδείη περὶ ἑκάστου καὶ τὰ πλεῖστα τυγχάνοι τῆς 

ὑγιείης καὶ κατορθοίη οὐκ ἐλάχιστα ἐν τῆ τέχνη. εἰ δὲ δοκέοι 

τις ταῦτα μετεωρολόγα εἶναἰ, εἰ  μετασταίη τῆς γνώμης μάθοι 

ἄν, ὅτι οὐκ ἐλάχιστον μέρος συμβάλλέται, ἀστρονομίη ἐς 

ἰητρικήν, ἀλλά πάνυ πλεῖστον. ἃμα γὰρ tῇσίν ὥρῃσι καὶ αἱ 

νοῦσοι καὶ αἱ κοιλίαι μεταββάλουσιν τοῖσιν ἀνθpώποισιν. 

Através destas considerações e pela previsão do 

tempo, ele terá pleno conhecimento de cada caso 

particular, será melhor para que consiga assegurar a 

saúde e vai alcançar maiores triunfos na prática de 

sua arte. Caso se pense que tudo isso pertence à 

meteorologia, ele vai descobrir, pensando bem, que 

a contribuição da astronomia à medicina não é 

pequena, mas muito grande. Para os homens com 

doenças relacionadas com as estações, como seus 

órgãos digestivos sofrem mudança (Tradução 

nossa).  

   

Uma medicina que incluía o interior do corpo e seu meio social. (SANTANNA, 

2006, pp.5-8), conforme já destacamos na citação de Bakhtin acima. Essa idéia de integração 

entre os cosmos era comum na astrologia e na medicina egípcia, o que dá plausibilidade ao 

relato de algumas de suas viagens.  

Bakhtin comenta a respeito das teorias medicinais de Hipócrates, ou, ao menos às 

quais se encontram em livros atribuídos a ele, pois independentemente da reconhecida  

pseudoepigrafia dessas obras, o que importa para nós é a repercussão obtida por esse corpus 

literário no mundo antigo. Assim afirma a esse respeito: 

 

A composição da Antologia de Hipócrates é, na realidade, muito pouco homogênea: 

ela agrupa obras de escolas diversas do ponto de vista filosófico e médico, e 

percebem-se nela diferenças sensíveis na compreensão do corpo humano, da 

natureza das doenças, dos métodos de tratamento. Apesar das divergências, a 

concepção grotesca é predominante nos diferentes estudos: a fronteira entre o corpo 

e o mundo é reduzida, o corpo é estudado de preferência nas fases em que está 

inacabado e aberto, sua fisionomia externa não é jamais dissociada do seu aspecto 

interno; as trocas entre o corpo e o mundo são incessantemente consideradas. 

Enfim, as excreções de toda natureza, que têm um papel tão capital na imagem 

grotesca do corpo, tem uma importância de primeiro plano (2010, p.311).                   

 

Alcmeon de Cretone (sec. V a.C.), outro médico e filósofo da Grécia Antiga, 

compartilhava esse pensamento que integrava corpo e sociedade, de maneira, que para ele, a 
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doença decorria de um desequilíbrio entre os elementos do corpo, gerando ―uma espécie de 

monarquia de um elemento sobre os demais‖ (SANTANNA, 2006, p.7).  

Em Platão, que também se interessava por medicina (HANKINSON, 2006, p. 

327), a relação analógica entre o corpo e a sociedade foi modificada, mas não rompida, pois, 

para Platão os quatro elementos da natureza: fogo, ar, água e terra; são os mesmos que 

constituem o corpo (SANTANNA, 2006, p.9). Na República o corpo se torna uma metáfora 

de sua sociedade ideal: ―Mas, na verdade, nós assentamos em que era esse o maior bem para a 

cidade, comparando uma cidade bem administrada com o corpo e seu comportamento 

relativamente a uma das suas partes, no que toca ao prazer e à dor‖ (1949, p.464).  

Segundo seu pensamento, as diferentes partes do corpo constituem diferentes 

funções sociais, formando uma hierarquia, que pela primeira vez que se tem noticia, 

fundamenta o totalitarismo estatal, pois em seu esquema, a cabeça representa os governantes, 

que devem ser filósofos e dirigirem todo o corpo que é o restante da sociedade. Assim, as 

outras partes do corpo se submetem a direção dada pela cabeça. 

Essa concepção de equilíbrio dos elementos corpóreos para manutenção da saúde e 

integração entre corpo/microcosmo dentro da sociedade/macrocosmo está relacionada com o 

ideal político da democracia em contrapartida aos regimes hierárquicos que surgiriam com o 

advento do período helenista após a morte de Alexandre Magno. 

 

IV.5. O corpo, conforme o filtro deformador do estoicismo 

O período posterior à conquista do mundo antigo por Alexandre Magno passou a 

ser conhecido como Helenismo (sec. IV a.C- IV d.C), devido a grande expansão da cultura 

helênica em torno de todo o Mediterrâneo e sua relação com nações que se situavam até nas 

longínquas terras orientais, onde e quando o sincretismo era característica fundamental, desde 

as campanhas iniciadas por Alexandre no século IV a.C. A visão pejorativa que se tem desse 

período deve ser repensada criticamente, pois, apesar das inúmeras diferenças em relação ao 

período clássico, o helenismo também foi um período de fertilidade intelectual, no qual 

surgiram diversas interpretações das filosofias clássicas, representadas principalmente pelas 

escolas filosóficas do estoicismo, epicurismo, pirrorismo, ceticismo e neoplatonismo.  

 Particularmente interessante para a continuidade da descrição que aqui se propõe é 

o estoicismo que se pressupõe intérprete legítimo dos ideais socráticos e reafirma as teorias de 

Sócrates, a respeito da sociedade como corpo, realizadas por Platão em A República, porém, 

interpretando-as conforme o seu próprio contexto social, seu próprio momemento histórico e 

suas particularidades interpretativas, ou seja, conforme seu próprio filtro deformador. Assim 
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afirma Duhot: ―os estóicos deliberadamente se inscreveram na continuidade não apenas 

socrática, mas também pré-socrática. Eles ainda assumem numerosos empréstimos ao 

pensamento médico hipocrático, depois alexandrino e a ciência de seu tempo‖ (2006, p. 25). 

O estoicismo representa uma evolução em vista do ensino filosófico elitista do 

período clássico, pois o termo estóico se deriva da iniciativa de ensinar em público, junto aos 

pórticos pintados (stoa poikilē). Iniciada pelo cipriota Zenão de Cicio, cerca de 300 a.C, nos 

pórticos de Atenas, essa escola reivindicava para si, contra as escolas rivais, a herança 

socrática, a qual, ―mais ou menos traia‖ (BRUN, 1986, p. 31), apesar disso, se inscrevia na 

linhagem das principais correntes socráticas de seu tempo (DUHOT, 2006, p. 25). 

Justamente devido ao seu caráter popular, o estoicismo se espalhou pelas diversas 

classes sociais e atingiu diversas povos do Império Romano. Tornando-se extremamente 

influente, principalmente para a capital do Império, influenciou na literatura (GILL, 2006, p. 

61), na política (GUARNIELLO, 1996, p.53), nos estudos astronômicos (JONES, 2006, 

p.363) e na religião, seja ela o cristianismo (DUHOT, 2006, pp.199-221) ou o culto imperial 

(VIZENTIN, 2005, pp.35-36). Abarcando, dentre seus expoentes mais conhecidos, tanto ricos, 

como é o caso do imperador Marco Aurélio e do cortesão Sêneca; quanto pobres, como é o 

caso do escravo liberto Epicteto.  

Em Roma, o estoicismo, tanto foi influente, quanto influenciado, de maneira que 

ganhou características próprias e passou a designar uma nova fase. Os filósofos do 

―estoicismo romano‖ – forma como ficou conhecida a nova fase da escola – tiveram a 

característica de se empenhar em textos técnico-práticos mais que teoréticos (GAZOLLA, 

1999, p. 135). ―A escola tinha um estatuto institucional mal definido e havia certa dose de 

ecletismo e fusão de diferentes filosofias. O tema predominante era ética‖ (GILL, 2006, p.6). 

Embora essa seja uma forma diferente de estoicismo, os estudiosos não negam sua pertença a 

tradição da Stoa, apenas o apresentam como uma atualização dos temas antigos para a 

realidade imperial romana, na qual se destacaram os textos de aconselhamento pessoal prático. 

Assim como a filosofia de Hipócrates e a de Platão, o estoicismo ensinava a 

integração do cosmo, porém, levando-a a condições extremas. De maneira que a própria 

filosofia é um bloco indivisível que se constitui de três partes diferentes: física, moral e lógica, 

as quais não podem ser totalmente separadas, pois os assuntos sempre se interrelacionam. 

Física, lógica e moral que constituem as três áreas da filosofia, apesar da aparente distância 

para o leitor contemporâneo, no estoicismo essas áreas estão extremamente relacionadas e se 

comunicam através de um processo de simbiose que as une. 

Na verdade, para os estóicos, tudo que existe está interligado, ou na expressão 
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estóica: ―Todo o cosmo é um ser vivente animado e racional‖ (Diógenes Laertios 142-143). 

Deus é a inteligência do universo, o logos ordenador que permeia tudo o que existe, doutrina 

conhecida como ―panteísmo estóico‖. Mas também Deus é corpóreo, pois ―o que não é 

material não existe‖. Diante de tal integração, o princípio ético do estoicismo é ―agir conforme 

a natureza‖, que é a razão universal, portanto Deus.  

Os próximos expoentes da metáfora do corpo que serão apresentados, estão em 

maior ou menor grau, conscientes ou não; influenciados pelo estoicismo, pois ainda que não 

se afirme, que indivíduos como Tito Livio, o apóstolo Paulo e Clemente sejam estóicos, de 

alguma maneira há de se concordar que o estoicismo os influenciou, não apenas e 

necessariamente através da filosofia, mas sim, através da linguagem e do padrão de 

pensamento, pois, se o estoicismo influenciava tanto o regime governamental, quanto a 

gramática e as demais áreas do saber nas principais cidades do Império, certamente, também 

influenciava os indivíduos inseridos na sociedade envolvida por esses saberes, e na verdade, 

por essa cultura estóica. Ainda que os indivíduos se opusessem ao pensamento estóico, não se 

eximiam dele, o que não impede que as demais escolas filosóficas influenciassem as mesmas 

pessoas, visto que havia um intercâmbio intenso entre idéias filosófico-religiosas que se 

movimentavam intensamente no Império Romano.    

Eximimos-nos do pensamento idealístico que influenciou as pesquisas nas áreas de 

humanidades de outrora, a qual se via obrigada a formular paralelos diretos entre os 

pensamentos de determinados indivíduos e as instituições que eram suas promulgadoras 

oficiais, como escolas filosóficas, seitas religiosas, ou outros exemplos possíveis. Tendo em 

vista que tal teoria ‗paralelomaniaca‘, inibe a potencialidade e a dinâmica do pensamento 

humano que flui e não respeita fronteiras, adentrando em diferentes círculos, sem conceber 

normas que o opõem, pois tudo isso ocorre através de um movimento dialógico intenso e na 

maioria das vezes, inconsciente.          

Essas afirmativas se posiciona frente a antiga discussão a respeito da relação entre 

cristianismo e estoicismo e a pergunta a respeito de quem influenciou quem. Felix Sanson 

(1988) afirmou que o estoicismo e o cristianismo são tão parecidos devido a ambos terem 

provindo do ambiente semítico, resposta que Duhot chama de ―ingênua‖ e sobrepõe sua 

própria resposta, segundo a qual, a semelhança se deve ao intercâmbio ocorrido em 

Alexandria (2006, pp. 177-221). Contudo, tampouco essa afirmativa parece satisfatória, uma 

vez que é esquemática demais e não apresenta evidencias históricas suficientes. 

Uma discussão mais detalhada a respeito da origem do estoicismo foge ao escopo 

dessa pesquisa, contudo, é suficiente para as argumentações aqui apresentadas, a afirmativa 
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realizada pelo historiador Pedro Paulo de Abreu Funari: ―o estoicismo converteu-se em um 

dos grandes fundamentos da tradição ocidental‖ (2006, p.76). Ou seja, afirmamos apenas que 

as idéias propostas tanto por cristãos quanto estóicos e demais escolas filosóficas eram 

influentes e se movimentavam dinamicamente em diferentes círculos de pessoas que as 

adaptavam e as utilizavam de sua própria maneira, sem compromisso institucional. 

 

IV.6.1. Tito Livio  

O próximo autor que apresentaremos se trata de uma figura bastante enigmática, o 

historiador Carlos Augusto Mitraud, em sua dissertação de mestrado, destaca seus epítetos: 

―historiador sem história‖ e ―a figura mais nebulosa entre os grandes clássicos‖ (2007, p. 31), 

trata-se de Tito Lívio, ou simplesmente Lívio. Por isso, nos parágrafos que seguem, estaremos 

no rastro da pesquisa do referido historiador (idem. pp.31-39.).  

O lugar de seu nascimento é Patavium (atual Pádua), mas o ano é discutível, 

diferentes testemunhos sugerem 58 ou 59 ou 64 a.C; sua morte ocorreu também em Pádua, no 

ano 17 d.C. O período em que passaram os mais de setenta anos de sua vida ocorreu em meio 

à turbulência das guerras cívis de Roma, ambiente no qual o regime político imperialista se 

impunha com as manobras políticas de Julio César e seu filho Otávio (César Augusto). A 

cidade em que Lívio nasceu, Pádua, era destacada pelo elevado grau de moralidade de sua 

população.  

Lívio se tornou conhecido devido ao seu esforço de apresentar uma história de 

Roma desde sua fundação, intitulada Ad Urbe condita [Desde a fundação da Cidade], visto 

que Augusto o nomearia e o financiaria para essa tarefa. Embora seja provindo dos baixos 

estratos da sociedade romana, Lívio conseguiu estudar filosofia e ascendeu economicamente, 

graças ao fato de ter se destacado como escritor, pois, seus pais puderam educá-lo graças a 

favores patronais que receberam, visto que a princípio eram plebeus, conforme afirmou 

Suetônio (Vida de Tibério 3.1). Assim, Tito Lívio se tornou o primeiro historiador 

profissional, já que antes dele a história era escrita por políticos, que a moldavam conforme 

seus interesses pessoais, ou conforme o interesse de seu patrocinador. Doravante, não 

pretendemos afirmar que isso tenha mudado com a atividade de Lívio, embora Mitraud pareça 

sugerir isso (idem. p. 37.s). 

Assim como outros textos da antiguidade, pensamos que é necessário que a obra de 

Lívio seja vista na tênue linha que fica entre a construção e manutenção de uma ideologia (a 

saber, a ideologia imperialista augustana); assim como procede legitimamente de um 

imaginário fértil, ancorado em questões simbólicas mais profundas. Como historiador de sua 

http://pt.wikipedia.org/wiki/59_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/17


95 

 

época, Lívio não poderia agir diferente, pois se aproximando aos seus vinte e nove anos de 

idade (30 a.C.), Lívio se estabeleceu em Roma, onde adquiriu favor da casa imperial, sendo 

escolhido para o cargo de preceptor de Cláudio – o menino que futuramente seria Imperador. 

No entanto, não se envolveu em questões mais aprofundadas no que diz respeito à política, e 

também preferiu isentar-se da pertença ao círculo de escritores que se punha em volta do atual 

imperador, que incluía, as célebre figuras de Virgílio, Olvídio e Horácio.   

Sabe-se que Lívio, além da autoria do já referido clássico Ab Urbe – o qual levou 

aproximadamente quarenta anos para escrever, já que se constitui em 142 livros – também foi 

autor de obras filosóficas, às quais se perderam todas. Portanto, sua prolixidade na escrita é 

algo a ser destacado, pois seu modelo historiográfico seria exemplar para autores até o século 

XVIII. Segundo Jerônimo sua morte ocorreu em Pádua, mas não sabemos se ele havia 

retornado a viver em sua terra natal, ou apenas passava por lá. 

 

IV.6.1.1. Ab Urbe condita
14

 

Em sua única obra que chegou até nós, Ab Urbe Condita, como sugere o título, 

Lívio pretendeu apresentar a história de Roma desde sua fundação, porém ele também assume 

a dificuldade que encontrou para realizar tal intento devido à falta de documentos do período 

anterior a 390 a.C, por isso, os relatos míticos foram indispensáveis para que ele descrevesse 

esse período. Conforme Luís Ernesto Barnabé, em sua dissertação de mestrado: ―O objetivo 

de Lívio era recontar a história de Roma, desde a sua fundação por Rômulo (datada pela 

historiografia moderna em 753 a.C.) até os seus dias atuais‖ (2006, p.20). 

Já nos referimos ao destaque e a admiração que essa obra despertou desde o mundo 

antigo, pois Tito Lívio passaria a ser um paradigma dos historiadores, na medida em que ele 

foi o primeiro a exercer essa função profissionalmente, portanto, sua obra seria considerada 

desinteressada politicamente, muito embora saibamos que ela faz parte do projeto ideológico 

de César Augusto. Mitraud afirma o seguinte a respeito do propósito dessa obra: ―objetivo 

maior era reconstituir a grandeza de Roma e transformar o príncipe em um mito‖ (2007, p.42). 

Símbolo da admiração que Ab Urbe Condita gozou já na antiguidade, foi o 

sumário dos cento e quarenta e dois livros que a constituem, intitulada como Periochae 

Omnium Librorum [Sumário de todos os livros], escrito durante o Baixo Império, a qual foi 

importante para o conhecimento do conteúdo que estava na parte perdida da obra de Lívio. A 

parte conhecida são os livros 1 a 10 e 21 a 45, apesar da existência de lacunas em alguns 

                                                 
14 Não temos por objetivo fazer comentários a respeito das metáforas do corpo por enquanto. No momento apenas as 

apresentaremos dentro de seu contexto, para que as mesmas sejam comentadas no último capítulo da presente dissertação, já 

que a interpretação e a comparação das versões da metáfora do corpo compõem os nossos objetivos finais (cf. V.2.4; V.2.5). 
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desses livros, mas, além disso, muitos célebres historiadores utilizaram Ab Urbe Condita 

como fonte. Figuram nessa lista: Cassiodoro, Eutrópio, Festo, Floro, Grânio Liciniano e 

Orósio, Júlio Obsequens, Cipião e Lélio, Paulo Fábio e Quinto Élio, pois: ―A Obra de Lívio 

tornou-se a principal fonte secundária para os escritores posteriores comporem seus materiais‖ 

(BARNABÉ, 2006, p.25). Nas proximidades da idade média (séc. IV), Nicómaco 

Flaviano e Ápio Nicómaco Dexter produziriam uma edição dessa obra que permitiria sua 

reprodução durante a Idade Média e consequentemente permitiu que a mesma chegasse até os 

dias de hoje. Posteriormente Nicolau Maquiavel, Alexis de Tocqueville e Montesquieu, 

reafirmariam a importância da obra de Lívio e se demonstrariam dependentes dele. 

Porém, houve também quem odiasse essa obra como exemplo Barnabé apresenta 

Calígula que ―(...) ordenara sua exclusão de todas as bibliotecas públicas‖, e Domiciano que 

―encomendara o assassinato de Metius Pomposianus, que em seus discursos utilizava as idéias 

do historiador paduano‖, e também o papa Gregório I que ordenara a destruição de muitos 

exemplares da Ab Urbe Condita ―por conterem e propagarem superstições e prodígios 

pagãos‖ (2006, p.24)  

Não é em vão que enquanto os primeiros dez livros abrangem um período de mais 

de quinhentos anos, um livro se dedica a cada ano quando chega o momento da descrição do 

século I a.C. Isso tem a ver com o crescente progresso que chega na medida em que se 

aproxima o regime imperial, em contrapartida, os primeiros livros se dedicam a criticar as 

primeiras fases políticas de Roma, mas, por outro lado, o bom número de fontes da época 

próxima à sua vida, em comparação à falta de fontes nas épocas antigas, também justifica o 

motivo do volume das obras contemporâneas ao seu período. A obra levou mais ou menos 

vinte anos para ser escrita, seu começo foi em 33 ou 34 a.C., como seu termino se deu em 9 

d.C; ano em que não acontece nenhum evento tão relevante, fica a possíbilidade afirmada 

pelos estudiosos da área, que o objetivo de Lívio era apresentar a história até a morte de 

Augusto, mas seu falecimento o impediu de concluir seu intento.  

