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RESUMO 

 

 

O propósito desta pesquisa é analisar a obra os Atos de Paulo e Tecla, focando na 

importância da renúncia sexual para a liderança da mulher. Tema este que se tornou 

fundamental para que as mulheres conseguissem conquistar seu “espaço” e “poder” 

diante da sociedade e assim conseguir fazer com que sua voz fosse ouvida, mesmo que 

de forma não tão considerável. Ao examinar os Apócrifos Atos de Paulo e Tecla, 

pôde-se observar suas principais características e composição, apresentando sua 

origem e interpretação pelas comunidades e pelos líderes do início do cristianismo. 

Buscou-se nesta pesquisa retratar e fundamentar o romance grego, apresentando suas 

similaridades com os Atos de Paulo e Tecla, e desta maneira destacar a influência do 

escrito grego sobre o texto apócrifo em sua forma de estruturação. Apresentamos as 

definições sobre a renúncia sexual, liderança e martírio sempre destacando os temas 

com a figura da mulher, abordando a questão do corpo e a sociedade e demonstrando 

como estes temas inspiraram os discursos no início do cristianismo. Referente aos 

escritos dos Atos Apócrifos, apresentamos a origem das comunidades de mulheres 

celibatárias, que influenciaram a escrita dos textos, relatando o motivo pelo qual os 

Atos foram escritos e como foram disseminados nas outras comunidades. Sobre o 

martírio, descrevemos suas origens e como os cristãos viam nessa ação uma 

aproximação com Deus, e como o martírio preparou a vida de Tecla para que ela se 

tornasse uma anunciante da palavra de Deus. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to analyze the work the Acts of Paul and Thecla, 

focusing on the importance of sexual abstinence for women's leadership. A topic that 

was essential for women to conquer their "space" and "power" in society and this way 

get to make their voice heard, even though not as considerable. By examining the 

Apocryphal Acts of Paul and Thecla, its main characteristics and composition can be 

observed, also with its origin and interpretation by communities and leaders in the 

beginning of Christianity. Sought to portray this research, justifying the Greek romance, 

presenting their similarities with the Acts of Paul and Thecla and thus highlight the 

influence of Greek writing on the apocryphal text in its way of structuring. It was 

presented the definitions of sexual abstinence, leadership and martyrdom always 

stressing themes with the figure of the woman, addressing the issue of the body and 

society and demonstrating how these themes inspired speeches in early Christianity. 

Referring to the writings of Acts Apocrypha, we present the origin of communities of 

celibate women who influenced the writing of texts, reporting why the Acts were 

written and how they were disseminated in other communities. About martyrdom it was 

described its origins and how Christians saw in this action an approach to God and how 

martyrdom prepared Thecla’s life to become an agent of God's word. 

 

Keywords: 

Paul and Thecla - Early Christianity - Martyrdom - Women - Sexual Renunciation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Percebemos que no início do cristianismo as mulheres desenvolveram papéis 

importantes nas comunidades cristãs, as quais podem ser destacadas: Maximila, Tecla, 

Druziana, Perpétua, entre outras. O cristianismo tornou-se uma das religiões de grande 

influência no mundo moderno, e este é o elemento que prepara o terreno propício para o 

cultivo de todo tipo de especulações. Alimentando-se destas e fortalecendo-se no 

obscurantismo da falta de informações, inerentes a uma literatura de tal antiguidade, 

crescem as muitas e divergentes concepções sobre a real significância da renúncia 

sexual para o exercício da liderança feminina. 

A compreensão sobre a formação e a apurada investigação histórica são os 

fundamentos básicos para uma correta conclusão sobre o objeto estudado. A relevância 

do assunto em foco determina a necessidade e a responsabilidade da nossa pesquisa. 

Sendo assim, pesquisar sobre o valor da renúncia sexual para a liderança da mulher em 

Atos de Paulo e Tecla continua a ser um desafio que alcança resultados importantes do 

ponto de vista conceitual e prático. 

O texto apócrifo Atos de Paulo e Tecla contendo linguagens figuradas, 

simbolismo e perspectivas possivelmente escatológicas torna-se um texto que instiga a 

esse tipo de pesquisa; embora sejam retratados os conceitos e fundamentos neste 

trabalho, ainda existem várias possibilidades de aprofundamento de pesquisas que 

podem fundamentar ainda mais essa questão da sexualidade e liderança da mulher. 

Nossa pesquisa se remete ao apócrifo Atos de Paulo e Tecla, cuja análise será 

sobre a importância da renúncia sexual para a liderança da mulher, comparando o texto 

a outras fontes, e a partir desta fundamentação apresentaremos o grau de relevância da 

renúncia sexual para o exercício da pregação do evangelho. Este trabalho tem como 

objetivo gerar um maior entendimento sobre a visão da renúncia sexual para os 

missionários e apóstolos no início do cristianismo, visando à clareza sobre esse assunto 

que foi interpretado de formas controversas ao longo dos anos. 

A mensagem final das seções dos Atos de Paulo e Tecla é que as mulheres que 

pregam a mensagem tornam-se um perigo para a missão cristã, pois causa perseguição 

dos pregadores cristãos. Convertidas, as mulheres ameaçam perturbar a ordem social, 

uma ameaça que deve ser controlada, e estas devem ser enviadas de volta a seus 

maridos. 
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Os Atos de Paulo e Tecla criam uma reversão quase perfeita desta mensagem. 