Os objetivos dessa pesquisa nos impedem de entrar em mais detalhes a respeito 

dessa monumental obra de Tito Livio, que mereceria aprofundamento, se não fossem nossas 

limitações de espaço escrito. Doravante, agora nos dirigiremos ao que nos interessa mais 

diretamente em seu texto, que é a sua versão da metáfora do corpo, na verdade uma fábula, 

que segundo Lívio fora proferida pelo cônsul romano Menênio Agripa quando da revolta dos 

plebeus contra os patrícios: 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cassiodoro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eutr%C3%B3pio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Festo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floro
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%A2nio_Liciniano&action=edit&redlink=1
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tempore quo in homine non, ut nunc. omnia in 

unum consentiant, scd singulis membris suum 

cuique consilium suus sermo fuerit, indignatas 

reliquas partes sua cura suo labore ac ministerio 

ventri omnia quaeri, ventrem in medio quietum 

nihil aliud quam datis volup tatibus frui ; 

conspirasse inde ne manus ad os cibum ferrent, nee 

os acciperet datum, nee dentes quae acciperent 

conficerent. Hac ira dum ventrem fame domare 

vellent, ipsa una membra totumque corpus ad 

extremam tabem venisse. Inde apparuisse ventris 

quoque haud segne ministerium esse, nee magis ali 

quam alere eum, reddentem in omnis corporis 

partes hunc quo vivimus vigemusque,, divisum 

pariter in venas, maturum confecto cibo sanguinem. 

Comparando hinc quam intestina corporis seditio 

similis esset irae plebis in patres, flexisse mentes 

hominum (FOSTER, 1967, pp. 322 e 324). 

 

 

 

 

 

No tempo em que o corpo não formava como agora 

um todo harmonioso, mas cada membro possuía a 

própria opinião e a própria linguagem, todas as 

partes do corpo revoltaram-se porque o estômago 

obtinha tudo à custa de seus cuidados, seu trabalho 

e serviços, ao passo que ele próprio, ocioso no meio 

dele, não fazia outra coisa a não ser gozar dos 

prazeres que lhe eram dados. Então os membros 

conspiraram para que a mão não levasse alimento a 

boca, nem a boca o recebesse, nem os dentes o 

mastigassem. Mas enquanto por ressentimento, 

queriam domar o estômago pela fome, os próprios 

membros e todo o corpo chegaram ao extremo 

esgotamento. Compreenderam então que o 

estômago não vivia na ociosidade, que não era 

apenas alimentado por eles, mas os alimentava 

também, devolvendo a todas as partes do corpo este 

sangue que nos dá vida e força, distribuído-o pelas 

veias depois de elaborá-lo  pela digestão dos 

alimentos. Finalmente mostrando que a revolta do 

corpo assemelhava-se à cólera dos plebeus contra os 

patrícios, conseguiu fazê-los mudar de opinião 

(TITO LÍVIO v. I, 1989, p.150; tradução de Paulo 

Matos Peixoto).        

 

IV.6.2. Sêneca. 

Conforme a apresentação do filósofo brasileiro Luizir de Oliveira, Sêneca nasceu 

na província romana da Béltica, na cidade de Córdoba, aproximadamente 4 a.C. Foi enviado a 

Roma aos doze ou treze anos de idade para estudar retórica, pois seu pai ambicionava uma 

futura carreira política brilhante para seu filho, mas durante seu período de estudos Sêneca 

entrou em contato com a filosofia estóica e aos vinte e quatro anos de idade viajou ao Egito, 

para cuidar da saúde, viagem na qual entrou em contato com outras formas religiosas de 

espiritualidade, inclusive com o judaísmo (2010, pp. 55-61). 

Sêneca, apesar de trabalhar como advogado por algum tempo, não se interessou 

pela carreira política, tornou-se rapidamente um homem de letras e cortesão. Vivia 

regaladamente na corte imperial de forma contraditória aos seus ensinamentos que pregavam a 

moderação. Tal contradição, entre teoria e prática, levou um intérprete referencial do 

estoicismo, Jean Brun, a negar-lhe o título de filósofo (1986, p. 23). Embora a grande maioria 

dos estudiosos não ache razão para tanto, nem por isso deixam de desconfiar de seu caráter 

ambíguo e interesseiro. 

Sua obra literária abarca cartas, tratados filosóficos, peças teatrais e uma sátira. 

Conforme Brun, seus textos ―não revelam grande originalidade‖ (1986, p. 23), os títulos de 

seus tratados são: Da providencia, Da cólera, Da felicidade, Da brevidade da vida, Da 

clemência, As benfeitorias, as Cartas a Lucilius e sete livros sobre As questões naturais. 

Nesses escritos Sêneca recomendava as virtudes e apresentava o perigo das paixões. Enquanto 
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ele próprio não se enquadrava nas recomendações, pois fora exilado em 41 d.C, sob acusação 

de ter adulterado com Julia Livilla, sobrinha do imperador Cláudio. 

Do exílio, Sêneca escreveria a Consolação a Políbio, quando este perdera seu 

irmão, a fim de alcançar seu favor, já que Políbio era uma pessoa influente na corte. Depois de 

restituído escreveria a sátira: A aboborificação do divino Claudio, como escárnio da morte 

violenta sofrida pelo imperador que o punira. Em ambos os casos, Sêneca, não apresentou a 

imparcialidade tradicional dos estóicos, a qual recomendara em seus escritos. 

A restituição de Sêneca ocorreria nove anos após seu exílio, através de Agripina, 

sendo restituído à casa imperial e colocado como responsável pela educação do jovem 

imperador Nero, posição que permitiu que Sêneca fosse o imperador de fato durante dez anos, 

ou seja até o momento em que Nero se achou no direito de governar sozinho.      

Como tutor de Nero, Sêneca redigiu alguns de seus pronunciamentos, ajudou-o a 

assassinar sua mãe, Agripina, e escreveu para instruí-lo, o tratado Da Clemência, único livro 

da antiguidade que restou do gênero ―espelhos de príncipes‖, tipo de livro tradicional no 

mundo greco-romano, destinado a aconselhar os governantes através da elaboração de tratados 

da boa gestão do Estado a fim de direcionar as virtudes do soberano a favor da cidade 

(VIZENTIN, 2005, p.91).  

Sêneca seria acusado de traição e condenado por Nero a se suicidar, morte digna de 

um aristocrata, a qual efetuou cortando os pulsos e perpetuando seu status de estóico, devido a 

sua tranquilidade diante da pena de morte – semelhante ao ícone Sócrates – apesar de toda sua 

vida conturbada com exílios, adultério, demagogia, luxuria e totalitarismo político.     

 

IV.6.2.1. Da Clemência de Sêneca 

De Sêneca nos interessa particularmente nesse momento, seu escrito chamado 

Da Clemência. Segundo Marilena Vizentin – como já afirmamos – este é o único exemplar do 

gênero literário ―espelhos de príncipes‖, ou tratado sobre a realeza. Como é sugerido pelo 

título dado ao seu gênero, tal tipo de livro era uma forma de instruir os futuros líderes 

políticos, apresentando-lhes um modelo ideal de comportamento, algo bastante comum no 

período helenístico (2005, pp. 90s.), mas tal tipo de obra também se preocupava em legitimar 

o poderio político do monarca, dando-lhe um embasamento filosófico. Portanto, tal obra 

objetivava o aperfeiçoamento moral do princeps, no caso, Nero. Aliás, a moralidade, ou mais 

propriamente, ―a clemência‖  é a condição de legitimidade do monarca (Idem. p.97) 

Nessa empreita, Sêneca também precisaria apresentar a monarquia como modelo 

político de governo ideal, embora a população de Roma não tivesse boas recordações dos 
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líderes monarcas das primeiras fases de sua história, os quais tinham o título de rex. Esse 

termo se tornou desprezível de tal forma que seu significado passou a ter mais a ver com a 

tirania, a ditadura e o despotismo dos primeiros líderes romanos que governaram antes da 

República. Por isso, embora a função seja a mesma, Sêneca chama o imperador de princeps, 

que significa apenas: ―primeiro‖, tendo em vista que em teoria ele era o primeiro membro do 

senado, embora, na verdade, a política imperial na prática já houvesse dissolvido o senado 

desde o período de César Augusto, contudo o senado continuava a existir pelos menos para 

adornar Roma e produzir um ar democrático. 

Para que o povo não temesse que a política retornasse ao passado hostil, segundo 

Da Clemência, o princeps fazia um acordo com o povo com base em sua própria dignidade, 

em seu próprio comportamento; o próprio princeps é a garantia de seu governo altruísta (Já 

adiantamos as características do princips em III.2.1.1. todas elas são apresentadas no referido 

escrito de Sêneca; e não pretendemos retornar aos mesmos argumentos). Diferente do rex, o 

principes, não é o líder do povo, ele não é o homem que está à frente do povo e que assim 

governa o império, sendo senhor de toda a extensão territorial e chefe em todas as áreas da 

sociedade, seja religiosa, militar, senatorial, ou qualquer outra. Não. Da Clemência, iria 

apontar que o princeps não corre risco de se tornar um tirano porque ele próprio é o Império. 

Toda a extensão de terras e todos os homens que estão reunidos debaixo do poder do princeps, 

juntamente com o próprio princeps, todos passam a ser a mesma coisa, segundo a teoria 

apresentada por Sêneca.  

Nessa perspectiva Sêneca retoma por algumas vezes a metáfora do corpo para 

afirmar a existência de coesão entre Império e imperador, abaixo nos referimos a uma delas:  

 

Futurum hoc, Caesar, ex magna parte sperare et 

confidere libet. Tradetur ista animi tui 

mansuetudo diffundeturque paulatim per omne 

inperii corpus, et cuncta in similitudinem tuam 

formabuntur. A capite bona valetudo (exit : 

omnia) vegeta sunt atque erecta aut languore 

demissa, prout animus eorum vivit aut marcet. 

Erunt cives, erunt socii digni hac bonitate, et in 

totum orbem recti mores revertentur; parcetur 

ubique manibus tuis (BÜCHNER, 2007, p.74). 

 

 

 

Apraz, César, esperar e confiar em que, em grande 

parte, isto venha a ocorrer. Esta mansidão se propagará 

e, paulatinamente, se difundirá por todo o vasto 

território do teu império, e todas as partes reunidas se 

configurarão à semelhança tua. Da cabeça provém a 

saúde que se espalha por todas as partes do corpo. 

Todas são vigorosas e aprumadas, ou prostradas pela 

debilidade, conforme vive ou fenece o espírito delas. 

Haverá cidadãos e haverá aliados dignos desta bondade 

e, em todo o mundo, a retidão de costumes retornará. 

Por tuas mãos, poupar-se-á por toda parte (Da 

Clemência II. 2.2; tradução de Ingeborg Braren; grifo 

nosso)
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IV.6.3. Apóstolo Paulo  

 

Para apresentar o apóstolo Paulo teremos muito mais complicações do que tivemos 

ao apresentar os dois personagens precedentes, pois através do método exegético histórico-

crítico, teólogos bíblistas, desde o século XIX decretaram a existência de diferenças entre o 

Paulo das cartas e o Paulo de Atos dos Apóstolos, e ainda mais, diferenças entre o Paulo das 

cartas autênticas e das cartas de autoria questionável. Para explicar tal problemática tomemos 

como exemplo o estudioso francês Ernest Renan que durante o século XIX, em seu livro 

Paulo, o 13º apóstolo (2008), apresentou o esquema de autenticidade das cartas paulinas que 

permaneceria com ampla aceitação dentre os adeptos do método histórico-crítico até períodos 

recentes, ou - em alguns casos mais raros - permanece até hoje. A proposta de Renan segue 

abaixo:  

1º Epistolas incontestáveis e incontestadas: a Epistola aos Gálatas, as duas aos 

Coríntios e a Epistola aos Romanos; 

2º Epistolas certas, ainda que a seu respeito tenham sido feito algumas ressalvas: as 

duas aos Tessalonicenses e a Epistola aos Filipenses;  

3º Epistolas de uma provável autenticidade, ainda que lhe pesem graves objeções: a 

Epístola aos Colossenses, tendo anexo o bilhete a Filemon; 

4º Epistola duvidosa: a chamada Epistola aos Efésios; 

5º Epistolas falsas: as duas a Timóteo e a Epistola a Tito (2008, p. 14).    

 

Essa classificação, dos escritos atribuídos a Paulo, levou os acadêmicos a 

articularem a diferença entre um ―Paulo canônico‖ e um ―Paulo histórico‖. O Paulo canônico 

é apenas uma criação eclesiástica, que começa a ser traçada a partir da terceira geração de 

cristãos, que atribuiu escritos a seu nome (I e II Timóteo, Tito e Efésios e talvez mais alguma 

carta), assim como apresentou um Paulo submisso à Jerusalém em Atos dos Apóstolos, a fim 

de legitimar os dogmas institucionais do cristianismo do fim do século I, em contraposição a 

voz inflamada do autêntico apóstolo Paulo, que afirmava com veemência a eminência da 

parousia, a justificação pela graça e fé e sempre se pronunciava contra a injustiça social e a 

desigualdade da política imperial romana, pois através do cânon seria possível realizar uma 

interpretação do apóstolo Paulo através de si mesmo, de maneira que uma carta interpreta a 

outra, suavizando as elocuções paulinas incompatíveis para a igreja naquele estágio de sua 

história.  

Como por exemplo, a) A expectativa de Paulo da vinda iminente de Cristo a ser 

realizada durante o período de sua vida - expressa em I Co 15. 51s.; I Ts 4.13-17 – tem sua 

premência amenizada – quando lida paralelamente com Ef 2.7, 6.3; I Tm 4.8, II Tm 4.18, 

textos em que Paulo presume sua morte e a existência de futuras gerações. b) Diminuição da 
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ênfase na salvação exclusivamente pela graça e fé e relativo aumento na ênfase das boas obras 

(Rm 3.28, Gl 3.24 cf. Ef 2.10, I Tm 6.11, Tt 1.7-16). c) Afrouxamento do pensamento político 

igualitário. Enquanto em algumas cartas Paulo não fazia distinção de gênero, raça, status 

social e língua (Gl 3.27-28), nem pretendia a hierarquização eclesiástica (I Co 12.1-31), em 

outras, a hierarquia está bem delineada (I Tm 3,2); (Tt 1,7) e os dons se tornaram ofícios (Ef 

4.11s); e as mulheres passaram a estar debaixo de uma enfática submissão (Ef 5.22, 5. 23-33; I 

Tm 2.9-14) d) Mistificação da vida e obra de Paulo: Enquanto Paulo se opõe a ―sabedoria 

desse mundo‖ (I Co 1.18-21) e opõe ―o governo do céu‖ (Fl 3.21-21) à ―perversidade do 

mundo presente‖ (Gl 1.4), organizando assembléias cristãs em clara resistência ao governo 

Imperial, em Ef 6.12 ele afirma que a luta dos cristãos é contra as ―forças espirituais do mal‖, 

nada de resistência política, pois é necessário orar pelos reis e por todos que exercem 

autoridade (I Tm 2.1-2).  

Assim, cada escola interpretativa utilizaria um dos pontos referidos acima, como 

critério de autenticidade da autoria paulina juntamente com critérios lingüísticos e critérios 

relacionados à crítica das fontes. Dessa forma, para separar o Paulo-histórico do Paulo-

canônico, cada uma das escolas, ou intérpretes individuais pintaria seu próprio retrato de 

Paulo, que por motivos metodológicos, no final das contas, era apenas uma versão sectária do 

apóstolo.  

Para a tradição exegética luterana, o filtro para que se chegue à autêntica autoria 

paulina – e, portanto, ao Paulo-histórico – está na ―salvação pela fé‖, como apresentaram 

Rodolf Bultmann e seus discípulos Ernst Kasemann, Leonhard Goppelt e Gunther Bornkamm. 

Dessa forma, Bultmann em sua Teologia do Novo Testamento (2008), apresenta na terceira 

parte de seu livro, o declínio espiritual do cristianismo em vista do auge alcançado em Paulo e 

João, nessa sessão se encontram as cartas inautênticas, definidas como tais, devido, também a 

critérios de coerência teológica.  

Refutando um suposto anacronismo dos luteranos, surgiu, na da década de 1970, a 

―Nova perspectiva em Paulo‖, através de Ed Parish Sanders em Paul and palestinian judaism: 

A comparison of patterrns of religion (1997) que interpretou o apóstolo a partir do judaísmo 

da diáspora e se tornou determinante para toda a posteridade dos estudos a respeito de Paulo e 

teve como seu maior expoente James Dunn (2011). Porém, nessa concepção Paulo é um 

teólogo, o proprio Dunn afirma isso. A referencial obra Teologia do apóstolo Paulo contem 

uma volumosa apresentação do pensamento de Paulo, dividindo-o sistematicamente em 
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tópicos e subtópicos cada aspecto da teologia paulina, como se o apóstolo, em cada um de 

seus argumentos em suas cartas tivesse coerência com o todo. Provavelmente Paulo não ligava 

para a coerência de seus argumentos, não se importava se uma de suas cartas entrava em 

conflito com a outra, pois ele nunca imaginou que suas cartas seriam colecionadas e tidas 

como Palavra de Deus. No entanto Dunn insiste em pensar em uma teologia do apóstolo Paulo 

clara e coerente, pois essa é uma exigência do critério teológico do século dos séculos XX e 

XXI.       

Para a linha de interpretação sociológica – uma versão estadunidense da Teologia 

da Libertação -, representada por Richard Horsley e os autores dos artigos reunidos em seu 

livro Paulo e o Império: religião e poder na sociedade imperial romana, o filtro para se 

chegar ao pensamento paulino é a justiça social. Dessa forma, em Libertando Paulo, justiça de 

Deus e política do apóstolo (1997), Neil Elliott levou essa afirmativa às últimas instâncias, 

afirmando que qualquer palavra que seja anti-igualitária não pode ser de autoria paulina, ainda 

que esteja em um texto autêntico que não possui questionamentos relacionados à crítica 

textual como Romanos 13, onde Paulo ordena submissão às autoridades. 

Outra linha interpretativa prioriza o misticismo do apóstolo. Desde que o estudioso 

do judaísmo Gershom Scholem, relacionou Paulo com o misticismo e apocalíptica da 

merchavah em seu livro As grandes correntes da mística judaica (2008) vários estudiosos 

como John Ashton (2000), Christopher Rowland (1982), John Collins (2010) foram 

influenciados e redigiram pesquisas importantes que alcançaram grande adesão na academia 

contemporânea. 

Seria possível apresentar outras formas de interpretar o apóstolo que obtiveram, em 

algum momento, certa ênfase, como o ―Paulo dos gnósticos‖ apresentado por Elaine Pagels 

(1992) que retoma a antiga interpretação de que o apóstolo fora um gnóstico, que já havia sido 

afirmada desde o século XIX e se tornou famosa na obra de Adolf von Harnack Marcion: The 

gospel of the alen god (1990), onde o historiador alemão afirma que Marcion, apesar de ser 

considerado pelas denominações majoritárias da igreja como um arque herege, ―o apóstolo 

Paulo não teve pupilo mais devotado do que ele‖ (1990, p.1); O ―Paulo dos filósofos‖, o qual 

veio sendo mais ou menos delineado desde o período iluminista, por filósofos referenciais, 

mas que ganhou contornos bem nítidos em O Anticristo (2009) de Friedrich Nietzsche, onde o 

apóstolo é apresentado como o maquiavélico inventor do cristianismo em contraposição a 

ética simplista ensinada e praticada por Jesus e seus primeiros seguidores; O ―Paulo dos 

fundamentalistas‖, que não passa de uma leitura canônica dos escritos paulinos em paralelo 
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com os dogmas eclesiásticos protestantes, como catecismos e confissões de fé. O holandês 

Herman Hidderbos em seu livro Teologia do apóstolo Paulo (2004) apresentou uma 

atualização dessa compreensão do apóstolo Paulo.     

É curioso notar que, apesar da aparência, as diferentes perspectivas não são 

necessariamente contraditórias umas às outras. A diferença, na maioria dos casos, é de ênfase. 

pois há certo consenso que Paulo fosse um judeu místico, que pregava a salvação pela graça e 

fé – independentemente do que quer que se compreenda com tal sentença – e se opunha – ao 

menos ideologicamente – à política imperial romana. Toda essa breve história da pesquisa 

sobre o apóstolo Paulo demonstra a crise que se instaura sobre o método histórico-crítico, que 

apesar da pretensa neutralidade, serviu para a construção de vários Paulos sectários, que se 

assemelham aos rostos de seus pesquisadores. 

Diante de tal problemática, nessa pesquisa vemos a possibilidade de apresentar o 

apóstolo Paulo através da hermenêutica do carnaval – confome apresentamos o conceito de 

carnavalização (Cf. II.2.5.) Dando ênfase a seus enunciados que presumimos satíricos e 

cômicos. Não queremos apresentar Paulo ao lado dos satiristas romanos Horácio e Juvenal, os 

quais escreveram livros que eram uma manifestação de um humor elitista, um 

conservadorismo que zombava das inovações que mudavam os costumes romanos 

tradicionais. A sátira que pretendemos relacionar com alguns enunciados paulinos é um 

gênero que rompe com as tradições estabelecidas através de um riso bem-humorado, o qual é 

conhecido especificamente como sátira menipéia, porém afirmamos enfaticamente que não 

queremos fazer uma aproximação literária entre o apóstolo Paulo e a sátira menipéia, mas sim, 

uma aproximação entre os gêneros discursivos. Pois os textos que apresentaremos, apesar de 

não serem sátiras menipéias na forma, são no conteúdo.  

Em sua teoria do romance Mikhail Bakhtin apresenta um gênero literário amplo 

chamado ―sério-cômico‖, que abriga em si uma variedade de gêneros menores, como os 

diálogos, os simpósios, a sátira menipéia, a sátira romana, os mimos, a poesia bucólica, a 

fabula, a primeira literatura de memória, panfletos, dentre outros. Segundo o pesquisador 

todos esses gêneros estão na gênese do discurso romanesco que se desenvolve sobre o cadáver 

dos mitos nacionais, os quais se encontravam em decadência nessa época (período 

helenístico), momento em que a realidade e a língua se afastavam permitindo que lentamente, 

a partir de uma hibridização dos antigos gêneros, surgisse o nascimento da romance como 

gênero. 
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A característica que nomeia a segunda metade desse ‗gênero amplo‘, ―cômico‖ é o 

elemento risível, que se manifesta em toda a cultura do mundo antigo, desde Sócrates, que 

apesar de seu amplo reconhecimento, era apresentado a partir de uma linguagem de 

rebaixamento, como ―parteiro de idéias‖ (fazer o parto é uma função feminina), que não tinha 

condições de pagar suas dívidas (devia um galo a Asklepion) e era oprimido por sua esposa 

Xantipa, mas o elemento risível se encontra principalmente nos textos da sátira menipéia, da 

qual podemos citar como exemplo, Satiricon de Petrônio, Aboborificação do divino 

Cláudio, do filósofo cordobês Lucio Aneu Sêneca, Diálogo dos mortos do prosador Luciano 

de Samosata e O asno de ouro do escritor romano Lucio Apuleio.  

Em contrapartida, a primeira parte do título do gênero amplo fundido por Bakhtin, 

―sério‖, se justifica devido ao fato de que apesar da comicidade, tais textos tratavam de 

assuntos sérios e eram levados a sério pelos seus leitores e ouvintes. Assim Bakhtin em 

Questões de literatura e estética afirma: 

Estamos convencidos de que não havia literalmente um só gênero direto estrito, 

nem um só tipo de discurso direto – literário, retórico, filosófico, religioso, popular 

– que não tivesse o seu duplo paródico-travestizante, sua contra parte cômico-

irônica, ademais, estes duplos paródicos e os reflexos cômicos do discurso direto 

em alguns casos eram tão consagrados e canonizados pela tradição quanto seus 

protótipos elevados (2010, p.373). 

 

E mais a diante: ―Estas ‗contra-elaborações‘ paródico-travestizantes dos grandes 

mitos nacionais eram tão legítimos e canônicos quanto o seu modelo trágico direto‖ (ibdem). 

E para confirmar que ―todo sério deveria ter e tinha um duplo cômico‖ (idem, p.377), ele 

apresenta algumas versões cômicas de personagens como Hércules, Aquiles e Ulisses. Nos 

referidos textos, alguns fragmentados ou desaparecidos, os heróis são apresentados como 

bufões, que a pesar da força, falta inteligência, ou simplesmente personagens atrapalhados e 

tolos. 

Podemos exemplificar essas ―paródias-travestizantes‖ através de duas citações da 

sátira menipéia, ambas ironizando, ou nas palavras de Bakhtin, ―parodiando‖ e 

―transvestindo‖ a ascensão de homens aos céus. No primeiro caso, a assunção do imperador 

Cláudio é zombada pelo filósofo Sêneca no texto intitulado A aboborificação do divino 

Cláudio: 

Ultima vox eius haec inter homines audita est, cum 

maiorem sonitum emisisset ilia parte, qua facilius 

loquebatur : vae me, puto, concacavi me." Quod an 

fecerit, nescio: omnia certe concacavit (ROUSE; 

LITT, 2005, pp. 378 e 380) 

 

Foi-lhe este o ultimo som ouvido entre os homens, 

quando teria deixado escapar os maiores barulhos 

daquela parte, com a qual mais facilmente falava: 

‗Ai de mim creio que me caguei‘ Não sei se ele 

falou isso. O certo é que ele emporcalhou todas as 

coisas (Apocolocintose do divino Cláudio, IV, 3; 

tradução de Frederico de Souza Silva). 
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Em segundo lugar, citamos Diálogo dos mortos de Luciano de Samosata, quando 

apresenta Diógenes (o cínico) surpreso por encontrar Hércules no mundo dos mortos, visto 

que seu status de herói lhe garantiria um lugar no Olimpo. Assim é o diálogo entre os dois:

 

ΔΙΟΓEΝΗ - Πῶς λέγεις; εἲδώλων τοῦ θεοῦ; καì δυνατóν ἐξ 

ἡμισεíας μéν τινα θεòν εἶναι, τεθνάναι, δὲ τῷ ᾑμίσει; 

ΗΡΑΚΛH - Ναí· οὐ γὰρ ἐκεῖνος τέθνηκεν, ἀλλ' ἐγὼ ἡ εἰκών 

αυτοῦ.  

ΔΙΟΓEΝΗ - Μανθάνω. ἂντανδρόν σε τῷ Πλούτωνι 

παραδέδωκεν ἀνθ' ἑαυτού, καὶ σὺ νῦν ἀντ'ἐκείνου νεκρὸς εἶ.  

ΗΡΑΚΛH - Σοιοῦτó τι 

ΔΙΟΓΈΝΗ – Πῶς οὖν ἀκριβὴς ὢν ὁ Ἀἰακὸς οὐ διέγνω σε μὴ 

ὂντα ἐκεινον, ἀλλὰ παραδέξατο ὑποβολιμαῑον Ὴρακλέα 

παρόντα; 

ΗΡΑΚΛH - Ὃτι ἐῴκειν ἀκριβῶς” (MACLEOD, 1961, 

p.54)  

 
 

 
 

Diógenes – Como é que é isso?! Simulacro do 

deus?! É possível que alguém ser deus pela metade 

e estar morto pela metade? 

Héracles – Sim, na verdade ele não morreu, mas 

sim eu, a imagem dele. 

Diógenes – Entendo, ele te entregou para Plutão, 

como um sósia, em lugar dele; e tu, agora, estás 

morto em lugar dele 

Héracles – É mais ou menos isso aí. 

Diógenes – E como é que Éaco, que é tão 

minucioso, não reconheceu que tu não eras ele, e 

acolheu um suposto Héracles aqui presente? 

Héracles – É porque eu era perfeitamente parecido. 

(Diálogo dos mortos XI, 1-2; tradução de Henrique 

G. Murachco). 

 

Para apresentar a sátira menipéia utilizemo-nos de Frederico de Souza Silva, que 

em sua dissertação de mestrado, Apocolocintose do divino Cláudio: tradução, notas e 

comentários (2008), apresentou catorze características da sátira menipéia, com base em: 

Problemas da poética de Dostoievski (1981, pp.114-118) de Bakhtin, assim as parafraseamos: 

1.      Elemento cômico; 2.      Liberdade de invenção do enredo e da filosofia; 3.      Elemento 

fantástico, as vezes simbólico ou místico-religioso; 4.      Mistura de elementos fantásticos com 

as camadas baixas da sociedade; 5.      Liberdade das conveniências sociais; 6.      Estrutura em 

planos – inferno, céu, terra, sobrepostos um a outro; 7.      Ângulo do ponto de vista 

privilegiado; 8.      Limítrofes com a loucura; 9.      Cenas de escândalo; 10. ―Alto e baixo‖ – 

contrastes agudos; 11.  Elemento utópico; 12.  Uso de gêneros [literários] intercalados; 

13.  Variedade de estilos; 14. Atualidade do tema – às vezes aparecem personagens ou temas 

contemporâneos bem conhecidos. 

Os estudiosos de Paulo, sobretudo os europeus, nunca se importaram com esse seu 

aspecto, pois o riso sempre foi suprimido pela seriedade que se impôs na cultura ocidental 

desde o período medieval. ―Só as culturas dogmáticas e autoritárias são unilateralmente 

sérias‖ (BAKHTIN, 2010, p.370). Projetou-se em Paulo a seriedade do mundo europeu 
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moderno, mas como pesquisador brasileiro vemos a possibilidade de restaurar a Paulo a 

alegria carnavalesca característica do mundo helenístico. 

Para explicar nossa teoria, primeiramente tomemos como exemplo a óbvia 

zombaria que Paulo faz em vista de seus oponentes em Gálatas 5.12, onde afirma: ―Oxalá 

também se castrem os que vos transtornam‖ [òfelon kaì apokópsontai hoi anastatoûntes 

hymas]. As traduções geralmente inibem a força dessas palavras, geralmente traduzindo 

apokópsontai por ―fossem cortados‖, ―se multilassem‖, embora a NVI mantenha o verbo 

―castrar‖. 

Depois, ainda em Galatas 4.19 temos outro exemplo, onde Paulo afirma: ―Meus 

filhinhos, pelos quais de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós‖ [tékna 

mou, hoùs pálin ōdínō méchris hoû morfōthēi Chistòs em hymîn]. É no mínimo espantoso 

pensar em um homem que sente a desprezivel dor do parto, visto que esta dor era um castigo 

de Deus pela desobediencia da mulher que induziu o homem a comer o fruto proibido – 

conforme a narrativa mitológica de Gênesis. Quando nos eximimos das interpretações 

espiritualistas que vêm nesse texto, ―o nascimento espiritual daqueles que são filhos de Paulo 

na fé‖, ou alguma coisa do tipo, notamos que a plasticidade de uma imagem como essa é 

grotesca, Paulo enquadra-se a si mesmo na cosmovisão estética de seu mundo, do ―realismo 

grotesco‖, através de uma linguagem de auto-rebaixamento.  

Como na sátira menipéia, Paulo conseguiria se pronunciar através de um discurso 

ambivalente que conseguiria falar através das mesmas palavras, duas coisas diferentes, parece 

que foi o que aconteceu em Romanos 1.4, onde ele fala que um camponês judeu, ―foi 

declarado filho de Deus em poder segundo espírito de santificação da ressurreição dos mortos, 

Jesus Cristo, nosso Senhor [toû horisthéntos huioû Theoû em dynámei katà pneûma 

hagiōsýnēs ex anastáseōs nekrōn , Iēsoû Christoû toû kyríou hēmōn]. Para os cristãos, nesse 

discurso Paulo realiza uma fala tradicional, uma confissão de fé que pouco a pouco se 

cristalizava, porém, para as autoridades romanas, esse mesmo discurso se aproxima, pela 

inversão, dos enunciados das obras: Aboborificação do divino Claudio, em que Sêneca 

afirmara que um deus, o imperador Cláudio, após sua morte foi feito escravo no inferno, e 

também do texto Diálogo dos mortos, onde o semideus Heracles é encontrado no Hades e 

quando é interpelado ameaça seu interlocutor com a força bruta (LUCIANO, XI), assim como 

o Império Romano faz quando é questionado. Em ambos os casos, como era tradicional na 

sátira menipéia, o pós-morte torna vulnerável os valores e status sociais tradicionais, esta é 

uma estratégia de usar o riso para falar de coisas sérias (ARANTES JUNIOR, 2008, p. 262) 

denominada por Bakhtin de ―cômico-sério‖ (1981), pois a pesar do aparente bom humor, 
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nesses textos são tratados assuntos de seriedade extrema. Um exemplo paradigmático desse 

gênero discursivo em Paulo está em Coríntios 1.18-31, onde lemos:  

 

(18)  Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία 

ἐστίν, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν. (19) 

γέγραπται γάρ, Ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν 

σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. (20) ποῦ σοφός; ποῦ 

γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ 

ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου; (21) ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ 

σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν, 

εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς 

πιστεύοντας. (22)  ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ 

Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, (23) ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν 

ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ μωρίαν, 

(24) αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν, 

Χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν·(25) ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ 

θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ 

θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων. (26) Βλέπετε γὰρ τὴν 

κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ 

πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς·(27) ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ 

κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς, καὶ τὰ 

ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ 

ἰσχυρά, (28) καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα 

ἐξελέξατο ὁ θεός, τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ, (29) 

ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. (30) ἐξ 

αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν 

ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις, (31) 

ἵνα καθὼς γέγραπται, Ὁ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω.  
 

 

 

 

 

 

(18) Porque a palavra de Deus é loucura para os que 

perecem; mas para nós, que somos salvos é o poder 

de Deus. (19) Porque está escrito: Destruirei a 

sabedoria dos sabios e aniquilarei a inteligência dos 

inteligentes. (20) Onde está o sábio? Onde está o 

escriba? Onde está o inquiridor deste século? 

Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste 

mundo? (21) Visto como na sabedoria de Deus o 

mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, 

aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da 

pregação. (22) Porque os judeus pedem sinal, e os 

gregos buscam sabedoria; (23) Mas nós pregamos a 

Cristo crucuficado, que é escândalo para os judeus, 

e loucura para os gregos. (24) Mas para os que são 

chamados, tanto judeus como gregos, lhes 

pregamos a Cristo, poder de Deus, e sabedoria de 

Deus. (25) Porque a loucura de Deus é mais sábia 

do que os homens; e a fraqueza de Deus é mais 

forte do que os homens. (26) Porque, vede, irmãos, 

a vossa vocação, que não são muitos os sábios 

segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem 

muitos os nobres que são chamados. (27) Mas Deus 

escolheu as coisas loucas deste mundo para 

confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas 

fracas deste mundo para confundir as fortes; (28) E 

Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as 

despreziveis, e as que não são, para aniquilar as que 

são; (29) Para que nenhuma carne se glorie perante 

ele. (30) Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual 

para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e 

santificação, e redenção; (31) Para que, como está 

escrito; Aquele que se gloria glorie-se no Senhor. 
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Nesse texto, Paulo afirma que a palavra da cruz inverte os valores tradicionais, 

tanto os greco-romanos, quanto os judaicos. Quem perece a tem como loucura, quem a 

experimenta a tem como poder (dynamys) de Deus (v. 18) e sabedoria de Deus (v. 24). A 

palavra da cruz é ambivalente e se adapta conforme a experimentação axiológica que o 

indivíduo tem quando a aborda, ou, é abordado por ela. 

Na continuidade da voz do profeta, segue um tom altamente injurioso, devido à 

sequência de perguntas que não quer ouvir resposta, mas apenas apontar a fraqueza do 

oponente (v. 20) e também devido à afirmativa de que Deus aniquilou a sabedoria e a 

inteligência, dando outro tom ao enunciado do profeta Isaías (v. 19), pois embora a sabedoria 

seja altamente estimada no Antigo Testamento, aqui ela será destruída por Deus, o que permite 

que Paulo zombe dos sábios, dos escribas e dos inquiridores, tendo em vista o quanto é frágil 

o objeto que eles possuem. 

Pela sua sabedoria o mundo não conheceu a sabedoria de Deus, pois a loucura é 

melhor, valorativamente, que a sabedoria (v. 21), por isso Deus quis salvar os fiéis através da 

loucura da pregação, pois mesmo a loucura e a fraqueza de Deus já são mais fortes que a 

sabedoria e a força dos homens. A problemática se dá pelo motivo de que ―loucura‖ e 

―escândalo‖, que se manifestaram na cruz, repelem tanto os gregos, quanto os judeus e são 

atraentes apenas para as ―coisas vis‖.    

Várias características desse trecho contribuem com nossa afirmativa de que esse 

seja um discurso de gênero satírico, pois a loucura e a sabedoria, nesse contexto, têm 

valoração contextualizada; o elemento cômico das perguntas injuriosas; o escândalo da cruz; o 

antagonismo valorado opostamente; e os elementos místico-religiosos misturados com as 

camadas baixas da sociedade. 

 Agora entremos definitivamente no enunciado paulino que é um dos objetos 

centrais de nossa pesquisa, I Coríntios 12.12-27, assim Paulo afirma nesse trecho: 

 

 

 

 

 

 



109 

 

(12) Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, 

πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα, 

οὕτως καὶ ὁ Χριστός· (13) καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς 

πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, 

εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, καὶ πάντες ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν. 

(14) καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἓν μέλος ἀλλὰ πολλά. (15) ἐὰν 

εἴπῃ ὁ πούς, Ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ 

παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος· (16) καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ 

οὖς, Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ 

παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος· (17) εἰ ὅλον τὸ σῶμα 

ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις; (18) 

νυνὶ δὲ ὁ θεὸς ἔθετο τὰ μέλη, ἓν ἕκαστον αὐτῶν, ἐν τῷ σώματι 

καθὼς ἠθέλησεν. (19) εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν μέλος, ποῦ τὸ 

σῶμα; (20) νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἓν δὲ σῶμα. (21) οὐ 

δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί, Χρείαν σου οὐκ ἔχω, ἢ 

πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν, Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω· (22) ἀλλὰ 

πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα 

ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν, (23) καὶ ἃ δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι 

τοῦ σώματος, τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν, καὶ τὰ 

ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει, (24) τὰ δὲ 

εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλὰ ὁ θεὸς συνεκέρασεν τὸ 

σῶμα, τῷ ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν, (25) ἵνα μὴ 

ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων 

μεριμνῶσιν τὰ μέλη. (26) καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει 

πάντα τὰ μέλη· εἴτε δοξάζεται ἓν μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ 

μέλη. (27) Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους. 