Embora tanto os homens e as mulheres estejam interessados na mensagem cristã, são as 

mulheres que são retratadas como fiel a ela. Mesmo Paulo, a figura principal do sexo 

masculino, é retratado como morno. Ele trai Tecla mais de uma vez, e deixa que ela 

sofra perseguições, enquanto ele foge da cena. Paulo se opõe a seu batismo e ministério 

de pregação, enquanto Deus valida por sinais miraculosos e pelo número de convertidos 

que ela faz. Tardiamente, Paulo concorda com o chamado de Deus para o ministério de 

Tecla. 

Os Atos de Paulo e Tecla relatam o conto de uma mulher que foi apreendida pela 

mensagem de Cristo, e que largou tudo para dedicar sua vida a viver e pregar esta 

mensagem. Apesar da infelicidade, Tecla se manteve fiel ao evangelho apocalíptico da 

continência e da ressurreição. Sua visão de Cristo a fortaleceu para perseverar até o fim.  

Na narrativa parece haver uma necessidade de missão no contexto grego, que é 

atestado pela literatura apócrifa do início do Cristianismo até o terceiro século. Essas 

características missionárias podem ter surgido como uma resposta ao helenismo e 

consequente crescimento do paganismo. 

Desta forma, surgem alguns problemas como: quais foram as contribuições para 

a interação da sociedade no período greco-romano e, posteriormente, para o 

cristianismo primitivo sobre a mulher como figura principal na pregação do evangelho? 

Seriam os apócrifos Atos de Paulo e Tecla parte da literatura missionária grega? Qual a 

evidência sólida para afirmar o propósito missionário? Qual a importância da renúncia 

sexual para a liderança da mulher nos Atos de Paulo e Tecla? Qual a relação com o 

martírio? Outro problema encontrado nos Atos seria em relação ao papel secundário de 

Paulo, visto que Tecla é tida como personagem principal da obra, logo: por que o autor 

retratou o apóstolo como um personagem desinteressante? Quais as relações da 

narrativa com a novela grega que está em formação no mesmo período?  

Este estudo pretende aprofundar as perguntas relacionadas acima, justificando os 

temas abordados. 

Nossa hipótese sobre a origem do texto é de que em várias comunidades do 

cristianismo primitivo havia a proposta do modelo alternativo de liderança comunitária, 

permitindo às mulheres exercerem papéis proféticos e de liderança entre estes grupos. 

Provavelmente, existem os que se unem a estas comunidades com pressuposto de 

liderança de mulheres, a renúncia sexual e a prontidão ao martírio. Esse modelo, cremos 

ter encontrado no escrito do segundo século Atos de Paulo e Tecla, que se trata de um 
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escrito ficcional, onde a heroína é seduzida pela pregação de Paulo, e enfrenta por duas 

vezes o julgamento e execução pública sendo miraculosamente libertada em ambas as 

ocasiões. 

Apesar da ligação de Tecla com Paulo, o escrito também enfatiza a sua 

abdicação de características tradicionalmente femininas, quando ela assume uma 

postura de renúncia sexual. Também supomos que este escrito tenha servido de modelo 

idealizador para tais práticas de muitas mulheres no cristianismo primitivo. 

Assim, apresentaremos no capítulo I a composição dos atos de Paulo e Tecla, 

quando será descrita sua origem, datação, local e enredo da narrativa. Faremos uma 

exposição sobre a figura de Paulo, pois sua caracterização física é retratada de forma 

detalhada nos Atos de Paulo e Tecla. Traçaremos um paralelo com as fundamentações e 

opiniões dos pais da igreja, e com os textos canônicos de 1 Timóteo e 1 Coríntios, onde 

demonstraremos as correlações sobre a renúncia sexual e o papel das mulheres nos 

textos canônicos e no apócrifo. Abordaremos ainda a origem do culto a Santa Tecla, 

apresentando os possíveis locais de culto e peregrinação a santa mártir; e por fim, será 

discutido o contexto social das mulheres nos Atos de Paulo e Tecla. 

No capítulo II trabalharemos com a temática do romance grego, no qual será 

apresentado o surgimento do romance e seus valores morais, apontando a importância 

do texto como ficção ou realidade. Também descreveremos o romance As Aventuras de 

Quérreas e Calírroe, pois este é considerado o primeiro romance grego do Ocidente e 

influenciador de outros romances posteriores; assim, através deste romance traçaremos 

um paralelo com os Atos de Paulo e Tecla, com destaque para as convergências e 

divergências de ambos os textos, pois através desta análise apresentaremos como os 

Atos de Paulo e Tecla possuem as mesmas características do romance grego. Este 

capítulo também abrangerá a importância de se contar histórias, pois esta ação foi a 

força motivadora que levou os textos do início do cristianismo a serem preservados para 

que posteriormente fossem escritos e recontados a outras gerações. 