 
 

(12) Porque, assim como o corpo é um, e tem 

muitos membros, e todos os membros, sendo 

muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 

(13) Pois todos nós fomos batizados em um 

Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer 

gregos, quer servos, quer livres, e todos temos 

bebido de um Espírito. (14) Porque também o corpo 

não é um só membro, mas muitos. (15) Se o pé 

disser: Porque não sou mão, não sou do corpo; não 

será por isso do corpo? (16) E se a orelha disser: 

Porque não sou olho não sou do corpo; não será por 

isso do corpo? (17) Se todo o corpo fosse olho, 

onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse 

ouvido, onde estaria o olfato? (18) Mas agora Deus 

colocou os membros no corpo, cada um deles como 

quis. (19) E, se todos fossem um só membro, onde 

estaria o corpo? (20) Assim, pois, há muitos 

membros, mas um corpo. (21) E o olho não pode 

dizer à mão: Não tenho necessidade de ti; nem 

ainda a cabeça aos pés: Não tenho necessidade de 

vós. (22) Antes, os membros do corpo que parecem 

ser os mais fracos são necessários; (23) E os que 

reputamos serem os menos honrosos no corpo, a 

esses honramos muito mais; e aos que em nós são 

menos decorosos damos mais honra. (24) Porque os 

que em nós são mais nobres não têm necessidade 

disso, mas Deus assim formou o corpo, dando mais 

honra ao que tinha falta dela; (25) Para que não haja 

divisão no corpo, mas antes tenham os membros 

igual cuidado uns dos outros. (26) De maneira que, 

se um membro padece, todos os membros padecem 

com ele; e, se um membro é honrado, todos os 

membros se regozijam com ele (27) Ora, vós sois o 

corpo de Cristo, e seus membros em particular.            

 

Esse conhecido trecho bíblico se tornou símbolo da unidade eclesiástica. 

Pregadores e teólogos dizem que para que uma igreja proceda bem, ela deve funcionar como 

um corpo em que cada membro efetua sua função em coerência com o restante do organismo. 

Porém, o corpo do qual o apóstolo escreve não parece tão modelar assim. Na verdade ele é 
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uma paródia-travestizante da metáfora do corpo que representa o Império, veiculada através 

de textos oficiais. Afinal, a orelha, o olho, o ouvido, o olfato e os pés e a cabeça são postos 

lado-a-lado, no que diz respeito a suas respectivas importâncias, e esses membros dialogam 

entre si. Nenhum deles é mais importante que o outro, muito embora na tradição greco-

romana a cabeça fosse o órgão gerenciador que se sobrepõe em função ao restante de todos os 

órgãos – como afirmou Platão em Republica e Sêneca em Da Clemência, e também, 

particularmente interessantemente nas Cartas Deutero-paulinas (Ef 1.22, 4.15, 5.23; Cl 1.18 e 

2.19), onde está escrito que o homem é a cabeça de sua esposa, assim como Cristo é a cabeça 

da Igreja, em paralelo com I Corintios 11.1s. onde Paulo afirma que o homem é a cabeça da 

mulher, como Cristo é a cabeça do homem. Aliás, sempre se interpreta a metáfora do corpo do 

apóstolo Paulo pelo filtro de Efésios 4.15, o que exime I Corintios 12.12-27 de todo seu 

potencial discursivo, pois ambas as metáforas são opostas, uma é a negação da outra, ainda 

que se acredite na necessária evolução institucional do cristianismo primitivo. No que diz 

respeito a I Corintios 11.1s., esta é uma metáfora para a relação entre o casal e não para a 

comunidade cristã, por isso, um caso não serve para interpretar o outro. 

Mais grotesco do que justapor a cabeça aos demais membros é afirmar que ―os 

[membros] que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais; e 

aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra‖ [kaì hà dokoûmen atimótera 

eînai toû sōmatos, toútois timēn perissotépan peritíthemen, kaì tà aschēmona hemōn 

euschēmosýnēn échei] (v. 23) assumindo a ambivalência dos órgãos genitais que ao mesmo 

tempo são desonrosos, devido a sua função de expelir matéria impura do interior do corpo, 

mas também tem a mais nobre função, que é a de promover a vida. 

Os órgãos genitais no mundo antigo eram objetos de extrema vergonha pelas elites 

na época do Império romano, pois Lourdes M. G. C. Feitosa (2002) em sua dissertação a 

respeito do amor e sexualidade popular no Império Romano, apresenta uma linha de pesquisa 

representada por Paul Veyne (2010) e Michel Foucault (1990), segundo a qual, havia um ideal 

aristocrático influenciado pelo estoicismo que defendia o ideal de auto-domínio e controle 

social. Paul Veyne reitera nossa afirmativa quando descreve a castidade do casamento (2010, 

p.55) e também as questões de higiene que estão relacionadas com o ato da relação sexual 

(idem. p.36). Por isso havia uma certa timidez em tocar em assuntos relacionados com os 

órgãos genitais e com a sexualidade entre certos estratos da população. 

Em contrapartida, as classes baixas não apresentavam a referida timidez no que diz 

respeito ao mesmo assunto, isso é o que atestam as inscrições e grafites parietais na cidade de 
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Pompéia, como Feitosa apresenta em sua dissertação, onde os amantes, tanto homens quanto 

mulheres relatavam suas proezas sexuais (2002, p.117-156).  

Assim apresentamos Paulo como ―um homem de fronteira‖ que transmite 

conceitos de diferentes estratos da sociedade, ―estratos‖ não apenas no que diz respeito a 

questões socioeconômicas, mas também trazendo uma interação entre diferentes realidades, 

ou diferentes redes de sentido, conforme a teoria da semiótica da cultura de Lotman, um 

homem que se afasta do centro em direção a periferia para promover a tradução entre 

elementos de diferentes mundos (2007). 

Sua metáfora a respeito do corpo é extremamente subversiva em vista das 

pronunciadas por seus precedentes referidos acima, os quais eram provindos da elite romana e 

representantes do pensamento dessa classe. Foi essa metáfora hierárquica e totalitarista que 

Paulo parodiou em I Co 12.12-27, e inverteu o sentido através do bom-humor despretensioso.  

Além disso, seus discursos eram centrípetos, no sentido que não atraiam a atenção para seu 

centro, nem pretendiam se fundamentar como dogma, devido a seu caráter ocasional, eram 

discursos assumidamente polêmicos e críticos, embora estejamos bem conscientes de que os 

textos paulinos referidos aqui não resumem toda a fala de Paulo, não pretendemos dizer que 

Paulo sempre falava com essa entonação, e que esse gênero satírico permeia todos seus 

discursos. Vemos a relação de Paulo com a sátira menipéia apenas em alguns textos, alguns 

dos quais procuramos citar acima, pois sabemos que Paulo, ao longo de suas cartas, falou em 

diferentes gêneros discursivos.    

Assim, afirmamos a plurivocidade de Paulo de Tarso. Essa visão sobre ele é uma 

tentativa de superar a disputa entre os ―muitos Paulos‖ que foram criados até hoje, pois 

assumindo que Paulo é um homem de fronteira temos a possibilidade relacioná-lo com vários 

meios sociais simultaneamente, como os círculos filosóficos estóicos e cínicos, que podem tê-

lo alcançado, ou os círculos do judaísmo da merchavah e pré-gnósticos, dentre outras 

possibilidades. Talvez ele tenha realmente sido um pouco daquilo que cada um dos 

pesquisadores afirmou a seu respeito, o problema seria monologizá-lo, torná-lo apenas um 

desses elementos, como se eles fossem necessariamente excludentes uns aos outros. 

 

IV.7. Conclusões do capítulo 

Nesse capítulo apresentamos algumas versões da metáfora do corpo desde tempos 

antiqüíssimos. Até chegamos a sugerir onde está seu arquétipo mítico literário, passando 

também pelo período clássico, mas dando ênfase especial para as versões da metáfora que 
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estão mais próximas, tanto espacial, quanto temporalmente, de I Clem. 

Não pudemos entrar em detalhes no que diz respeito aos autores Lívio e Sêneca, 

tampouco, pudemos entrar em detalhes a respeito de suas obras, pois sabemos que existem 

disputas a respeito dos referidos assuntos, às quais, os especialistas se debruçam há muito 

tempo sem chegar em acordo algum. Porém, nossa intenção era apenas apresentar de maneira 

breve, os autores e os seus referidos livros, isentando-nos, quando possível, de pormenores, 

para que não cometêssemos o vicio dos formalistas que apresentam ―textos flutuantes‖, sem 

raiz na sociedade, sem relação com a realidade concreta.  No que diz respeito ao apóstolo 

Paulo, devido a termos mais acesso metodológico e estarmos mais atualizados de sua 

pesquisa, pudemos entrar sem temor nos questionamentos da pesquisa atual que o envolvem.  

Apesar dos riscos de tratar de autores que fogem do escopo de nossa especialidade, 

não podemos deixar que esse temor limite nossa pesquisa, tendo em vista nossa assumida 

intenção de interdisciplinaridade desde o princípio de nosso texto. A esse respeito Bakhtin 

afirmou o seguinte: ―O medo dos problemas limítrofes conduz a uma ilícita reclusão das 

disciplinas em si mesmas, e, igualmente, a um estancamento (dissociação das ciências)‖ 

(1997, p. 172). 

Também aplicamos a teoria do ―filtro deformador‖, apresentando como cada autor, 

em seu lugar social, e com suas determinadas características pessoais e individuais, adaptou a 

metáfora de acordo com seus interesses, ainda que tal processo seja sublimado e inconsciente, 

mas deixamos a tarefa de explicar cada versão da metáfora do corpo para o próximo capítulo. 

Não foi em vão que apresentamos três personagens com estreita proximidade 

cronológica e geográfica, isso quis demonstrar que as ―metáforas do corpo‖, que tem 

aplicações diferentes, estão em debate umas com as outras, numa corrente dialógica 

verdadeira, quase concreta, mesmo que não tenhamos certeza que um autor leu o texto do 

outro, ainda assim permanece a relação dialógica entre os mesmos, pois as ideias, as teorias, 

os dizeres circulam na sociedade e a corrente dialógica se estende das profundezas da 

antiguidade, como demonstramos ao retomar o conteúdo da medicina antiga.   

No próximo capítulo daremos continuidade à argumentação a respeito da metáfora 

do corpo, desta vez analisando I Clem e seu autor, contudo, entrando nos detalhes, tanto no 

que diz respeito ao autor, como no que diz respeito à metáfora que ele utiliza. Pois aí 

chegaremos aos objetivos finais de nossa pesquisa. 

 

 



113 

 

CAPÍTULO V 

O filtro deformador de Clemente de Roma aos Coríntios 

 

O homem ou é superior ao seu destino ou inferior 

à sua humanidade (Bakhtin)
15

 

   

V.1. O autor 

A pesquisa sobre a autoria da carta trouxe poucos esclarecimentos aos 

pesquisadores, de forma que se sabe com certa segurança que Clemente de Roma, secretário e 

possivelmente um dos líderes da comunidade de Roma, redigiu a carta, mas não há clareza a 

respeito de praticamente nada, mesmo a respeito do que se supõe saber, existem certas 

reservas quanto a afirmativas que poderiam romper com a tradição. I Clem é o único 

documento que tem sua autoria autenticamente relacionada a Clemente, pois os demais 

escritos que levam o nome do autor, indiscutivelmente foram redigidos por outra pessoa, essa 

posição é unânime entre os acadêmicos, devido às diferenças literárias e teológicas serem 

imensas. 

Houve uma tentativa, da parte dos autores desses escritos não autênticos, de se 

aproveitarem da autoridade dessa antiga referência da igreja romana, assim como tentar 

corrigir algumas de suas ideias que não lhes parecesse favoráveis. Os escritos inautênticos 

atribuídos a Clemente de Roma são os seguinte: II Carta de Clemente de Roma aos Coríntios; 

As Duas Cartas aos virgens, As Pseudo-Clementinas e Martírio de São Clemente. Esses 

escritos extrapolam as intenções dessa pesquisa, todavia nos remetem à construção da imagem 

desse autor, realizada pelos cristãos dos quatro primeiros séculos, e de certa maneira, mantida 

pelos historiadores eclesiásticos até o período contemporâneo.   

Quasten (1965, pp.61-71) apresenta esses escritos da seguinte forma: II Carta de 

Clemente Romano aos Coríntios
16

: não é uma carta autêntica, mas apenas uma homília datada 

na segunda metade do século II da era cristã. Todavia é importante por constituir o mais 

antigo sermão cristão existente, mas a suposta autoria de Clemente é rejeitada desde a 

antiguidade. Apresenta um interesse em elementos eclesiásticos diversos, como: batismo, 

penitência e boas obras, também expressa Cristo como divino e humano (1.1; 9.5). 

                                                 
15 Questões de Literatura e de Estética (2010), p.425. 
16 Edição crítica biligue latim/español: Padres Apostolicos (BUENO 1965, pp.295-313) 
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  As Duas Cartas aos virgens (BUENO, 1965, pp. 267-313). Essas duas cartas 

constituíam originalmente uma, que veio a ser dividida com o passar do tempo. Sua data é o 

século III da era cristã, nela estão instruções aos virgens de ambos os sexos. Esse escrito se 

torna interessante devido à história do ascetismo cristão.  

As Pseudo-Clementinas (IRMSCHER, 2003, pp. 483-541) são uma coleção de 

três escritos: Carta de Clemente a Tiago, Reconhecimentos e Kerigmata Petrou, atribuídas a 

Clemente de Roma. A Carta de Clemente a Tiago se trata de uma correspondência fictícia do 

bispo de Roma, Clemente, ao ―bispo dos bispos‖, Tiago que governa a igreja de Jerusalém. 

Nesse escrito se reúnem as palavras supostamente proferidas por Pedro quando era bispo de 

Roma, no que diz respeito a sua sucessão imediata pelo bispo Clemente, ali são dadas 

instruções para o comportamento ideal do bispo, assim como as justificativas da escolha de 

Clemente para sua sucessão.  

Em Reconhecimentos ou Romance de Clemente, o autor conta sua peregrinação 

em busca do esclarecimento para suas questões existenciais, que o levou a conhecer o 

cristianismo e se tornar companheiro do apóstolo Pedro. Em meio a sua conversão religiosa 

também se dá o seu reencontro com sua família, que estava espalhada, daí o título da obra. 

Este texto se enquadra perfeitamente no gênero ―novela grega‖
17

.  

No último texto da coleção, Kerygmata Petrou, estão reunidas as homilias do 

apóstolo Pedro, retomando os temas apresentados nos dois escritos anteriores, os quais foram 

reunidos por Clemente que ouvira seus sermões na igreja de Roma antes de receber o papado 

diretamente dele.  

O tempo de composição das Pseudo-Clementinas, segundo Ramon Trevijano, está 

entre 360 e 380 (2002, p.306), a autoria está relacionada com alguma comunidade cristã 

siríaca, mas as Pseudo-Clementinas foram deixadas de lado pelas ordens majoritárias do 

cristianismo devido a seu anti-paulinismo e talvez devido a sua teologia estar relacionada com 

uma forma de hebionismo. Contudo, ainda que a historiografia cristã não assuma, a imagem 

que se tem de Clemente de Roma se baseia nesse escrito, pois ali Clemente é apresentado 

como um cidadão romano, prudente e de reta conduta que urante sua juventude foi acometido 

por uma crise existencial que o levou a conhecer várias formas de filosofias, e por último o 

                                                 
17 A respeito do referido texto, já produzimos uma análise em língua portuguesa: LEITE. Francisco Benedito; REIS, Eduardo 

José dos. Reconhecimentos: uma análise narratológica. Revista Theos – Revista de Reflexão Teológica da Faculdade 

Teológica Batista de Campinas. Campinas: 7ª Edição, V.6 – Nº 01 – Julho de 2011. 
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cristianismo e, sucessivamente, a se tornar seguidor de Pedro, opositor do ―Apóstolo 

Paulo/Simão‖, e por fim, bispo de Roma. 

A historiografia eclesiástica apresentada pela patrologia aceita várias das 

características do ‗Clemente‘ das Pseudo-Clementinas, pois ele é descrito como pertencente à 

classe alta, relacionado com o estoicismo e bispo de Roma, apesar de nenhuma dessas 

afirmativas estarem explicitas em sua única carta autêntica e, pelo contrário, fazerem parte 

exclusivamente do testemunho dessa tradição tardia. 

O último texto que temos conhecimento que está relacionado com a tradição de 

Clemente de Roma é conhecido como Martírio de São Clemente (BUENO, 1965, pp.315-

329). Essa narrativa, escrita em grego durante o século IV, é a apresentação da lendária morte 

do ―quarto bispo de Roma‖, baseada na referência que Dion Cassio faz à morte do cônsul Tito 

Flavio Clemente, como se o referido cônsul fosse o seu homônimo bispo de Roma. Esse texto 

é importante para a tradição católico-romana, pois a liturgua romana o comemora no dia 23 de 

novembro.   

Muitas outras sugestões foram dadas quanto a Clemente. Orígenes afirma que o 

autor da carta é o mesmo Clemente referido em Filipenses 4,3 (De Principiis 2.3.3). Irineu 

(Adv. haer. 3.3.3), Eusébio (História Eclesiástica 3.15) e Jerônimo (De viris illus. 15) 

concordam que Clemente fora o terceiro sucessor de Pedro como bispo de Roma. No entanto, 

Agostinho (Ep. 53.2) e as Constituições Apostólicas (7.46) apontam Clemente como segundo 

sucessor de Pedro e as Pseudo-Clementinas, como já nos referimos, o colocam como sucessor 

imediato de Pedro em Roma. 

Tertuliano, tentando solucionar o caso da sucessão e do antecessor de Clemente no 

bispado em Roma, afirma que Clemente fora o sucessor de Pedro e depois renunciara a favor 

da posse do papa Lino, para voltar a assumir o bispado depois da morte de Anacleto (De 

Praes. haer. 32); Epifânio afirmara o mesmo (Haer. 27.6). Apesar de todas essas informações 

contrastantes, de forma mais confiável que os demais escritores antigos, o contemporâneo de 

Clemente de Roma, Hermas, escreve sobre um Clemente que era encarregado da 

correspondência externa da comunidade romana (O pastor 8.3) e nos parece que insistir que 

Clemente fosse um bispo não passa de um anacronismo apologético. 

Conforme Frangiotti e os críticos modernos de uma forma geral, a pesquisa 

moderna rejeita todos os testemunhos acima (2004, p.12), (exceto o de Hermas), devido ao 



116 

 

seu caráter fictício, mas não questiona o fato de que Clemente, quem quer que tenha sido, seja 

o autor da carta aos coríntios – ou pelo menos o redator – a carta inteira está no plural.  

Apesar de toda a penumbra que envolve a figura desse personagem do 

cristianismo primitivo, alguns esclarecimentos a respeito de Clemente foram realizados nas 

últimas décadas. Lightfoot afirmara, sem fundamento, que Clemente fora um escravo liberto 

do cônsul romano Tito Flávio Clemente e, como era o costume da época, tomara um dos 

nomes de seu antigo senhor como seu próprio nome para homenageá-lo (1971, p.49). Essa 

relação entre os dois personagens de mesmo nome era criticada devido à falta de provas, 

contudo, Jeffers afirmou através de sua pesquisa arqueológica realizada na década de 1980, 

que agora existe uma evidência que vai além da mera coincidência de nomes, pois devido ao 

avanço na pesquisa arqueológica no Sítio de São Clemente, descobriu-se que a comunidade 

doméstica de Clemente de Roma se reunira em uma propriedade pertencente aos Flavianos, 

que desde a antiguidade foram descritos como cristãos ou simpatizantes (1995, p.53). Apesar 

da plausibilidade e de nos parecer favorável ao nosso ponto de vista, tal hipótese não 

convenceu a maior parte dos especialistas no assunto (cf. I.2.2.).  