Ao final, no capítulo III serão apresentadas as definições dos temas da renúncia 

sexual, liderança e martírio da mulher no cristianismo primitivo, demonstrando como o 

papel da sexualidade humana sempre foi um tema divisor de opiniões (e de difícil 

fundamentação teórica). Trabalharemos com a temática do corpo e a sociedade 

apontando as principais ideias de Peter Brown, um dos primeiros autores a apresentar 

definições claras sobre este tema, descrevendo as principais ideias e argumentações dos 

pais da igreja. Apresentaremos as comunidades celibatárias presentes nos Atos 
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Apócrifos dos Apóstolos, e como estas comunidades foram de extrema importância para 

a perpetuação do cristianismo primitivo. No fim do capítulo será apresentado o tema do 

martírio, onde descreveremos sobre o significado da morte, a morte das mulheres e a 

importância desta ação, e o martírio de nossa heroína, um martírio sem morte, mas de 

igual valorização. 
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CAPÍTULO I 

A IMPORTÂNCIA DA RENÚNCIA SEXUAL PARA LIDERANÇA 

DA MULHER NO CRISTIANISMO PRIMITIVO 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Este capítulo objetiva apresentar uma visão panorâmica dos Atos de Paulo e 

Tecla, demonstrando o enredo dos Atos, suas fontes apresentadas pelos autores citados 

nas referências bibliográficas, a origem dos manuscritos, a datação, local e importância, 

assim como as possibilidades de comparações com os textos canônicos de 1 Timóteo e 

1 Coríntios 7. O capítulo também apresentará um retrato da figura de Paulo, e como os 

Atos Apócrifos de Paulo e Tecla foram recebidos pelos pais da Igreja. Este tem também 

o propósito de descrever a origem do culto a Santa Tecla e o contexto social das 

comunidades de mulheres no início do cristianismo primitivo.  

 

1.1 INTRODUÇÃO AOS ATOS DE PAULO E TECLA 

 

 

Os Atos de Tecla – também conhecidos como Os Atos de Paulo e Tecla ou o 

Martírio da Santa Tecla Protomártir – constituem-se como uns dos poucos textos 

sobreviventes do cristianismo primitivo que apresenta uma figura feminina em seu 

papel fundamental. Uma vez embutido dentro dos Apócrifos Atos de Paulo (AP)1, os 

Atos de Paulo e Tecla (APT)2 também circularam como uma narrativa independente, 

como veremos mais tarde.  

                                                           
1 De agora em diante usaremos a Sigla AP para abreviar o título do pseudoepígrafo Atos de Paulo quando 

necessário. 
2 De agora em diante usaremos a Sigla APT para abreviar o título do pseudoepígrafo Atos de Paulo e 

Tecla quando necessário 
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Os Atos Apócrifos Apostólicos (AAA)3 são vistos como partilha de uma 

tradição comum. Existem elementos em suas narrativas que são repetidos em vários dos 

Atos, como exemplo o elemento “Castidade”. Assim, é necessário que se busquem as 

relações em todos os Atos, para que não se perca o sentido crucial dos textos. Mesmo 

cada um dos Atos tendo seu caráter único, a correlação pode ser de extrema importância 

para a análise dos textos.   

No final do Século XIX havia três grandes fragmentos conservados como partes 

dos AP, sendo eles: Atos de Paulo e Tecla, Terceira Epístola aos Coríntios, e o Martírio 

de Paulo. Esses textos autônomos, encontrados em três partes demonstram 

características de obras autônomas e independentes. Esta afirmação baseia-se em 

papiros reconstruídos denominados de Heidelberg (PHeid) e de Hamburgo (PH) que 

demonstra que houve adesão dos fragmentos à obra original. Os pesquisadores datam os 

APT do século II d. C.  

Barrier4 também defende a circulação do APT de forma independente. Para ele 

uma mulher, ou comunidades femininas, podem ter escrito partes dos Atos antes que o 

presbítero acrescentasse uma introdução ao texto e outros componentes nos AP. 

Os APT são uns dos escritos dos Atos Apócrifos dos Apóstolos. Goodspeed5 o 

classificou como Romance religioso porque Paulo tinha influência sobre Tecla, a jovem 

virgem; Piñero6 o considerou uma novela piedosa, semeada de lições e recomendações 

edificantes. As versões sobreviventes dos APT estão em grego, algumas em cóptico, e 

as referências entre os livros dos Pais da Igreja demonstram que o texto era bastante 

disseminado. No Cristianismo Oriental, a ampla circulação do texto em 

grego, siríaco e armênio é uma evidência para a veneração de Santa Tecla. Também 

existem versões em latim e em etíope, algumas com grandes diferenças da grega. Em 

etíope, por exemplo, omitiu-se a reivindicação de Tecla para pregar e batizar, fazendo 

com que metade da história perdesse o seu sentido7. 

Piñero também relata que os APT obtiveram certa independência do relato 

principal, os AP, e que esta seria a maior parte da obra. Prova disso são os diferentes 

                                                           
3 De agora em diante usaremos a Sigla AAA para abreviar o título “Atos Apócrifos dos Apóstolos”, 

quando necessário. 
4 BARRIER, Jeremy W. The Acts of Paul and Thecla - A Critical Introduction and Commentary. Fort 

Worth - Texas, the Faculty of the Brite Divinity School, 2008, p.15. 
5 GOODSPEED, Edgar Johnson. The Biblical World 17.3: The Acts of Paul and Thecla. Março de 

1901. pp. 185-190. 
6 PIÑERO, Antonio. & DEL CERRO, Gonzalo. Hechos Apócrifos de los Apóstoles (3. Vols.). Edición 

crítica bilíngue. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), 2004, pg 696. Tradução nossa. 
7 Cf PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p.688. Tradução nossa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padres_da_Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_oriental
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_sir%C3%ADaca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Venera%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Tecla
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
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códices encontrados que demonstram a importância que teve “Santa Tecla” na devoção 

do cristianismo.  

 

“A Adição de Lipsius enumerou os códices sendo eles: A. Códice gr. 520 da 

Biblioteca Nacional de Paris (s.XI) seu texto foi colecionado por Thilo e por 

Tischendorf; B. Códice gr. 1454 da Biblioteca Nacional de Paris (s.X) 

Colecionado pelos mesmos autores; C. Códice gr. 1468 da mesma biblioteca 

(s.XI) Colecionado pelos mesmos autores; E. Biblioteca Vaticana, gr. 797 

(s.XI) Colecionado por Augusto Mau; F. Biblioteca Vaticana, gr. 866 (s.XI) 

Colecionado Igualmente por Augusto Mau; G. Oxford, 180 da Biblioteca 

Bodleiana (s.XII) este utilizado por Ernesto Grabe para sua edição em 1698 

(Oxford) este códice amplia com datas minuciosas a parte das curas realizadas 

pela santa.; H. Oxford, Miscellan, gr. 77 (s.XII) este códice serviu a Thomas 

Hearne para suprir uma lacuna do anterior; I. Biblioteca Nacional de Paris gr. 

1506 (s.XI); K. Biblioteca Nacional de Paris, Gr.769 (s.XIII); L. Vaticano, 

Palat, 68 (s.XIII); M. Biblioteca Vaticana 1190 (s.XIV). De todos estes 

códices, Lipsius distingue três famílias: 1-) a constituída por EIKL. 2-) a dos 

Códices FGHM. 3-) a dos códices ABC. Entre as versões latinas usadas na 

edição de Lipsius destacam as siglas: c. (Casino 142, del s.XI); d. o códice 

Bodleiano 39, usado por E. Grabe; m. O santuário Bonino Mombrizio, editado 

em 1476. A tradução mais apreciada pelos editores e comentaristas modernos é 

a contida no manuscrito latino 5306 da Biblioteca Nacional de Paris”8. 

 

 

O texto possui uma narrativa encratista ou ascética9 que, através dos 

ensinamentos de Paulo, propõe como ideal cristão a virgindade, levando ao desprezo e à 

desconfiança tudo aquilo que diz respeito à vida sexual e ao material. O elemento 

desencadeador da narrativa é a personagem Tecla que é seduzida, mas ao mesmo tempo 

ela seduz, pois torna-se objeto de desejo. Existe uma relação ambígua no contexto, onde 

um texto erótico é sugerido, mas não existe a manifestação do sexo, pois a castidade se 

expressa nas relações. 

O APT foi um texto muito utilizado para defender o direito das mulheres de 

pregar e batizar, visto que Tecla foi uma pregadora da Palavra de Deus, sendo guardada 

e protegida por Ele durante toda sua vida. O texto é escrito por um narrador implícito 

em terceira pessoa (presente em cenas sobrepostas, típico de novela).  

Paulo anuncia a palavra de Deus na casa de Onesíforo focando no tema da 

continência e da ressurreição; assim, ele descreve uma série de bem-aventuranças 

discursando sobre a virgindade, e entre aqueles que o escutam está a figura de Tecla que 

da janela de sua casa converte-se aos seus ensinamentos, abandonando sua vida social e 

seu prometido Támires. Com a conversão de Tecla, uma crise se instala em sua família, 

                                                           
8 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p.729. Tradução nossa. 
9 ASCETISMO: Prática da abstenção de prazeres e até do conforto material, adotada com o fim de 

alcançar a perfeição moral e espiritual. O asceta submete-se a dieta rigorosa e a frequentes jejuns, sendo 

que os antigos cristãos se sujeitavam até a castigos físicos, como a flagelação. (Cf. Ascetismo in 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa). 
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e sua mãe manda condená-la à fogueira para que sua morte seja um exemplo para as 

mulheres que estavam seguindo o mesmo caminho que a filha, ousando fugir das 

obrigações matrimoniais, enquanto Paulo é flagelado e expulso da cidade. Tecla, 

durante toda sua trajetória, luta para permanecer pura e fiel diante de sua nova postura 

de castidade. 

Na fogueira, Tecla é salva milagrosamente, pois ocorre um terremoto seguido de 

uma grande chuva de granizo que a livra do fogo, e ela consegue sua liberdade, vindo a 

se encontrar novamente com Paulo, onde partem para Antioquia. Nesta cidade 

conhecem Alexandre, um poderoso homem que se encanta por Tecla e deseja comprá-la 

de Paulo. Este, por sua vez, alega que não a conhece e a abandona, reaparecendo 

somente nas recordações nostálgicas de Tecla que é a verdadeira protagonista do relato. 