O respeito que Clemente obteve, o cercou de lendas, obscurecendo total e 

irreversivelmente sua existência histórica e o iconizou, tornando-o um sanctum, de maneira 

que sua possível identidade como herdeiro do paganismo e mesmo óbvia identidade como 

judeu tiveram que ser ignorados ou suprimidos por motivos idealísticos, para que assim se 

afirmasse apenas sua ―romanidade‖ conforme a descrição de seus intérpretes católicos 

romanos, segundo Bueno (1965, p.p. 121-122) e Frangiotti (2008, p. 20). Esses autores 

parecem ter relutância com suas afirmativas para não romperem com a tradição ou para não 

serem considerados como iconoclastas, desvirtuando a pureza da imagem do ―pleno e 

profundamente romano‖ bispo Clemente (BUENO, 1965, p.p. 121-122). Afinal de contas, 

estão descrevendo um papa!   

Conforme a perspectiva do historiador Eduardo Hoornaert, ao descrever a 

historiografia da Igreja Cristã de uma forma geral ―É preciso combater essa visão monolítica e 

harmonizante da história do cristianismo. O cristianismo se realiza num sem-número de 

situações concretas, e sempre no meio de conflitos‖ (1997, p.19). Assim, torna-se necessária 

uma reconstrução ao seu respeito, a qual será traçada através do ―paradigma indiciário‖ de 

Carlo Ginzburg, contudo, consciente dos riscos dessa estratégia e respeitando os limites 

interpretativos. 
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V.1.1. Judaísmo 

No primeiro século a atividade missionária cristã atingira os membros, tanto das 

sinagogas, quanto do mundo pagão, ambos, quando convertidos ao cristianismo efetuariam o 

já referido processo sincretista trazendo para as comunidades algo daquilo que praticara. 

Clemente parece estar fortemente vinculado à sinagoga, sua relação com o Antigo Testamento 

parece ser inimaginável a alguém que não fora judeu, já que no fim do primeiro século o 

cristianismo não tinha uma tradição bem estabelecida para se apoiar, a não ser a interpretação 

do Antigo Testamento em sua versão grega conhecida como Septuaginta realizada com base 

no judaísmo da diáspora.   

A posição de que Clemente seja procedente do judaísmo era quase unânime, até 

que Harnack discordou dessa suposição (BUENO apud HARNACK, 1965, p.120). Os 

motivos que o levaram a questionar que Clemente fora judeu estão relacionados com a 

superada ideia de que o judaísmo, e por sua vez o protocristianismo, estavam 

predominantemente relegados aos estratos mais baixos da sociedade (STEGEMANN; 

STEGEMANN, 2004, p.325). No entanto, Harnack afirmou que Clemente pertencia a uma das 

classes altas, devido, tanto a seu nome de origem latina, quanto a sua habilidade retórica, para 

esse histriador do cristianismo, isso só seria possível para quem foi educado em conformidade 

com paidéia grega, portanto excluir-se-iam os pobres. 

Essa posição não se sustenta mais, porque Clemente podia ser um escravo ou ex-

escravo instruído que trabalhava com o ensino ou com outras áreas que exigissem habilidades 

que só os educados possuíam.  

A existência de escravos que exerciam essas funções era muito comum no Império 

Romano (VEYNE, 2009, pp.59-68), mas também se descobriu que os judeus de Roma do 

primeiro século não eram, necessariamente, todos dos extratos mais baixos da sociedade, 

tendo em vista a existência de prosélitos, e como foi descrito acima, o nome Clemente, bem 

pode ser uma homenagem ao antigo senhor, como era costume da época.  

As centenas de citações, na maioria das vezes quase literais, de textos do Antigo 

Testamento demonstram sua intimidade com a Septuaginta, assim como suas interpretações e 

sua relação com o culto e sacrifício em Jerusalém, como descrita no capítulo 33, apontam para 

a tradição sinagogal do judaísmo da diáspora. Os personagens do Antigo Testamento e 

também Jesus são modelos éticos em todos os sentidos necessários: contra a inveja: Caim e 

Abel; Jacó e Esaú; Datã e Abirão e Moisés; Davi e Saul (4), a favor do arrependimento: Noé, 
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Jonas, Ezequiel e Isaias (7. 5-8.5), a favor da combinação, às vezes alternada, ―fé, obediência 

e hospitalidade‖: Henoc, Abraão, Ló e Raab  (9-12),  a favor da humildade Elias, Eliseu e 

Ezequiel (17-19.1), a favor da crença na ressurreição: Moisés e Davi (27).  

Clemente parece ter mais uma característica tradicional aos cristãos vindos do 

judaísmo, a crença de que a parousia seria no templo (DUNN, 2009, p.361), conforme I Clem 

23.5 em uma interpretação literal de Malaquias 3.1. A dificuldade está em como compreender 

isso quando o templo já não existia mais, pois já havia sido destruído há mais de vinte anos, 

então, Clemente tenta interpretar de alguma forma essa profecia. Cabe um esclarecimento a 

respeito da parousia, até o segundo século esse termo era entendido como ―vinda‖, foi o 

apologista Justino que a reinterpretara pela primeira vez como ―volta‖, justificando a demora 

de Jesus através do desenvolvimento da ideia de primeira e segunda vinda e nova vinda (Dial 

118.2) (BULTMANN, 2008, p.69). Por isso parece justificável que Clemente espere a ―vinda‖ 

de Jesus. 

 

V.1.2. Paganismo 

O fato de Clemente ter vindo do judaísmo, não significa que ele tenha sido judeu 

desde nascimento, tampouco significa que esta seja a única fonte de sua espiritualidade, pois o 

helenismo foi um período em que o trânsito religioso era algo comum, ainda mais para os 

judeus da diáspora que gozavam de alta admiração da população pagã circunvizinha e por isso 

contaram com ―surpreendente disseminação e extraordinário crescimento‖ (BORNKAMM, 

2009, p.45). Além disso, não nos impota necessáriamente sua afiliação instituicional já que 

apresentamos o conceito de ―circularidade da culturra‖.   

Além disso, sua familiaridade com as formas de religiosidades, ou cultos
18

, que 

hoje chamamos de pagãos, sugere que ele tenha tido uma relação densa, e talvez fosse um 

iniciado nos cultos de mistério, conforme sugerem algumas de suas expressões: ―(...) pois 

descemos às profundidades do conhecimento divino...‖ (40.1), (cf. Rm 11.33);  

 

Reflitamos, portanto, irmãos, sobre a matéria que fomos feitos; como e quem éramos quando 

entramos no mundo; de que tumulo e de que trevas, aquele que nos modelou e criou nos 

introduziu no mundo que lhe pertence. Ele preparou seus benefícios antes que tivéssemos 

nascido (38, 3). 

                                                 
18 Conforme Walter Burkert, é melhor utilizar o termo ―cultos de mistério‖ do que ―religiões de mistério‖, pois o segundo 

termo implica uma pressuposição de que tal forma de espiritualidade seja articulada e sistematizada, com formas hierárquicas 

regulamentadas e cerimônias devidamente aparatadas com ornamentos, etc. Enquanto que as referidas religiões pré-cristãs 

eram muito mais livres em todos os sentidos: Antigos cultos de mistério (1991). 
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Conforme o filólogo, estudioso dos cultos de mistérios, Walter Burkert, os 

mistérios se relacionam com o ato votivo de tentar na prática um contato pessoal e denso com 

a divindade e não constituem a adesão a uma religião, que automaticamente exclua o 

indivíduo das demais como nas religiões modernas (1991, p.16).   

Quando Clemente escreve sobre os pagãos, nunca fala em termos pejorativos, pelo 

contrário, os pagãos possuem um ―sinal‖ da ressurreição através da ave Fênix (25) e possuem 

exemplos de pessoas que se sacrificaram umas pelas outras (55). Bueno também ressalta tais 

características, mas como ele pensa estar descrevendo ―o pontífice que está à cabeça da 

igreja‖, aponta-as apenas como ―cordialidade‖, aliás, ―(...) a mais nobremente humana‖ (1965, 

p. 129s).   

Apesar de seu denso conhecimento do Antigo Testamento, seu imaginário 

religioso é mais pagão que judaico. Isso fica claro quando tenta buscar elementos da natureza 

que sejam comparados à ressurreição nos capítulos 24, 25 e 26, pois discorre sobre a ave fênix 

que é a última da espécie e vive quinhentos anos, para então renascer das cinzas de seu 

próprio cadáver que entra em combustão. Esta ave lendária está relacionada com o culto ao 

deus sol egípcio e à cidade egípcia de Heliópolis. Seria muito difícil, para cristianismo e para 

o judaísmo, relacionar as sentenças de Yahweh em Gênesis 3 – que pressupõem uma natureza 

caída – com uma ave que a cada quinhentos anos renasce. Além disso, é muito difícil 

desvinculá-la do deus egípcio Rá, ou de Hermes Trismegisto (Mercúrio) no mundo 

helenizado.  

Outro exemplo bastante claro da vivacidade do imaginário pagão na mentalidade 

de Clemente está em sua teologia natural, deduzindo dela um paralelo entre a ressurreição e a 

constante sucessão entre dia e noite (24). Exemplos dessa estrutura mitológica surgem em 

mais de uma tradição, como no caso da mitologia egípcia, o deus sol egípcio Rá, ao anoitecer 

navega pelo mundo inferior antecedendo sua elevação no alvorecer do dia seguinte. E mais 

interessantemente, na mitologia grega: a sequência entre dia e noite era determinada pela 

passagem do deus Hélios em sua carruagem, que segundo uma fonte antiga (Pausanias 2.4.6-

5.4) possuiu um altar na cidade de Corinto, e ainda, segundo um mito antigo lhe fora 

concedido uma parte do território de Corinto (BOOKIDIS, 2005, p.p. 146; 164). O 

sincretismo, em especial com essas divindades relacionadas com o sol, torna-se mais 

evidentes diante da negação que os Pais da Igreja do século II viriam a efetuar, pois, tanto 

Justino quanto Irineu ao falarem do sol, destacavam que este fora uma criação do Deus uno 

(Dial. 121.2; Adv. Haer. 1.10). O que parece ser uma retratação diante de uma aprente 
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―impressão errada‖ deixada por cristãos do passado, dentre os quais supomos que Clemente 

esteja. 

Geralmente os comentaristas de I Clem afirmam que a teologia natural, presente 

nesse escrito, deriva-se do estoicismo, contudo, parece plausível que ela seja relacionada 

também com as formas de cultos pagãos, principalmente, por que isso não a torna 

contraditória ao estoicismo, embora até aqui tenha sido negligenciada, pois, apesar da 

tentativa de se criar um estoicismo como uma espécie de cristianismo antes de Cristo, efetuada 

principalmente pelos Apologistas, sabe-se com toda certeza que na verdade os estóicos sempre 

foram o que os cristãos intitulam de pagãos. Contudo, sempre pareceu mais confortável para a 

historiografia cristã assumir a influência do estoicismo e nunca do paganismo, como se 

fossem tão distintos.   

Arns afirma que a admoestação feita por Clemente para que a comunidade coríntia 

se comporte como um exército romano (37. 1-4), semelhantemente à paulina de II Co 10. 3s 

reassume a doutrina filosófica e a exortação dos cultos de mistério, segundo as quais, a vida 

humana deve ter chefes, hierarquia e disciplina como fatores de unidade (1971, p. 45).     

Uma alusão ao paganismo, notada por Jaeger, está relacionada com a própria 

motivação da carta e é um termo presente do começo ao fim: hómonoia [concórdia], este era o 

nome de uma divindade romana que já fora estampada nas moedas, geralmente ela era 

invocada em cerimônias em geral, pois era considerada a deusa que mantém a ordem e a paz 

mundial, seu papel se destaca no capítulo 20, quando Clemente lista as cooperações pacíficas 

no universo (1965, pp. 28, 29).  

Outra coisa que se torna possível relacionar Clemente ao paganismo é ―o eterno 

retorno‖, presente em seu escrito, pois, logo no prólogo de I Clem é feita uma descrição de um 

―passado idealizado‖ (1.2-2) que se contrapõe ao atual ―estado de discórdia‖ (3). O filólogo 

alemão Werner Jaeger, em sua obra Paidéia griega y cristianismo primitivo relaciona essa 

estratégia do autor de dividir o passado e o presente apresentando-os como um declínio de 

virtudes, com o orador grego Demóstenes (384 a.C – 322 a.C) (1965, p.26). Caso nos 

foquemo apenas no aspécto retórico, seremos levados, mais uma vez, a suprimir às 

características pagãs dentro do cristianismo do primeiro século, para serem destacadas apenas 

características relacionadas com autores da tradição racional, vinculados com o mundo Greco-

Romano, como se esses também não fossem pagãos por natureza. 

Dessa forma, até então, a apresentação de Clemente como um bispo romano, 

realizada pelos eruditos católico-romanos, tem tido interesse em ignorar, mais essa 
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característica que o relaciona com o paganismo, e, mesmo os demais estudiosos, como no caso 

do filólogo referido acima, não têm tido interesse em dar espaço à análise desse fato, que a 

final de contas é amplamente aceito, e pouco questionado.    

A apresentação da estrutura cíclica em I Clem já foi efetuada por James Jeffers em 

Conflito em Roma, mas apenas de um ponto de vista sociológico e não religioso propriamente 

dito. Jeffers apontara essa estrutura de I Clem como característica das formas religiosas 

tradicionais de acordo com os modelos de Max Weber (1995 p.p. 154-158), mas é mais 

sugestivo que essa passagem de I Clem seja analisada com o pressuposto da história das 

religiões. Tomemos O mito do eterno retorno de Mircea Eliade (2000), onde o estudioso das 

religiões apresenta a forma como diferentes religiões ao redor de todo o mundo têm uma ânsia 

pelo passado, geralmente apresentado como época de ouro, e também como os ideais éticos 

dessas religiões se baseiam em personalidades de um passado longínquo ou era mítica, 

desejando sempre que retorne a plenitude desses tempos áureos, de forma que se conclui que 

as sociedades arcaicas rejeitaram o tempo linear.  

O prólogo de I Clem, que Jaeger relacionou com Demóstenes, também pode ser 

relacionado com a ânsia de um retorno ao passado, à uma fuga do tempo, buscando um 

período mítico em que toda a comunidade coríntia era ―Repleta de santa resolução, com 

prontidão de ânimo para o bem (...)‖ (2.3), pois, através das cartas paulinas enviadas a 

comunidade de Corinto é possível saber que esse período áureo nunca existiu historicamente, 

mas apesar disso, Clemente tenta estimular os coríntios a retornar a esse tempo, através de 

uma tomada de atitude. Essa relação com paganismo não é contraditória com a tese de Jaeger, 

contudo o orador grego não pode ser utilizado para esconder uma estrutura religiosa que se 

apresenta de forma bem clara. Ou seja, o trecho referido de I Clem não é apenas artifício 

retórico, mas também fenômeno religioso tradicional.   

É necessário salientar também, que é nesse trecho que se torna possível notar a 

escatologia de I Clem, pois o passado que ele se refere é, na verdade, uma projeção para o 

futuro, uma recomendação para que no futuro a comunidade retorne ao período áureo que 

aconteceu no passado, pois o futuro, diante de toda sua imprevisibilidade, é um tempo vazio e 

fraco no que diz respeito à sua concretude e à sua afirmação, pois nem sabemos se ele 

ocorrerá de fato. No entanto, o passado possui força histórica e permite afirmativas mais 

concretas, por isso, quando no momento presente se pretende recomendar, ou ordenar, ou 

prever algo para o futuro é comum, na literatura e na mitologia, que se utilize o passado para 

que a projeção futura seja realizada com mais firmeza. 
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Essa é a proposta de Bakhtin a respeito da relação da mitologia e da literatura com 

o futuro, a qual, ele chama de ―inversão histórica‖, conforme seu texto, Questões de literatura 

e de estética, assim é descrito esse processo: 

 

A essência de tal inversão resume-se no seguinte: o pensamento mitológico e 

literário se coloca, localiza no passado categorias como o objetivo, o ideal, a 

equidade, a perfeição, o estado harmônico do homem e da sociedade, etc. Os mitos 

do paraíso, da idade de ouro, da época heróica, da antiga verdade, as noções mais 

tardias sobre o estado da natureza, sobre os direitos naturais congênitos e etc. , são 

as expressões dessa inversão histórica, Simplificando, pode-se dizer que se 

representa como se já tendo sido no passado aquilo que na realidade poderá ou 

deverá se realizar somente no futuro, aquilo que, em substância, apresenta-se como 

um objeto, um imperativo, mas de modo algum como realidade do passado.(2010, 

p.264)      

 

 

(figura 5) 

A inversão histórica 

 

Este não é o único trecho da carta onde se nota a estrutura do mito do eterno 

retorno. Na primeira metade da carta, a parte destinada à exortação parenética (4-36), 

encontra-se repetidas vezes a mesma estrutura. Nos capítulos 7 e 8 está a apresentação de 

pessoas exemplares do Antigo Testamento, estes servem como modelos do cristianismo ideal. 

Nos capítulos 13 a 15 os logia de Jesus, que são exortações éticas, também têm o mesmo 

sentido, só que aí se baseiam no próprio Jesus, assim como os capítulos 17 a 19.1 apresentam 

novamente Jesus e os exemplos do Antigo Testamento como modelos a serem seguidos. 

Curiosamente em 19.2-20.12, o modelo a ser seguido deixa de ser uma pessoa e passa a ser o 

kosmos, para que até mesmo os pagãos possam ser convencidos a se submeter à hómonoia 

[concórdia].  

Na parte destinada aos interesses institucionais (40-61), novamente se repetirá por 

várias vezes a mesma estrutura, pois, a liturgia apresentada e recomendada na carta se baseia 
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nos levitas (40-41) e a hierarquia em Aarão (43) e nos apóstolos (42). Conforme Eliade 

(2000), alguns dos escritos cristãos antigos também apresentam esta estrutura, ainda que de 

uma maneira menos evidente, pois sua tese afirma que essa fuga do tempo histórico é 

característica das sociedades arcaicas, contudo como o pensamento semítico é mais linear do 

que cíclico, os cristãos cada vez mais foram rejeitando a nostalgia produzida pelo desejo de 

retorno às épocas áureas.   

Difícil imaginar que um judeu de nascimento tivesse tamanho conhecimento da 

religiosidade pagã e apesar disso se mantivesse com tanta simpatia quanto se manteve 

Clemente. No entanto não precisamos entrar nesse tipo de questão já que nos ancoramos no 

conceito de ―cirucularidade da cultura‖. Seria especulação determinar, de alguma forma, fases 

na vida de Clemente somente através dos dados disponíveis na sua única carta, ainda que nos 

pareça bastante razoável aceitar que Clemente só pudera ter adquirido tanto conhecimento da 

religiosidade pagã, como um iniciado nos mistério; e que seu conhecimento profundo das 

Escrituras só foi possível para um prosélito, daí a argumentação lógica de que Clemente 

provindo do paganismo se convertera ao judaísmo da diáspora, pois conforme Bornkamm, a 

adesão ao judaísmo era bastante comum nessa época (2009, p.45), da mesma maneira Paul 

Johnson afirma que era comum que os homens inteligentes mudassem de religião mais de uma 

vez em suas vidas (2001, p.17).  

 

V.1.3. Esmaecimento do entusiasmo e da apocalíptica 

―O cristianismo primitivo foi um fenômeno apocalíptico-escatológico. E o 

cristianismo nunca teria sido uma religião mundial se não tivesse nascido junto com a 

apocalíptica judaica‖ (OTZEN, 2003, p. 288) ―(...) todas as energias produtivas do primitivo 

movimento apocalíptico foram absorvidas pelo cristianismo após o surgimento deste‖ 

(SCHOLEM, 2008, p. 45). 