Tecla recusa Alexandre, que tenta violentá-la na praça pública. Ela entra em luta 

corporal com ele, rasgando sua capa e derrubando sua coroa, o que faz dele motivo de 

riso perante aqueles que assistiam à cena; com isso ela acaba novamente condenada, 

desta vez às feras. Mas a rainha Trifena e algumas mulheres a protegem. O governador 

acaba restituindo a liberdade da jovem, que reencontra Paulo em Mira e recebe dele a 

ordem de ensinar a palavra de Deus. Tecla retorna a Icônio, sua cidade natal, onde 

descreve a sua mãe toda sua trajetória, depois se despede, retirando-se em seguida para 

Selêucida, lugar de sua morte, após anos de penitência e pregação. 

 No texto do APT o tema da virgindade aparece mais acentuado, o que 

demonstra a sua importância na propagação das versões dos textos no cristianismo 

primitivo. 
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1.2 COMPOSIÇÃO E ENREDO DOS ATOS DE PAULO E TECLA  

 

1.2.1 Enredo dos Atos de Paulo e Tecla - Descrição de Cenas. 

 

1.2.1.1 Introdução ao Texto 

 

 

No início do APT, Paulo está viajando para Icônio, onde prega a palavra de 

Deus; seu enfoque está no tema da abstinência e a ressurreição. 

No livro de Atos (canônico) há um relato breve sobre as atividades de Paulo em 

Icônio, onde este e Barnabé foram violentamente expulsos por uma combinação de 

judeus e pagãos (Atos 14)10. O autor do AP, analisando a referência que possuía, 

forneceu outra muito mais detalhada, embora ficção, o relatório, que incide sobre uma 

jovem garota, embora o apóstolo não seja negligenciado. Depois de sua fuga de 

Antioquia, Paulo viajou para Icônio com seus companheiros, Dimas e Hermógenes; 

estes tinham um caráter de hipocrisia. Em Icônio, Paulo é recebido por Onesíforo com 

sua esposa Lectra e seus filhos Símias e Zenón. Onesíforo relata que Paulo era “um 

homem de pequena estatura, calvo, de pernas tortas, vigoroso, com as sobrancelhas 

unidas e com um nariz grande, cheia de graça, pois às vezes se parecia com um homem, 

e às vezes tinha o rosto de um anjo”11. 

 

1.2.1.2 Paulo na casa de Onesíforo / Tecla ouve a palavra de Paulo de sua Janela 

 

 

  Mesmo em desconfiança Onesíforo recebe os companheiros de Paulo em sua 

casa, pois a hospitalidade deveria sempre ser garantida. Paulo dá um testemunho de 

boas-vindas e celebram com grande alegria, curvando-se de joelhos, e partindo o pão. 

Paulo fala sobre a palavra de Deus a respeito da continência e da ressurreição, embora 

com maior ênfase sobre a continência, em uma série de bem-aventuranças. É neste 

                                                           
10 As traduções de nomes de personagens bíblicos, assim como os textos bíblicos serão extraídas da Bíblia 

Almeida Revista e Corrigida. Sociedade Bíblica do Brasil. 2009 
11 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p 735. Tradução nossa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurrei%C3%A7%C3%A3o
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contexto que uma mudança repentina de cena acontece, pois como em um filme, somos 

levados à casa de uma vizinha, onde a jovem Tecla ouviu Paulo por três dias e noites. 

Embora não haja nenhum escrito que retrate sobre o período de três dias e três noites, 

podemos correlacioná-lo com a Paixão de Cristo que durou o mesmo período. A ação 

parece retratar que Tecla está morrendo para seus princípios e valores e começando uma 

nova trajetória de vida, amparada pela crença na castidade.  

Tecla tinha visto muitas mulheres entrando na casa de Onesíforo, mas “ela 

mesma se absteve de ir”12. O narrador implícito provavelmente queria enfatizar o 

caráter decente da heroína. 

Francesca Di Marco13 descreve a imagem da menina na janela e faz uma 

comparação baseando-se em cenas clássicas como o encontro de Romeu e Julieta pela 

janela; também a cena onde um príncipe resgata sua princesa que lhe joga as tranças 

pela janela, é como se houvesse uma distância segura, onde é permitido ver, mas não 

tocar. A autora retrata também sobre os Atos de Paulo e Tecla, que relata a história de 

uma jovem garota, Tecla, que se converteu após a pregação do apóstolo Paulo em 

missão na cidade de Icônio, quando ela decidiu viver em castidade e abandonou seu 

noivo Támires. Tecla ouve Paulo da janela de sua casa, e não se afasta durante três 

noites e três dias. Ela é retratada como uma aranha na janela, envolta em discursos de 

um homem mago, dominada por uma nova paixão e uma doença terrível. A pregação de 

Paulo é tipicamente judaica, pois ele se refere “a somente um Deus e uma vida de 

castidade”14. 

Em uma comparação com o Antigo Testamento, é possível ver que as janelas 

têm a sorte de ir além da aparência das coisas, pois as mulheres que passam pela janela 

não têm o mesmo destino e muito menos a mesma avaliação que os homens. Mas o 

homem quando passa pela janela pode evitar perigos e descobrir a verdade, como 

retratado em Gênesis 26.8, em que o rei Abimeleque, espiando pela janela, descobre que 

Isaac e Rebeca são marido e mulher (não irmão e irmã); ou quando o homem está 

espionando a mulher que ele ama, como a esposa pela janela, em Cantares 2.9.  

                                                           
12 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 741. Tradução nossa. 
13 MARCO, Francesca di. Tecla di Iconio e le donne alla finestra. Storia delle donne. Firenze University 

Press: 2007. pp. 77-98. ISSN 1826-7505. 
14 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p 745. Tradução Nossa 
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A situação muda quando as mulheres estão na janela. O livro dos Reis descreve 

sobre a forte influência que Jezabel15 teve sobre seu marido Acabe, trazendo maldição 

sobre sua família. Assim, quando o profeta parte para sua casa na intenção de matá-la, 

ela está arrumada, adornando-se e olha para fora da janela na intenção de seduzir o 

profeta; mas este ordena que os eunucos a joguem para baixo, e seu sangue é derramado 

na parede e os cavalos a pisoteiam.  

A interpretação de Di Marco sobre a imagem da mulher na janela baseia-se em 

uma comparação com representações de mulheres na janela ligadas a rituais de 

prostituição sagrada, vinculados ao culto da deusa Astarte. Parcialmente diferente é o 

caso de Raabe em Josué 2.1. Esta é uma prostituta estrangeira e pagã que reside em 

Jericó, que saúda os espiões enviados por Josué e esconde-os de seus perseguidores. 

Raabe se converte e passa a pertencer ao povo do Deus de Israel. A sua casa fica sobre 

as paredes da cidade, onde os espiões descem secretamente pela janela. Na janela 

também deveria permanecer o símbolo do pacto firmado entre eles, pois desta maneira 

sua casa seria preservada da destruição. A janela de Raabe é o instrumento da sua 

prostituição, e torna-se passo para a salvação em ambos os sentidos, para ela e para os 

espiões. Além de mulheres adúlteras, a atitude é típica das prostitutas que oferecem seus 

corpos para a atenção de potenciais clientes a partir das janelas ou a partir dos telhados 

das casas16. 

Em Tecla, a jovem virgem está exposta em sua janela para ouvir o apóstolo, e 

recebe a acusação de ser uma adúltera ou até mesmo uma prostituta. A escolha de 

retratar a personagem como uma candidata a ser um modelo de virgindade, uma das 

primeiras mártires, apóstola entre as mulheres no início do cristianismo, parece, à 

primeira vista, difícil de entender. Ao mesmo tempo, a raiva que provoca esse tipo de 

comportamento em que a mãe e o namorado são submetidos demonstra que Tecla, 

nobre e prometida, está dando lugar a um amor proibido. O autor dos Atos enfatiza 

como a janela pode se tornar um lugar de ouvir a mensagem do Evangelho e não usá-la 

para ver e ser vista. Também podemos analisar a ideia de que o narrador considera a 

renúncia ao casamento e escolha de castidade como uma postura indecorosa feita pela 

mulher para com a sociedade que pede para que ela se case e tenha filhos. Como uma 

                                                           
15 JEZABEL: é citada na bíblia como sendo uma princesa fenícia que se casou com Rei Acabe de Israel. 

Seu nome significa “Baal exalta”, e seu casamento foi o resultado de uma aliança para fortalecer as 

relações entre Israel e a Fenícia, ela ficou conhecida por seu uma rainha má e dominadora, sendo o 

principal motivo da ruína e morte de Acabe. 1 Reis 21.1-16 
16 Cf. MARCO, 2007. pp. 77- 98. 

http://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/nwt/livros/1-reis/21/#v11021001-v11021016
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mulher adúltera, Tecla está na janela. Como uma mulher adúltera, ela quer permanecer 

virgem sendo condenada à morte, exposta nua por um tribunal público. Como uma 

adúltera, é marginalizada pela sociedade e se encontra vivendo nos túmulos.  

Teoclía queixou-se a Támires sobre o comportamento estranho de sua filha que, 

por três dias e noites, não havia comido, nem bebido, ou dormido. Tecla, como a mãe a 

descreve, aderiu à janela como uma aranha, vinculada por um novo desejo e paixão. O 

termo “ligada” (dedemene – ligar, atar, acorrentar, amarrar)17, como usado por Teoclía 

é repetido posteriormente quando Támires encontra Tecla presa com Paulo 

(sundedemenen – atar, ligar junto, estar vinculado, atado junto)18 no afeto19. Essas 

referências recorrentes para ligação sugerem um caso de magia erótica; eles prepararam 

o leitor para a acusação posterior de Paulo como um “executor de magia erótica”20. 

Para Teoclía, sua filha ignorou completamente os seus desejos. Temos um 

paralelo marcante no caso de Perpétua, cuja narrativa “Passio de Perpétua”21 relata 

como esta jovem mulher, de alto nascimento, educada de uma forma condizente com 

seu status e brilhantemente casada22, rejeitou firmemente os apelos de seu pai que queria 

fazê-la mudar sua mentalidade com palavras de persuasão. Ele perseverou em suas 

tentativas de derrotá-la, tudo por causa do seu amor: 

 

“Pai, eu disse, por uma questão de argumento, você vê este vaso, ou este copo 

que esta deitado aqui no chão? E ele disse: Sim, eu vejo isso. E eu disse-lhe: 

Você pode chamá-lo por qualquer outro nome diferente do que eles tem? E ele 

disse: Não, você não pode. Então, disse: - Eu também não posso ser chamada 

com outro nome que não o que eu sou: Cristã”23. 