Apesar da veracidade dessas afirmativas a respeito do início do cristianismo, em 

menos de um século, ele se despojaria de uma grande parte da energia herdada da 

apocalíptica. Essa mudança seria determinante para toda posteridade do cristianismo. Muitos 

elementos poderiam ser utilizados para apontar o esmaecimento da apocalíptica no 

cristianismo, já que esse é um tema bastante matizado na pesquiza acadêmica, mas diante das 

pretensões dessa pesquisa parece sugestivo uma comparação entre os escritos paulinos e I 

Clem. 
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Recentemente em O misticismo apocalíptico do Apóstolo Paulo (2009), Jonas 

Machado apresentou o apóstolo Paulo a partir da perspectiva da experiência religiosa, como 

um místico apocalíptico, libertando-o das caricaturas que a cultura ocidental o pusera quando 

o apresentavam como exegeta, teólogo e pensador sistemático. A partir desse ponto de vista, 

ganham ênfase às experiências religiosas do apóstolo que, na verdade, foram determinantes ao 

longo de toda sua vida e para o desenvolvimento de sua obra, assim as experiências 

visionárias não foram apenas periféricas, como se pensava anteriormente. Em I Clem, no 

entanto, seria impossível uma análise a partir de tal perspectiva, pois ao longo de toda a carta 

sua teologia é justificada por elementos bem fundamentados pela tradição, principalmente o 

Antigo Testamento. 

Conforme a citação de Harnack, efetuada por Machado (2009, p.28): ―A história 

do dogma cristão poderia ser apresentada como sendo a história das reações a Paulo‖ (1997, p. 

136). Assim, Clemente Romano como intérprete de Paulo autorizado pela ―Grande Igreja‖, 

emerge com elementos claros o bastante para evidenciar o processo de esmaecimento da 

apocalíptica em sua carta aos coríntios. 

De acordo com Bultmann (2008, p. 365), semelhantemente às Pastorais, em I 

Clem desaparece a tensão escatológica, pois a frase tradicionalmente escatológica: ēggys estin 

[está próximo] (21.3; 27.3), utilizada para afirmar a proximidade do fim, nesse caso afirma 

apenas a proximidade de Deus, na verdade sua onipresença. A Oração Extensa (59.3b-61) não 

termina com perspectiva escatológica. Não existe nenhuma descrição fantasiosa do fim nos 

moldes da escatologia judaica, tampouco descreve a submissão de tudo e todos ao Pai, 

segundo os moldes paulinos. 

A única referência à ―vinda do Senhor‖ é bastante obscura, não definindo quem é 

o Senhor (Deus ou Jesus), mas de uma citação literal de Malaquias 3.1 em 23.5 afirma que ela 

será no templo, outra coisa bastante obscura, já que não havia mais templo em Jerusalém, 

onde o cristianismo judaico acreditava que se realizaria a parousia. Sua preocupação está 

relacionada com a ressurreição dos mortos, cita I Coríntios 15.20, a respeito da ressurreição de 

Cristo como primícias, mas esta formula está cristalizada o bastante a ponto de não ter mais o 

entusiasmo de outrora.  

Com o esmaecimento da apocalíptica, o Espírito também muda de função na 

comunidade, ele é descrito como ―Espírito da Graça‖, talvez devido a ter a função de conceder 

a cháris toû metanoia Sua atuação é sempre nos apóstolos, nunca nos profetas (42.1-4) 

(BONNEAU, 2003, p.274), essa atuação se dá através das virtudes (2. 2) e não está envolvido 
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nas lutas contra a carne (BULTMANN, 2008, p. 638).  Consequentemente os profetas, que 

eram motivados pelo Espírito também deixam a liderança da comunidade e a profecia passa a 

ser o cânon. Essas são implicações práticas da teologia de I Clem. 

A forma como o autor compreende a predestinação também demonstra o 

esmaecimento da apocalíptica. Pois substitui o prógnōsis do vocabulário paulino, pela 

prónoiado estoicismo. Aparentemente essa é apenas uma diferença de vocabulário, mas na 

verdade oculta as intenções pacificadoras de I Clem que os comentaristas parecem não ter 

notado até então. O renomado teólogo alemão Rudolf Otto, em seu livro que se tornou 

clássico na área de fenomenologia religiosa, O Sagrado, descreve a predestinação como um 

dos elementos numinosos no Novo Testamento.  

 

Quem mais diretamente sente que o campo privilegiado da noção da predestinação 

seja o irracional é justamente o ‗racionalista‘. Ela é o que mais o incomoda. E com 

boas razões. Sob ponto de vista racional ela é absurda, puro escândalo. O racionalista 

talvez se conformará com todos os paradoxos da trindade e da cristologia; 

predestinação sempre será para ele a mais dura pedra de tropeço (2007, p.124)    

 

Em I Clem o termo prónoia ameniza a arrepiante prógnōsis e também dá um tom 

de racionalidade a mais à religião cristã, o custo disso é que nunca mais o cristianismo pensou 

em predestinação naqueles termos. Valtair Miranda relaciona a diminuição do entusiasmo 

apocalíptico de Clemente com sua boa convivência com a política impérial (2005). 

 

V.1.4. Educação e classe social 

Embora Clemente tenha um nome latino, comunica-se em grego, idioma das 

classes baixas do Império Romano. A afirmação de que ele próprio fora um escravo pode 

parecer contrastante com um homem bem educado que domina a arte retórica, mas, no 

Império Romano, educação não era sinônimo de classe social, uma vez que existiam escravos 

encarregados de realizarem todos os tipos de afazeres, inclusive da educação, podendo até 

mesmo ocupar lugar de destaque nas seitas religiosas.   

Além da escrita em grego, idioma dos pobres, uma palavra do vocabulário de 

Clemente é particularmente sintomática de sua classe social, o habito de sempre chamar Deus 

de despotēs em vez de kýrios, como é tradicional no Novo Testamento. 

Esse escravo ou ex-escravo, talvez tenha desfrutado de uma relação boa com seus 

patrões, pois é a isso que sugere sua insistente petição pelos governantes. Na insistência da 
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submissão de uns aos outros, como sugere o seu próprio nome, que possivelmente elegera 

como louvor a um patrono.  

Werner Jaeger afirma que Clemente era um homem educado nas categorias da 

paidéia grega e faz de sua carta uma verdadeira cocha de retalhos listando alusões de 

Clemente a Demóstenes, Sólon, Ésquilo, Antifón, Eurípedes, Menenio Agripa, Platão, 

Hipócrates, Galeno, Sófocles, além de outras possíveis (JAEGER, 1965, p.34). Mas 

permanece a duvida a respeito de que grau e que tipo de educação foi essa que ele recebeu, a 

maioria dos intérpretes de I Clem o relacionaram com os círculos estóicos, como sugere seu 

louvor a harmonia do cosmo:  

 

Os céus que se movem por sua própria disposição, lhe obedecem harmoniosamente. O dia e a 

noite realizam o curso que ele estabeleceu, sem tropeçar um no outro. O sol e a lua e os coros 

dos astros giram harmoniosamente conforme sua ordem e, sem nenhuma transgressão, dentro 

dos limites que ele determinou. A terra geminando conforme o propósito dele, produz nos 

devidos tempos, abundantíssimo sustento para os homens, às feras e todos os seres que vivem 

sobre ela, sem nunca se rebelar, nem mudar nada que por ele foi decretado. Com as mesmas 

ordens se mantém as regiões insondáveis dos abismos e as leis inescrutáveis que regem o 

mundo subterrâneo. A massa do mar imenso, que na sua criação foi recolhida em seus 

reservatórios, não ultrapassa os limites traçados, mas age conforme lhe foi ordenado. De fato 

ele lhe disse: ‗Chegaras até aqui, e tuas ondas sobre ti se quebrarão‘. O oceano sem fim para 

os homens, e os mundos que estão além, são dirigidos pelas mesmas leis do Senhor. As 

estações da primavera, do verão, do outono e do inverno sucedem-se harmoniosamente uma 

após a outra. Os reservatórios dos ventos realizam seu trabalho no tempo devido e sem 

perturbação. As fontes inesgotáveis, criadas para o prazer e a saúde, não cessam de estender 

aos homens suas mamas portadoras da vida. Os menores animais se reúnem na paz e na 

concórdia. O grande Criador e Senhor do universo ordenou que todas essas coisas se executem 

na paz e concórdia. De fato ele espalha seu beneficio sobre toda a criação , mas a nós ele os 

prodigaliza superambundantemente, quando recorremos a sua misericórdia por meio de nosso 

Senhor Jesus Cristo. A ele a glória e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém (I Clem 

20).          

 

V.1.5. Clemente como um religioso típico do período helenístico 

O historiador autorizado pelo catolicismo romano, Daniel Ruiz Bueno, ignora ou 

minimiza todas essas características apresentadas até aqui a respeito da identidade de 

Clemente, para afirmar com forte ênfase apenas sua ―romanidade‖, utilizando para isso sua 

admiração pela ordem e disciplina, e suas referências a ―nossos príncipes‖, ―nossos 

governantes‖, afirmando que: ―Clemente se sente como um nascido para mandar‖ (1965, p. 

122).  

Toda essa admiração que Clemente tem pelo Império, não pode ser diminuída, 

mas, por outro lado, também não pode ser apropriada para moldar sua personalidade omitindo 

suas outras características evidentes. Ele realmente é um romano, se não há certeza quanto ao 

seu nascimento, pelo menos temos quanto a sua assimilação – isso indica sua obcessão pela 

concórdia e pela harmonia. Contudo, essa é apenas uma de suas facetas. 
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Uma atribuição que seria mais coerente após essa interpretação das influências que 

Clemente recebeu é a de que ele era um típico religioso do período helenistico, em busca da 

verdade, assimilando o que lhe era apropriado dos diversos sistemas filosóficos e religiosos, 

conforme lhe convinha, de acordo o tradicional ecletismo praticado especialmente em Roma. 

Johnson afirma que no período helenístico era natural que um homem inteligente mudasse de 

opinião religiosa mais de uma vez ao longo de sua vida (2001, p.17), por isso parece razoável 

aceitar que Clemente, apesar de nascer na religiosidade pagã, como quase toda população 

europeia da época, se convertera ou se simpatizara ao atraente judaísmo da diáspora e 

posteriormente ao cristianismo.  

Através dos indícios aqui delineados, tornou-se possível asseverar, com a devida 

cautela, que Clemente era um escravo liberto, o que justifica um nome latino para um homem 

que escreve no idioma dos pobres, pois se apropriara dele em louvor de seu patrono. Seus 

bons relacionamentos com a classe alta lhe permitiram emitir sempre juízos positivos a seu 

respeito, essas afirmativas contam com evidências arqueológicas e internas ao texto. 

Clemente também fora prosélito e iniciado nos cultos de mistério, difícil 

interpretar de outra maneira sua simpatia pelo judaísmo e paganismo. Além disso, foi 

conhecedor, não se sabe o grau, da Paidéia grega, paritcularmente influenciado pelo 

estoicismo. Quanto a sua posição na comunidade cristã de Roma, é impossível ir além da 

afirmativa de que ele era secretário, nenhuma evidência existe na carta, tampouco em outro 

documento da época. Tudo isso contribui para a compreensão de Clemente como um homem 

religioso tradicional do período helenista. Nada faz dele um paradigma dentre seus 

contemporâneos.   

 

V.2. A metáfora do corpo conforme o filtro deformador de Clemente   

Tivemos um longo percurso até chagar aqui, mas finalmente nos achamos a 

vontade para apresentar a metáfora do corpo em I Clem, pois só agora temos condição de lê-la 

inserida em seu contexto histórico-social e cultural, assim como conhecemos as demais 

metáforas do corpo com as quais ela deve estar em diálogo; além de termos delineado quem 

fora seu autor. Todos esses elementos extra-textuais são determinantes para a interpretação 

que apresentaremos em seguida, a qual nomeamos como dialógica, pois sabemos que não se 

enquadraria na exegese tradicional, nem na análise do discurso e talvez também não em outras 

formas de análise bem difundidas.   
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V. 2. 1. Texto grego e possibilidade de tradução – I Clem 37.5-38. 

37.5. Λάβωμεν τὸ σῶμα ἡμῶν· ἡ κεφαλὴ δίχα τῶν ποδῶν οὐδέν ἐστίν, οὕτως οὐδὲ οἱ πόδες δίχα τῆς 

κεφαλῆς· τὰ δὲ ἐλάχιστα μέλη τοῦ σώματος ἡμῶν ἀναγκαῖα καὶ εὔχρηστά εἰσιν ὅλῳ τῷ σώμᾳτι· ἀλλὰ 

πάντα συνπνεῖ καὶ ὑποταγῇ μιᾷ χρῆται εἰς τὸ σώζεσθαι ὅλον τὸ σῶμα. 38.1. ωζέσθω οὖν ἡμῶν ὅλον 

τὸ σῶμα ἐν Χριστῷ Ἰηςοῦ, καὶ ὑποτασσέσθω ἕκαστος τῷ πλησίον αὐτοῦ, καὶ ὑποτασσέσθω ἕκαστος 

τῷ πλησίον αὐτοῦ. 

37.5.A 
Λάβωμεν τὸ σῶμα ἡμῶν· 

 

Tomemos, como exemplo, o nosso corpo; 

 

37.5.B 
ἡ κεφαλὴ δίχα τῶν ποδῶν οὐδέν ἐστίν, 

 

a cabeça, separada dos pés, não é nada, 
 

37.5.C 
οὕτως οὐδὲ οἱ πόδες δίχα τῆς κεφαλῆς· 

 

da mesma forma, nada são os pés separados 

da cabeça; 

 

37.5.D 
τὰ δὲ ἐλάχιστα μέλη τοῦ σώματος ἡμῶν 

ἀναγκαῖα καὶ εὔχρηστά εἰσιν ὅλῳ τῷ 

σώμᾳτι· 

 

os menores membros do nosso corpo são 

necessários e úteis para todo o corpo, 
 

37.5.E 
ἀλλὰ πάντα συνπνεῖ καὶ ὑποταγῇ μιᾷ 

χρῆται εἰς τὸ σώζεσθαι ὅλον τὸ σῶμα. 

 

mas todas as coisas estão coordenadas e em 

submissão a um, para que trate de preservar 

todo o corpo. 

 

38.1.A 
ωζέσθω οὖν ἡμῶν ὅλον τὸ σῶμα ἐν 

Χριστῷ Ἰηςοῦ, 

 

Então seja preservado todo o nosso corpo 

em Cristo Jesus, 

38.1.B 
καὶ ὑποτασσέσθω ἕκαστος τῷ πλησίον 

αὐτοῦ, 

 

e seja submisso cada um a seu próximo, 
 

38.1.C. 
καθὼς ἐτέθη ἐν τῷ χαρίσματι αὐτοῦ. 

 

conforme foi constituído em seu dom. 
 

(Tabela 2) 

Tradução de I Clem 37.5-38.1 
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V.2.1.1. Paralelismo 

 

Em nossa breve perícope notamos duas oposições evidentes. Em primeiro lugar, os 

pés se opõem a cabeça; em segundo os menores membros se opõe ao todo do corpo.  

No primeiro par entendemos que, caso haja oposição entre os pés e a cabeça – caso 

esses dois elementos sejam dois (dícha) – não há corpo. Portanto, só existe corpo, caso ambos 

estejam unidos, feitos um. Então, das duas premissas a respeito da ―Cabeça separada dos pés‖ 

(A), e dos ―Pés seprados da capeça‖ (B), surge uma conclusão implícita pelo que resultaria da 

argumetação inversa: ―Cabeça e pés unidos formam o corpo‖ (C).  

Podemos argumentar algo parecido a respeito da afirmativa: ―Até os menores 

membros são úteis para o todo do corpo‖; Caso invertamos essa afirmativa, indiciaremos que 

os menores membros sem o todo do corpo são inúteis, isso é uma conclusão óbvia a partir de 

uma única premissa.  

Assim:  

 

 

1. 

 

(Tabela 3) 

Paralelismo 1 

 

 

2. 

 

(Tabela 4) 

Paralelismo 2 

 

V. 2. 2. Conteúdo 

37.5.A: Embora nesse versículo esteja escrito apenas ―Labōmen‖ [Tomemos], acrescentamos à 

nossa tradução: ―(...) como exemplo‖. Pois o leitor contemporâneo de I Clem podia facilmente 

subtender que esse era um paradeigma, uma figura retórica que se baseia em tomar exemplos 

concretos para convencer ao seu ouvinte/leitor. Além disso, nossa tradução diminui a 

possibilidade de ambigüidade na tradução, pois tal ambigüidade não está presente no texto em 

grego. Nenhum leitor contemporâneo ao período em que a carta foi redigida entenderia que 

A. Cabeça separada dos pés = nada 

B. Pés separados da cabeça = nada 

C. Cabeça e pés unidos = corpo 

A. Menores membros para o todo do corpo = úteis 

B. Menores membros sem o todo do corpo = inúteis 
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Clemente ordenava seus leitores a "tomarem seus corpos‖, mas nós, que lemos a carta tanto 

tempo depois, teríamos dificuldades para uma compreensão da tradução literal. 

 

37.5.B e C: Em A Greek-English Lexicon (1996, p. 438), de Lidell e Scott, encontramos a 

relação semântica do advérbio ―dícha‖, que traduzimos por ―separada‖, com o numeral ―dýo‖ . 

Além de ―separadamanete‖, o dicionário sugere ―feito em duas partes‖, dentre muitas outras 

possibilidades menos relevantes. Preferimos utilizar ―separada‖ para obter uma tradução mais 

clara, embora estejamos conscientes de que o texto grego quer dizer que a cabeça e o pé, 

separados em duas partes, não são nada.  Parece-nos que uma tradução assim, embora 

verdadeira, seria explicativa demais e inibiria o interlocutor de chegar aos resultados pela sua 

própria imaginação, pois é claro que se a cabeça e os pés se separarem, esses dois membros 

fariam com que o corpo fosse dividido em duas partes, pois representam suas duas 

extremidades.  

 

37.5.D: ―eláchistos‖ é o superlativo de ―mikrós‖ [pequeno], não há possibilidade gramatical 

que permita que esse termo seja traduzido por ―most insignificant‖, como fizera Bart D. 

Ehrman em sua edição crítica dos Pais Apostólicos (2003, p.103). 

 

37.5.E: O verbo sympneî é de difícil tradução, não o encontramos em momento algum no Novo 

Testamento. Ivo Storniolo e Euclides Balancin, na tradução dos Pais Apostólicos para a língua 

portuguesa, traduziram por ―convivem‖, (2008, p. 50); Daniel Ruiz Bueno, em sua edição em 

língua espanhola, traduz por ―conspiran‖ (1965, p. 212), provavelmente baseado na versão 

latina (idem. p. 254), onde aparece o verbo ―conspirant‖; Kirsopp Lake e Bart Hehrman 

traduzem por ―work together‖ (1985, p. 73; 2003, p.103). No entanto, parece que nenhuma 

dessas traduções relacionam o referido verbo com o pneûma, do qual supomos que tal verbo 

seja derivado. Assim, se o pneûma é ―a parte invisível e imaterial do homem‖, como propõe o 

Dicionário do Novo Testamento Grego de William Carey Taylor (1991, p. 178), então 

podemos sugerir que o autor implícito esteja se referindo à parte imaterial do corpo que ele 

apresenta como paradeigama. Portanto, ainda que tenhamos traduzido ―sympneî‖ por ―estão 

coordenadas‖, devido à falta de opção de vocábulo em língua portuguesa; estamos conscientes 

que essa suposta ―coordenação‖ está relacionada com o ―vento‖ [pneûma] que preenche o 
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sōma [corpo] e permite que ―todas as coisas‖ [pánta] estejam em submissão para preservar 

todo o corpo‘
19

.    