 

Este foi apenas o primeiro de uma série de quatro confrontos, durante os quais 

Perpétua consistentemente recusou ceder a seu pai. Ambas as mulheres são jovens e 

exibem uma atitude de confiança diante de seus pais e durante o martírio. Perpétua 

guiou a mão do gladiador que teve que matá-la24, e quando Tecla, depois de ter sido 

condenada à morte, viu o Senhor sentado na forma de Paulo, certamente indignada, 

disse: “Como se eu não fosse capaz de suportar, Paulo veio para cuidar de mim”25. 

                                                           
17 RUSCONI, Carlo. Dicionário do grego do Novo Testamento. Paulus, 2009, p. 120. 
18 RUSCONI, 2009, p. 438. 
19 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 753. 
20 BREMMER, 1996, p. 42. 
21 ACTA DE LOS MÁRTIRES. BAC, Madrid 1951, p. 26. 
22 ACTA DE LOS MÁRTIRES. 1951, p. 25. 
23 ACTA DE LOS MÁRTIRES. 1951, p. 26. 
24 ACTA DE LOS MÁRTIRES. 1951, p. 29. 
25 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p 753. Tradução nossa 
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Um paralelo mais marcante entre Tecla e Perpétua reside também na sua atitude 

para com aqueles que tinham morrido sem terem sido batizados. Perpétua orou por seu 

irmão Dinocrátes, que tinha morrido alguns anos antes, e Tecla rezou pela filha da 

rainha Trifena26.  

Willy Rordorf27 também observou o paralelo e definiu que Tecla é mencionada 

em Passio de Perpétua. Ele relata que Perpétua foi suficientemente fluente em grego 

para ter lido o APT para si mesma. Há, naturalmente, uma grande diferença entre as 

duas jovens. Nos relatos, Perpétua permanece afastada de seu pai; já o autor do APT 

deixa o resultado da relação entre Tecla e sua mãe em aberto. Ele pode não ter achado 

vantajoso apresentar o cristianismo primitivo como destruidor de famílias. 

 

1.2.1.3 Paulo é Condenado ao tribunal / Primeira Condenação de Tecla – Prodígio 

e Salvação 

 

 

A prisão de Paulo e, posteriormente, a de Tecla, permitiu que o autor do APT 

pudesse apresentar o caso do tribunal em detalhes. Esta é uma das primeiras descrições 

de um julgamento de cristãos e sua execução – mesmo que haja uma falha no caso de 

Tecla. Por isso, é interessante comparar esta representação com a original Acta 

Martyrum, a fim de ver até que ponto o autor usa ficção misturada com realidade. 

Provavelmente, o apóstolo foi levado perante um tribunal semicircular, onde o 

procônsul e seus conselheiros estavam sentados. Os romanos tinham instituído um 

sistema legal no qual aqueles realizavam julgamentos judiciais nas principais cidades de 

sua província. Neste sistema, os suspeitos tinham muitas vezes que esperar um longo 

tempo antes de um procônsul chegar a sua cidade, e é só na ficção que ele está 

imediatamente disponível. Icônio era um lugar perfeitamente adequado para tal 

conventus28, mas talvez seja um pouco precipitado deduzir desta passagem que no 

segundo século Icônio era de fato o assento de um procônsul romano29. 

                                                           
26 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 761. Tradução nossa 
27 BREMMER, 1996, p 44. 
28 CONVENTUS: palavra de origem do latim que significa Convento, refere-se ao mesmo que uma 

reunião, uma assembleia. Designava na Roma Antiga as reuniões de romanos e nativos que aconselhavam 

o governador na administração da justiça de seu território. Chamava-se convento ou convento jurídico 

(conventus iuridicus). Cf. MONIZ, Fábio Frohwein de Salles.  Dicionário Latim – Português. Portugal: 

Porto Editora. 1996, p. 182. 
29 Cf. BREMMER, 1996, p 46. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Justi%C3%A7a
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Támires acusa Paulo alegando que ele não permite que as moças se casem, e 

pede para que este se defenda diante das acusações. O procedimento legal romano era 

acusatório não inquisitorial. Támires, portanto, teve de avançar com uma acusação 

formal, da qual era parte do procedimento que a acusação fosse feita com grande voz. A 

acusação específica era evidentemente persuasiva, e Dimas e Hermógenes haviam 

aconselhado: “Diga que ele é um cristão, e você vai destruí-lo imediatamente”30. Esta 

foi uma jogada inteligente, uma vez que a Acta Martyrum31 mostra de forma clara que a 

simples confissão de ser um cristão seria suficiente para pronunciar uma sentença de 

morte. Na verdade, esta confissão parece ter feito o termo "cristão" designação dos 

seguidores de Cristo32.  