 

37.5.E e 38.1.A: Em grego o verbo sōzō tem um alcance mais amplo que ―salvar‖, que é a 

possibilidade de tradução mais comum. Dentre outras possibilidades está ―manter a salvo‖, 

―preservar‖. É essa possibilidade de tradução que parece estar mais próxima das duas vezes em 

que a palavra aparece no trecho que selecionamos para nossa análise. 

 

38.1.A e B: Aqui o autor aplica o paradeigma, ou seja, o segundo objetivo dessa figura retórica 

é relacionar o referido exemplo com uma situação concreta e bem conhecida pelos leitores. Os 

imperativos ―Sōzésthō‖ [seja submisso] e ―hypotassésthō‖ [seja preservado] são bastante claros 

para revelar tal intento. 

 

38.1.C. Devemos destacar a palavra charísma, que no contexto de I Clem não significa mais 

―dom‖, ―dádiva‖, como poderíamos encontrar em qualquer dicionário do Novo Testamento. 

Nesse caso, charísma significa ―oficio‖, ou mais especificamente: ―cargo eclesiástico‖. 

Podemos notar que tal evolução semântica começa já nas deutero-paulinas, sobretudo em 

Efésios. Onde também aparece a metáfora do corpo pelo menos sete vezes (1.23, 2.16, 3.6, 4.4, 

4.16, 5.23, 5.30), das quais, três vezes está relacionado com a cabeça, que é Cristo, que aparece 

separadamente (1.22, 4.15, 5.23). Ou seja, ao contrário da metáfora de I Co 12. 12-27, aqui o 

corpo de Cristo e sua cabeça podem ser apresentadas separaradamente, pois significam níveis 

hierárquicos dentro da comunidade. Enquanto que I Co 12.21 a cabeça dialoga com os outros 

membros, pois é apenas mais dos membros. 

 

V. 2. 3. A respeito de nossa delimitação e segmentação  

A tradicional metodologia da exegese histórico-crítica apresentou, desde muito 

tempo atrás, a necessidade de definir o começo e o término de um texto, intitulando esse 

exercício como ―delimitação de perícope‖. Sem dúvidas essa é uma necessidade óbvia para 

análise de qualquer texto, já que os manuscritos do mundo antigo que chegaram às nossas 

mãos foram redigidos em escrita continua. O problema que resulta disso é a forma como essas 

perícopes foram delimidas. Por isso, queremos questionar os itens que são elencados como 

―actantes textuais‖. Sejam quais forem, os actantes não são problemáticos para uma análise 

                                                 
19 Agradeço ao colega de mestrado Jairo Cavalcante Filho por ter me ajudado a chegar a tais conclusões a respeito desse 

termo.  
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literária, mas seriam, para o exercício de ouvir a voz que está por trás do texto, já que tal 

exercício se ancora na necessidade de retornar e retomar à oralidade que está por trás do texto 

escrito e tornado carta, o qual chegou a nossas mãos. 

Critérios literários não auxiliam muito em tal exercício, visto que não passariam de 

práticas filológicas. Filológicas, na medida em que o texto não é uma voz ativa que responde a 

outra, mas apenas uma quantidade de palavras estáticas que são parte de um discurso 

monológico, autônomo e ilhado. Porém, se considerarmos o texto que analisamos, a nossa 

perícope, como uma palavra que surge na seqüência e por necessidade de outra, e que também 

é geradora de outras, então teremos que olhá-la como palavra viva e em movimento, e nossos 

critérios para delimitar seu começo e seu fim deverão se basear em elementos que retomem à já 

referida, oralidade. 

Devido ao mesmo critério de considerar a perícope como texto vivo e não morto, 

surge em conseqüência, outros critérios de segmentação. Em vez de nos ancorarmos na 

―oração‖, no aspecto frasal, como unidade básica, como os exegetas histórico-críticos fizeram, 

conforme sugeriu Cássio M. D da Silva ao citar W. Stenger: ―A regra aqui é que cada frase, 

principal ou secundária que seja, tenha um só verbo (...)‖ (2003, p. 85); embora saibamos que 

existe certa variação significativa nas regras do método histórico-crítico de segmentação.  

No entanto, seguindo as teorias discursivas bakhtinianas, nos ancoraremos no 

―enunciado‖ como real unidade de comunicação, pois, quanto à oração, a temos em conta 

como unidade da língua por sua natureza gramatical e por não possuir os critérios 

delimitatórios que o enunciado prescinde, os quais são: 1) delimitação de ambos os lados pela 

alternância dos sujeitos do discurso; 2) contato imediato com a realidade (com a situação 

extraverbal); 3) contato com enunciados alheios; 4) capacidade de suscitar resposta. 

Simplificando, ―a responsividade‖, é o critério principal de delimitação de um enunciado 

(BAKHTIN – Os gêneros do discurso 2010, pp. 261-306). 

Bakke destacara em I Clem tanto o gênero retórico quanto o enquadramento nos 

padrões da epistolografia.  O discurso retórico – como já afirmamos em outros momentos – 

pertence a um gênero complexo, ou secundário; pois através dele a comunicação não é 

realizada em sua plenitude, a voz de um se destaca em detrimento à voz do outro. A esse 

propósito Bakhtin escreveu o seguinte Os gêneros do discurso: 

 

Nos gêneros secundários do discurso, particularmente nos retóricos, encontramos 

fenômenos que parecem contrariar essa tese. Muito amiúde o falante (ou quem 

escreve) coloca questões no âmbito do seu enunciado, responde a elas mesmas, faz 

objeções a si mesmo e refuta suas próprias objeções, etc (2010, p. 276).     
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Quanto ao enquadramento nos padrões da epistolografia, temos que destacar o que 

Bakhtin afirmou em Questões de literatura e estética, a respeito de textos desse tipo: 

 

As condições menos propícias para o reflexo da individualidade na linguagem estão 

presentes naqueles gêneros do discurso que requerem uma forma padronizada, por 

exemplo, em muitas modalidades oficiais, de ordens militares, nos sinais 

verbalizados da produção, etc (2010, p.265). 

    

Assim, a estratégia de delimitar nossa perícope com base no ―enunciado‖ parece 

estar minada pela formalidade do texto de I Clem, pois não nos resta possibilidade de arguir 

quem seja o interlocutor, porquanto a linguagem formal do enunciador, baseado na retórica e 

na padronização do discurso, obscurecem de maneira total, quem quer que esteja do ―outro 

lado‖, no diálogo epístolar. 

Portanto, por um lado, não podemos afirmar categoricamente a delimitação de 

nossa perícope com base no enunciado; por outro lado, não nos interessa delimitá-la com base 

em argumentos literários. Acima já afirmamos nosso pressuposto de que esse trecho da epístola 

esteja no centro, tanto estrutural, quanto ideológico, pois, além de estar posicionado no centro 

do texto, também podemos notar que nessas poucas palavras – dos versículos 37.5 e 38.1 – se 

resume metaforicamente tudo que é afirmado ao longo de toda a carta.  

E, mais importante para nós, nesse trecho podemos colocar I Clem em diálogo 

direto com autores do mundo antigo através do tema que ele aborda. Assim, ainda que não 

possamos, e, de alguma forma, não achemos necessário uma argumentação definitiva sobre a 

delimitação da perícope, podemos analisá-la em sua comunicabilidade, mesmo que não 

tenhamos indícios de seu narratário. Pois ao menos temáticamente nossa delimitação é sólida, 

pois Bakke quando comenta especificamente a metáfora do corpo em I Clem a delimita 

exatamente da mesma meneira (1973, p.197). 

        

V. 2. 4. O diálogo de Clemente no longo tempo 

Referimo-nos à medicina da Grécia Antiga como a primeira referência do mundo 

greco-romano que temos registro, a apresentar com mais clareza uma analogia entre o corpo e 

o cosmo. Retomando à argumentação de Hipócrates, Alcmeon e Platão, o corpo humano é um 

micro-modelo do cosmo, não apenas metaforicamente, mas de forma concreta. Por isso, 

Hipócrates afirma que os médicos, para que tenham êxito em sua profissão, precisam notar os 

sinais de grande importância dispostos pela meteorologia e pela astronomia, conforme e 

enxerto que citamos de Airs waters places (JONES, 1957, p. 72).  
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Platão, apesar de ter uma reflexão idêntica à dos médicos no que diz respeito à 

relação concreta entre corpo e cosmo; também apresenta minuciosamente o corpo como uma 

analogia, uma metáfora da sociedade ideal, a qual ele delineia em A Republica, onde cada parte 

do corpo é análoga a uma classe social, assim como a religião hindu havia afirmado a respeito 

de sua própria sociedade em relação ao corpo de Brahma. Para Platão os filósofos, os mais 

dotados de razão, devem ser a cabeça que gerencia todo o corpo, enquanto que os outros 

membros, embora tenham sua importância, como por exemplo, devido à necessidade que o 

corpo/Estado tem de defesa – dentre outras funções indispensáveis – todos estão, e devem 

permanecer submissos à cabeça. É assim que surge, possivelmente, a mais antiga descrição de 

uma sociedade totalitária – ainda que não nos refiramos ao totalitarismo políco da meneira que 

essa idéia é compreendida hoje. 

Os estóicos como herdeiros da filosofia clássica, deram continuidade a ideia de 

coesão entre o universo e o corpo humano, porém levando essas afirmativas a um nível mais 

elevado. Não foi a toa que Diógenes Laércio afirmou que para os estóicos ―Todo o cosmo é um 

ser vivente animado e racional‖ (142-143), até a teologia estóica se desenvolve na direção de 

um panteísmo. Para eles, no universo tudo está em harmonia, em coesão e inter-relacionado, 

qualquer coisa que destoe desse ritmo está errada.   

O que se destaca no estoicismo é que essa escola filosófica não foi um grupo 

fechado para si, não se contentou em educar a elite intelectual, nem manteve suas discussões 

apenas no nível dos filósofos especialistas. O estoicismo ensinou filosofia para o mundo greco-

romano, e se destacou sobremaneira no período do Império Romano, de tal forma que se 

tornou uma das linguagens mais importantes desse período. Seus ensinamentos adentraram nos 

demais círculos intelectuais, fossem na área de política, de religião, de história, de filosofia, de 

matemática, de medicina ou possíveis outras. Os termos estóicos eram conhecidos e citados 

pelos intelectuais desse período, mesmo sem que eles conhecessem a filosofia estóica, 

propriamente dita, pois essa relação se deu através da cultura. 

Tito Lívio, Sêneca, Paulo e Clemente foram herdeiros desse estoicismo transmitido 

pela cultura do Mediterrâneo. Ainda que haja quem apresente o estoicismo desse período como 

uma degeneração da filosofia ―estóica autêntica‖ de Zenão, Cleanto e Crisipo; isso não é 

relevante, o que importa é que todos esses autores apresentam uma relação com conceitos 

estóicos e com a cosmovisão filosófica estóica, de maneira que já houve quem quisesse 

relacionar cada um desses autores com uma relação direta com o estoicismo. Talvez Sêneca e 

Tito Lìvio possam ter uma relação direta, enquanto Paulo e Clemente obtiveram algum 

conhecimento indireto, mas – mais uma vez – isso não importa do ponto de vista dialógico, o 
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que importa é que ―o estoicismo converteu-se em um dos grandes fundamentos da tradição 

ocidental‖ (FUNARI, 2006, p.76). 

A respeito do corpo, Tito Lívio remete uma fábula ao cônsul Menenio Agripa. Essa 

fábula apresenta o corpo em seu estágio caótico e primitivo, pois ele fala ―do tempo em que o 

corpo não formava como agora um todo harmonioso, mas cada membro possuía a própria 

opinião e a própria linguagem‖. Era um corpo em que as atividades de cada membro foram 

distribuídas de maneira desigual, tendo em vista que enquanto a função de alguns membros é o 

―trabalho e o serviço‖ [labore ac ministerio], a do estômago era ―obter tudo à custa de seus 

cuidados‖. Os demais membros se revoltam contra a atividade privilegiada do estômago e 

armam um motim, ―uma conspiração‖; para que ninguém mais levasse comida até ele. Até que 

notam que a conspiração está prejudicando a eles mesmos, pois a fome os leva ao ―limite do 

esgotamento‖. Assim notam que a função do estômago é, ―não apenas [ser] alimentado por 

eles, mas os alimentar também, devolvendo a todas as partes do corpo este sangue que nos dá 

vida e força, distribuído-o pelas veias depois de elaborá-lo  pela digestão dos alimentos‖. Após 

terminar a narrativa, o próprio Lívio relaciona essa história com a revolta dos plebeus contra os 

patrícios. Note também, que, nessa fábula, o caos primordial (a capacidade individual de cada 

membro) é substituído por uma harmonia posterior, que é preferível valorativamente em vista 

do primeiro, conformes os critérios estabelecidos pelo narrador. 

Na sua versão da metáfora, Sêneca também fala de um órgão destacado, mas para 

ele não é o estômago, mas sim, a cabeça, é dali que ―provém a saúde que se espalha por todas 

as partes do corpo‖. Ao recomendar a clemência ao jovem Nero, por várias vezes Sêneca 

utiliza-se da metáfora do corpo. No Livro III. 1.3. Sêneca afirma que tanto o princeps precisa 

de força – acessível através do poderio oferecido pelo Império; quanto o Império precisa de 

uma cabeça – que é o próprio princeps. No Livro III. 1.5. Sêneca afirma que o princeps é:  

 

(...) a alma do Estado e o Estado é teu corpo (...) Assim, devem-se poupar cidadãos, 

mesmo os condenáveis, não diferentemente dos membros enfermos e, quando for 

necessário sangrar, deve-se conter o gume para a incisão não ser mais profunda que o 

necessário.     

 

As duas versões da metáfora destacam a existência de um membro do corpo que se 

caracteríza em contraposição aos outros, na verdade, os dois autores – cada um de sua própria 

maneira – justificam a necessidade da existência desses membros privilegiados ao afirmarem 

que o estômago alimenta também (aos outros membros), devolvendo a todas as partes do corpo 

este sangue que nos dá vida e força, distribuído-o pelas veias depois de elaborá-lo  pela 

digestão dos alimentos‖; e que da cabeça ―provém a saúde que se espalha por todas as partes 
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do corpo‖. Assim, ficaria claro que a metáfora do corpo usada politicamente, ou em escala 

menor, utilizada para fazer analogia a um grupo social, é sinônimo de totalitarismo, desde 

Platão, pois, para o bom funcionamento do corpo é necessário que haja concórdia entre os 

membros, ainda que isso signifique o sofrimento de uns em detrimento do serviço deleitoso de 

outro. Visto que esse membro que tem uma função destacada é o responsável pela distribuição 

do alimento por todo o corpo. 

Porém, o apóstolo Paulo, através de sua crítica perspicaz, vira ao avesso as 

metáforas do corpo de seus ilustres contemporâneos. Podemos dizer que Paulo subverte o 

discurso oficial através do riso, demonstrando que a mesma metáfora pode ser analogia de uma 

sociedade bem diferente da que os pensadores da elite romana pretenderam. Notemos que 

Paulo retoma o corpo caótico referido por Tito Lívio. No corpo que o apóstolo apresenta como 

modelo para a comunidade cristã de Corinto ―cada membro possuía a própria opinião e a 

própria linguagem‖, a própria cabeça discute com os outros membros. O corpo que ele 

apresenta não é qualquer corpo humano, mas o corpo de Cristo, onde os crentes são inseridos 

através do batismo, onde ―os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são 

necessários. E os que reputamos serem os menos honrosos no corpo, a esses honramos muito 

mais; e aos que em nós são menos decorosos damos mais honra‖. Embora a teologia ocidental 

não tenha afirmado até agora, esse é um claro exemplo de sátira menipéia, de versão paródico-

travestizante – como afirmara Bakhtin. Pois Paulo zomba do ―corpo harmonioso‖ representado 

pelo Império Romano, que tem César por cabeça (ou estômago), e apresenta uma versão 

cômica desse corpo, que é o corpo de Cristo – note bem que Cristo não é a cabeça, mas o 

próprio corpo.  

Pouco tempo depois, cristãos que escreveram em nome de Paulo, apesar de terem se 

aproximado muito de sua teologia, não compreenderam o princípio cômico de sua versão da 

metáfora do corpo; ou talvez essa analogia não lhes interessasse mais nessa época. O fato foi 

que em Efésios e Colossenses a igreja é um corpo que tem Cristo por cabeça (Ef 1.22, 4.15, 

5.23; Cl 1.18 e 2.19), novamente um órgão privilegiado se destaca em vista dos demais. 

Também é interessante reparar que o corpo de Cristo não é mais a comunidade local como em I 

Co 12, onde cada dom está vinculado com as necessidades cotidianas do culto cristão, cada 

dom é uma necessidade da comunidade local. Em vez disso, o corpo agora passa a ser a igreja 

cósmica que se espalhou pelo mundo, e os dons [χάριματα] são instituiçõs, são cargos eclesiáticos 

(Ef. 4.11) conforme Schweitzer notou há muito tempo (2006, p.166). 
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Parece ser este o estado da questão quando Clemente, o secretário da comunidade 

cristã de Roma, talvez um dos líderes, elege a mesma metáfora como um de seus constantes 

paradeigmata, não apenas mais um, dentre as frequentes figuras de retórica de sua 

correspondência, mas a figura retórica central, a que exemplifica e atende com maior precisão 

os objetivos correspondentes à comunidade cristã de Corinto naquele momento em que esta 

passa por uma grave crise, devido à usurpação dos cargos mais elevados da comunidade, que 

pertenciam aos anciãos, por jovens insolentes. 

Donald A. Haegner destacou a dependência que Clemente tem do apóstolo Paulo 

em sua referência ao corpo de Cristo, como uma alusão de I Co 12. Para tanto o teólogo 

elaborou o seguinte esquema (1973, p.197): 

                                                                                                     

Clement 37.5; 38.1 

(Text f A) 

 

λάβωμεν τὸ σῶμα ἡμῶν·  

ἡ κεφαλὴ δίχα τῶν ποδῶν οὐδέν ἐστίν, 

οὕτως οὐδὲ οἱ πόδες δίχα τῆς κεφαλῆς·  

τὰ δὲ ἐλάχιστα μέλη τοῦ σώματος ἡμῶν 

ἀναγκαῖα καὶ εὔχρηστά εἰσιν ὅλῳ τῷ σώμᾳτι·  

 

ἀλλὰ πάντα συνπνεῖ καὶ ὑποταγῇ μιᾷ χρῆται 

εἰς τὸ σώζεσθαι ὅλον τὸ σῶμα. 

σωζέσθαι οὖν ἡμῶν ὅλον τὸ σῶμα ἐν Χριστῷ 

 Ἰηςοῦ,  

καὶ ὑποτασσέσθω ἕκαστος τῷ πλησίον  

αὐτοῦ, καὶ ὑποτασσέσθω ἕκαστος τῷ πλησίον αὐτοῦ, 
 

 

I Corinthians 12  

(Text of Nestle-Aland) 

 

20, νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἓν δὲ σῶμα. 

21, οὐ δύναται ... ἡ κεφαλὴ [εἰπεῖν] τοῖς ποσίν, 

 χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω· 

22, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα μέλη  

τοῦ σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά                            

ἐστιν, 

24, ἀλλὰ ὁ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα... 

25, ἵνα μὴ ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι,  
 

 

 

ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ μέλη. 

28, καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ κτλ. 

(Tabela 6) 

Comparação entre as metáforas do corpo de I Clem 37.5; 38.1 e de I Co 12 

 

Hagner (1973) apresenta a relação semântica e argumentativa entre as duas 

passagens e afirma que Clemente certamente conheceu o texto de I Corintios, pois em ambos 

os textos o corpo é relacionado com os charismata. Elementos, que conforme Hagner, não 

devem nos surpreender, visto que além do endereço das duas cartas serem o mesmo, também 

os propósitos são o mesmo. O autor ainda contexta Louis Sanders, que em L‟helenisme de 

Ssaint Clément de Rome et le paulinisme (1843) nega que I Clem 37.5-38.1 dependa de I Co 12 
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, e afirma que a metáfora do corpo de I Clem está muito mais relacionada com o estoicismo, do 

que com o uso paulineo, em sua aplicação (1973, p. 198). Embora Hagner assevere o 

paralelismo das duas passagens, concorda com Sanders quanto à proximidade que a aplicação 

da metáfora do corpo de I Clem tem do estoicismo, e o distanciamento da utilização feita por 

Paulo.  

É notório que Sanders pressupõe o estoicismo como uma escola filosófica estática, 

tanto quanto a identidade cristã de Paulo e Clemente, pois não cogita a possibidade de que os 

dois fatos – ―dependência textual de Paulo‖ e ―aplicação conforme o estoicismo‖ – podem ser 

verdadeiros ao mesmo tempo. Por outro lado, a insistência de Hagner na dependência textual 

que I Clem tem de I Corintios – que bem pode ser verdadeira – omite as discrepâncias 

existentes entre esses textos que não se resumem a detalhes, mas a uma grande oposição 

ideológica entre os dois autores.   

Analisando com cuidado, observamos que, embora as palavras sejam as mesmas, os 

destinatários sejam os mesmos, e talvez o problema seja o mesmo, a aplicação é bem diferente, 

porquanto Clemente abre mão de falar do mítico corpo caótico, onde se destacam as inversões 

menipéicas. Em sua metáfora subentendemos a existência de membros pequenos que são úteis 

para o corpo inteiro apenas em caso de submissão (37.5 – D e E). Na metáfora de Clemente 

também está presente a cabeça como órgão privilegiado, do qual depende a ―saúde do corpo 

inteiro‖ (37 B,C,D), como nas metáforas de Tito Livio, Sêneca e Platão. Muito embora seja 

necessário destacar que ―um corpo dividido (dycha – feito em dois) não é nada‖, pois para que 

a cabeça alcance o privilégio ela precisa governar um corpo, sem o corpo não há sentido a 

existência da cabeça. Não há como ignorar que na metáfora do corpo de I Clem há uma 

oposição muito grande entre os membros: de um lado a cabeça, do outro os pés; de um lado os 

menores membros, do outro o todo do corpo, conforme demonstramos na tabela a respeito dos 

pares de opostos. É disso que depende a aplicação prática desse paradeigma, que cada um seja 

corpo, mantenha-se no seu devido lugar, na sua função, que poderia ser traduzido por 

charisma, isto é, mantendo o privilegio da cabeça.  

 

V. 2. 5. O diálogo concreto de Clemente  

Nos últimos cinco anos do primeiro século, a comunidade cristã de Roma recebe a 

notícia de que a comunidade cristã de Corinto está em desordem devido aos jovens cristãos 

que usurparam o lugar dos anciãos. Entenda-se por jovens, homens que estão na sua fase de 

máximo vigor, para a cultura greco-romana essa faixa etária está entre os trinta e quarenta e 
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cinco anos de idade, ou, entre os vinte e oito e cinqüenta, dependendo de algum critério de 

classificação local. 

A atitude desses jovens é tanto contrária à prática cristã, quanto às instituições 

morais do Império Romano, dentre elas, destaca-se uma conhecida como paterfamílias, 

segundo a qual, cada casa e cada estabelecimento deve refletir à política do Império. Não é 

apenas nessa instituição que vemos a projeção da política romana nas micro-estruturas, na 

verdade, tudo que estava no Império Romano deveria ter uma projeção de sua política, de sua 

homonoia, desde a estrutura dos collegia (portanto das comunidades cristãs), que imitam às 

assembléias políticas. 

A comunidade cristã de Roma julgou que os jovens eram ―abomináveis e 

arrogantes‖ e sua atitude como uma ―revolta abominável e sacrílega‖, e devido ao seu lugar 

social a comunidade romana deveria tomar partido em favor da homonoia, para que não se 

espalhasse a notícia de que os cristãos de Corinto estão agindo de maneira desordenada, 

contrariando a fides. Fato que poderia prejudicar de forma direta os cristãos de Roma em vista 

de seus patrões que os ajudavam materialmente a manter a comunidade, talvez cedendo o 

espaço para o culto e ajudando com donativos, ou apenas garantido a licitação do cristianismo 

em seu território. Qualquer atitude cristã que incomodasse a pax estabelecida pelos romanos 

deveria ser censurada pelos próprios cristãos, antes que o Império tivesse que tomar uma 

atitude por si mesmo. 

A tomada de atitude realizada pelos membros do collegia cristão de Roma foi 

escolher o mais bem instruído de seu meio para escrever uma epístola parenética aos rebeldes 

de Corinto. O mais bem instruído não significa a maior autoridade espiritual, nem o mais 

intelectual, propriamente dito; tampouco significa que fosse líder; significa apenas aquele que 

tem domínio do gênero epistolar e das regras da alta retórica, nesse aspecto, um escravo, ou 

ex-escravo, às vezes, poderia se destacar mais do que membros da comunidade pertencentes à 

elite.  

O homem eleito para escrever a correspondência se chama Clemente; apesar de 

termos levantado muitas suspeitas a respeito de sua vida, não podemos afirmar nada com 

certeza, além de seu nome, pois ele quase não fala nada de si mesmo, os detalhes de sua 

personalidade se perdem na frequente repetição da primeira pessoa do plural que domina toda 

a carta, não existe em toda extensão de seu texto uma única sentença que ele diga algo apenas 

de sua opinião. Suponhamos que ele tenha se convertido ao judaísmo e ao cristianismo 

sucessivamente, devido ao seu vocabulário que demonstra uma visão positiva das religiões 
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tradicionais européias, arguimos que ele tenha sido iniciado em algum mistério e como era 

tradicional aos homens intelectuais de sua época, ele tenha peregrinado por várias religiões 

distintas em busca da verdade, mas como estamos conscientes da falta de evidências para essa 

afirmativa deixamos essas contribuições em aberto, de maneira que não seja determinante para 

as conclusões finais.       

Sua formalidade e seu estilo recatado, ao escrever a carta, fizeram com que os 

detalhes a respeito da disputa em Corinto, se perdessem completamente, pois não seria 

elegante de sua parte entrar nos pormenores do conflito. Seria mais recomendável que ele 

instruísse aos ―caríssimos irmãos de Corinto‖ por meio de seus bem eleitos paradeigmata do 

Antigo e do Novo Testamento, assim como da cultura pagã; demonstrando que a aplicação de 

todos os ―exemplos‖ seja a necessidade premente que a comunidade tem de depor os líderes 

ilegítimos e devolver os antigos ao cargo, para em seguida, na segunda parte da carta, passar 

para recomendações institucionais, ou seja, recomendar que a comunidade de Corinto aceite 

as normas que vem se desenvolvendo em Roma, que são elementos como a ―hierarquia 

eclesiástica‖ e a ―sucessão apostólica‖.      

A respeito da ―hierarquia eclesiástica‖, a carta escrita por Clemente, quer que em 

Corinto os cargos da comunidade, que para ele são charismata, sejam divididos de forma 

regrada, ainda que desigual, pois esse tipo de normatividade os diferenciaria dos demais 

sectários nocivos ao Império, dos quais, alguns também se nomeavam cristãos. Quanto à regra 

da ―sucessão apostólica‖ que Clemente tenta impor à Corinto, esta seria uma maneira de 

garantir que o problema da usurpação dos cargos por pessoas indignas não se repita mais.  

É notável que esses encaminhamentos dados na epístola da comunidade de Roma à 

comunidade de Corinto são encaminhamentos práticos, não devaneios por teorias abstratas, 

nem fundamentação de dogmas – aliás, estão muito longe disso. São atitudes a serem tomadas 

com emergência. Tanto na primeira parte da carta quando se exige que os rebeldes sejam 

depostos e os lideres legítimos sejam devolvidos aos seus respectivos cargos; quanto à 

segunda parte, onde se recomenda novas atitudes institucionais que garantirão a segurança do 

cristianismo diante de incertezas do futuro, até mesmo o longo trecho transcrito da liturgia do 

culto romano, que intitulamos como ―Oração extensa‖, dá direcionamentos práticos em suas 

entrelinhas.  

Mas tudo isso parece previsível, era de se esperar que a comunidade de Roma fosse 

a mais preocupada com sua própria conduta diante dos olhos das autoridades romanas, assim 

como se preocupasse com o comportamento de seus irmãos de fé. Assim como é de se esperar 
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que Roma, desenvolvendo normas para sua sobrevivência mediante às presentes situações do 

Império Romano, as transmitisse a outras comunidades, aconselhando-as a segui-la, mas 

nunca ordenando. O que não é pertinente ao texto é o fato de que Roma tenha qualquer 

espécie de autoridade sobre Corinto e muito menos que Clemente seja o líder da comunidade 

de Roma.  

Tendo em vista que a comunidade com a qual Roma se comunica, era a mais 

problemática dentre todas as comunidades cristãs antigas que temos noticia, pois essa mesma 

ekklēsia já havia dado muito trabalho ao apóstolo Paulo, há mais ou menos quarenta anos 

atrás, por motivos semelhantes, o problema das facções. Dificuldades que parecem naturais 

para essa comunidade quando temos em mente a sua gênese em meio a uma sociedade 

pluralista e de alpinistas sociais. Clemente não cita os mesmo partidos referidos por Paulo, 

mas é possível que o problema que ele enfrenta seja um desenvolvimento daquele mesmo.  

Para exemplificar a ignorância que os membros da comunidade de Corinto 

cometem ao insistirem em se dividir em facções, Clemente compara essa comunidade a um 

corpo e interroga aos crentes de Corinto: ―Por que insistimos em separar e despedaçar os 

membros de Cristo, nos revoltando contra o próprio corpo, chegando a uma loucura tal que 

nos esquecemos que somos membros uns dos outros?‖ (46.7). Na verdade ele não é original 

nesse aspecto, pois essa é uma clara alusão a uma metáfora muito divulgada no mundo antigo, 

dentre muitos celebres pensadores.  

Aliás, originalidade não é o forte de Clemente, tudo o que ele faz é citação, direta 

ou indireta; é alusão, é reprodução do discurso alheio, porquanto não há nada de poético em 

suas palavras, há apenas prosa. Há uma necessidade de convencer seu remetente, que apesar 

de não se impor como autoridade, sobrecarrega-o de argumentos, sem deixar espaço para 

qualquer resposta, sem querer ouvir sua voz. Isso demonstra o que já dissemos ao afirmar que 

Clemente não diz nada de si mesmo.    

Ao destacar Clemente como um ―prosador‖, pode-se realizar uma comparação 

entre sua característica ―reprodução do discurso alheio‖ e a originalidade do apóstolo Paulo; 

―O prosador, ao contrário, como veremos, tenta dizer inclusive aquilo que lhe é próprio na 

linguagem de outrem (...) e frequentemente ele mede o seu mundo com escalas lingüísticas 

alheias‖ (BAKHTIN, 2010, p. 95). 

Assim, Clemente toma a metáfora do corpo em um momento estratégico de sua 

carta, e a elege como tema de toda a epístola. Quando ele se refere à metáfora do corpo para a 

comunidade de Corinto, certamente vem à mente dos crentes a metáfora imortalizada por 



142 

 

Paulo, mas na verdade, não é bem essa a motivação que inspira Clemente. Todavia, parece 

injusto uma crítica severa a Clemente de Roma, afirmando uma decadência do cristianismo 

em seu período, em comparação com o ápice do cristianismo apostólico, como tantos 

comentaristas fizeram ao associar Clemente ao Império Romano, de forma degradante para o 

futuro da crítica originaria do cristianismo de Paulo e Jesus.  

É possível que Clemente ouvisse no mesmo tom a metáfora em suas duas versões e 

até as achasse compatíveis, devido à sua filiação a seita cristã e ao seu bom relacionamento 

com seus patrões, um processo hermeneutico que associa figuras dispares, sem que o próprio 

Clemente tenha se dado conta de tal efeito. Talvez ele tenha em mente a ambiguidade de um 

discurso que remete tanto a Paulo, quanto a outros célebres escritores greco-romanos. Talvez 

uma facção a relacione com uma alusão enquanto a outra a relacione com a outra. Não temos 

certeza, não há nada que nos permita saber como foi a recepção da carta na comunidade, como 

os anciãos foram restaurados e os jovens depostos. Sabemos apenas que a carta obteve êxito 

de alguma maneira, pois caso contrario ela não teria sido tão aclamada na antiguidade e 

chegado até nós, e a comunidade cristã de Corinto não teria sobrevivido para a posteridade.       

 

V.3. Conclusões do capítulo 

Nesse capítulo apresentamos nossa contribuição para interpretar o autor de I Clem, 

abrindo mão de alguns postulados antigos, mantidos pelos eruditos europeus; para arguir 

novas possibilidades de interpretá-lo, assumindo a contribuição que o nosso próprio lugar 

social pode dar.  

Em seguida passamos para uma breve análise de I Clem 37.5-38.1, não nos 

aprofundamos na exegese, pois em nenhum momento tivemos esse objetivo, nossa análise 

teve a finalidade de nos auxiliar no passo seguinte, que é apresentar o diálogo em que a 

metáfora do corpo se insere.   

O passo seguinte foi apresentar o diálogo que I Clem manteve tanto com a cultura, 

a partir da recepção da metáfora do corpo em suas distintas perspectivas, quanto o diálogo 

concreto, de acordo com a ocasião particular que motivou I Clem a ser escrito.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Falar em termos conclusivos seria negar toda a metodologia empregada na análise 

desenvolvida ao longo dessa dissertação. Em nenhum momento tivemos tais pretensões, pelo 

contrário, nosso objetivo foi apenas o de entrar – e passar a fazer parte – do diálogo a respeito 

de um documento cristão antigo, que até recentemente esteve relegado às querelas de eruditos 

europeus que discutiram o desenvolvimento do cristianismo primitivo com base em suas 

próprias fantasias denominacionais, sobre tudo, a partir de pressupostos dogmáticos. 

Por um lado, nosso empenho foi metodológico. Demonstramos que outras formas 

de acesso a leituras antigas podem mudar de maneira substancial, objetos que já estão 

matizados devido à repetitiva leitura durante séculos sob uma mesma perspectiva. Elegemos 

Bakhtin e a micro-história de Carlo Ginzburg, mas não queremos cometer a mesma idolatria 

metodológica que outras linhas de interpretação cometeram, por isso, a colocamos dentre 

muitas outras possibilidades. O que achamos importante é que o assunto não fique relegado a 

um único método e um único núcleo de leitores, pois teólogos que falam para teólogos sempre 

serão compreendidos apenas por teólogos e úteis apenas para teólogos. 

Por outro lado, nosso emprenho foi o de criticar a tradição teológica européia e 

também estadunidense, que analisa academicamente I Clem há mais de cem anos, mas não 

revelou a seu respeito muita coisa que se faz óbvia ao nosso olhar latino-americano, pois, 

apesar do imenso acervo bibliográfico tanto de pesquisas que se amontoam a respeito do tema 

e de temas próximos, quanto das fontes do mundo antigo em edições críticas; e também dos 

centros de pesquisa especializados no tema, a despeito de tudo isso, as pesquisas são 

repetições enfadonhas, que não correlacionam o tema com as outras áreas das humanidades. 

Mas também tivemos a intenção de dar nossa própria contribuição ao tema, 

levantando alguns temas que nunca foram levantados, porém, sabemos da modéstia de nossos 

subsídios, dado nosso tempo de pesquisa e as ferramentas que estiveram em nossa disposição. 

Mas, sobretudo, como deve ter ficado evidente, nossa intenção não foi dar uma contribuição 

ao tema apresentando novas descobertas, mas sim, estabelecendo novas perspectivas, 

destacando a nossa própria forma de ler I Clem como um documento em diálogo, não como 

um epistola arcaica, paleográfica ou como um dogma. 
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A metáfora do corpo em I Clem é pequenina, mas suas raízes são extensas e estão 

ligadas com as profundezas de um passado remoto da cultura ocidental
20

, e seus ramos se 

lançam até períodos contemporâneos nas complicadas e fragmentárias manifestações daquilo 

que intitulamos como cristianismo hoje em dia. 

A metáfora do corpo está nas conversas cotidianas dos idiomas modernos de nosso 

mundo, e tornou-se uma analogia de qualquer grupo. Assim, surgiram palavras como 

―incorporação‖, ―corporativismo‖, ―corporificar‖, etc. Mas também ouvimos corriqueiramente 

a respeito do ―corpo docente‖, ou do ―corpo discente‖ de uma instituição de ensino; do corpo 

administrativo, do corpo editorial e tantos outros corpos, conforme a especificidade de 

qualquer que seja a equipe ou o grupo que se pretende coeso, mas ainda gostaríamos de 

destacar seu uso nas igrejas. 

James Dunn asseverara que o apóstolo Paulo fundamenta a experiência religiosa 

dos três maiores ramos do cristianismo ocidental: catolicismo romano, protestantismo e 

pentecostalismo. Cada uma dessas denominações cristãs relaciona sua experiência com os três 

respectivos ensinamentos paulinos: ―mística eclesiástica ou sacramental‖, baseado no ‗estar 

em Cristo‘; ―justificação‖, baseada, sobretudo no dogma luterano da graça e fé‖; e ―o 

recebimento do Espírito Santo‖, disperso nas várias cartas paulinas (2009, p. 475). Analisando 

a metáfora do corpo como ―um jargão eclesiástico contemporâneo‖, já que é notório que 

pregadores e ministros cristãos das igrejas contemporâneas ensinam, com muita freqüência, 

doutrinas baseada na analogia do corpo, podemos acrescentar que cada uma dessas 

denominações também apresenta um desenvolvimento da interpretação da metáfora do corpo 

que se faz fundamental à sua respectiva teologia.  

Os católicos do mundo antigo interpretaram a metáfora do corpo com base em I 

Clem e nas Cartas de Inácio de Antioquia, de forma que Cipriano de Cártago afirmaria: ―extra 

ecllesiam nulla salus‖ [fora da igreja não há salvação], que se tornou um dos dogmas mais 

importantes do catolicismo romano.  

Pelo lado protestante, ser o corpo de Cristo é uma das bases da doutria de Lutero 

do ―sacerdócio universal‖, todos os membros são iguais no corpo de Cristo. E ainda que leiam 

I Corintios 12 em paralelo com Efésios, não encontram objeção, pois: – ―Cristo é o cabeça de 

seu corpo que é a Igreja Universal, e não o Papa!‖ Embora Lutero também tenha desenvolvido 

uma teologia da Igreja local.  

                                                 
20 Conforme critérios lingüísticos, o Ocidente pode ser compreendido até a India, tendo como parâmetro os idiomas 

flexionais.    
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Quanto aos pentecostais, destaca-se a importância da ―entrada no corpo de Cristo‖, 

compreendida como o momento da conversão do não crente, que passa a fazer parte desse 

corpo e a estar disponível às manifestações do Espírito Santo: – ―Ser usado nos dons do 

Espírito Santo‖; conforme diriam em suas palavras.   

Resta a cada pessoa, que está inserida no grande diálogo que envolve o mundo, se 

responsabilizar pelo seu próprio filtro deformador e dar sua contribuição, ainda que quase 

nula, ao que as futuras gerações compeendarão com a metáfora do corpo na linguagem cristã. 

A metáfora do corpo é sinônimo de ordem de ou cáos? De igualdade ou totalitarismo? 
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