Mas estas considerações não são levadas em conta, pois o procônsul pergunta a 

Paulo “Quem é você e o que você ensina”33. Depois que Paulo havia explicado os seus 

ensinamentos, foi ordenado que ele fosse levado para a prisão até que “encontrasse 

tempo livre para dar-lhe uma audição mais atenta”34. 

Na prisão, Paulo foi visitado por Tecla, que havia “subornado o porteiro e o 

carcereiro para lhe proporcionar o acesso ao apóstolo”35. Esta ação ilustra a natureza da 

independência de Tecla e também a sua riqueza, quando ela usa de seus bens. Suborno 

de autoridades prisionais parece ter sido normal neste período, pois é atestado tanto na 

novela grega como na Acta Martyrum. Depois de serem descobertos na prisão, Paulo e 

Tecla foram levados outra vez perante o procônsul, que com dor em seu coração 

condenou Paulo para ser açoitado e Tecla para ser queimada viva – como foi pedido por 

sua mãe.  

O narrador tentou, evidentemente, retratar o governador de uma forma positiva, 

mas este julgamento certamente levanta a questão do porquê Paulo ter sido açoitado e 

Tecla, queimada. Certamente ele sabia dos Atos de Lucas e as cartas de Paulo, onde 

descreve que este era cidadão romano, e no início do império, cidadãos romanos podiam 

esperar uma sentença menos severa do que os estrangeiros.  

                                                           
30 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p 747. Tradução nossa 
31 ACTA MARTYRUM: Palavra de origem do Latim que significa Ata dos mártires, nestas atas são 

narrados os sofrimentos e mortes dos mártires cristãos. São narrativas coletadas e utilizadas na liturgia da 

igreja desde os tempos primitivos. As narrativas variam na autenticidade, visto que possuem textos 

confiáveis e outros não tão prováveis. Cf. MONIZ, Fábio Frohwein de Salles.  Dicionário Latim – 

Português. Portugal: Porto Editora. 1996, p. 22 e 415. 
32 Cf. BREMMER, 1996, p 47. 
33 PIÑERO e DEL CERRO, 2004, p. 747. Tradução nossa. 
34 PIÑERO e DEL CERRO, 2004, p. 749. Tradução nossa. 
35 PIÑERO e DEL CERRO, 2004, p. 749. Tradução nossa. 
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Tecla foi trazida nua para o teatro. Essa visão mudou o pensamento do 

procônsul, pois “ele admirava o poder que estava em seu corpo”36. A bravura de Tecla é 

vista através dos olhos de seu juiz (uma forte manobra narrativa). Tecla subiu 

voluntariamente a pira depois de ter assumido a forma da cruz. Esta atitude não era 

incomum entre os mártires. Podemos ver uma clara referência a essa postura quando 

Moisés, durante a batalha de Israel contra Amaleque, em Ex 17.8-13, ganhou a luta 

quando permanecia com as mãos erguidas. Tecla, então, ascendeu à pira em uma 

postura vitoriosa e, de fato, ela provou ser vitoriosa uma vez que Deus apaga a pira com 

um grande terremoto seguido de uma tempestade.  

 

1.2.1.4 O Jejum de Paulo e Onesíforo 

 

 

A cena muda de repente para um túmulo fora da cidade, onde Paulo estava com 

Onesíforo e sua família. Depois de terem encontrado Tecla, ela diz a Paulo que queria 

cortar o cabelo e segui-lo para onde quer que fosse, mas Paulo rejeitou ambas as 

sugestões; ele também recusou o pedido de Tecla para ser batizada. Para ele, ela tinha 

que ser paciente. Então, ele enviou Onesíforo e sua família de volta para Icônio e saiu 

com Tecla para Antioquia.  

Nessa mudança de cena termina a primeira parte da APT, servindo como uma 

dobradiça na história. Ambos, Paulo e Tecla, desempenham papéis importantes nesta 

primeira parte. Paulo é fundamental na conversão de Tecla, tanto que ela deixou sua 

mãe e seu noivo e aceitou a fé de Cristo. Aqui, Tecla também é representada com foco 

em Paulo; mas a relação muda em Antioquia, onde seu teste final acontece. 

 

1.2.1.5 Tecla em Antioquia: Segunda Condenação. 

 

 

Em Antioquia, Paulo e Tecla conhecem Alexandre, um sírio. Este evidentemente 

pensou que Tecla pertencia a Paulo e tentou comprá-la com presentes e dinheiro; Paulo 

fingiu não conhecê-la e essa pode parecer surpreendente, mas a sua resposta deixou o 

                                                           
36 PIÑERO & DEL CERRO, 200, p 753. Tradução nossa. 
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campo livre para Tecla ter sua fé provada. Ela bruscamente se defende de seu 

pretendente quando ele tentou abraçá-la. Em outras palavras, ela não tinha preservado 

sua castidade em Icônio para perdê-la em Antioquia; e para demonstrar sua firme 

decisão, “ela rasgou o seu manto, tirou a coroa de sua cabeça, e fez dele um motivo de 

riso”37. 

Alexandre não poderia tolerar tal insulto e trouxe Tecla para o procônsul, que 

imediatamente a condenou às feras. Na verdade, nada ouvimos de Antioquia como um 

centro de julgamento; logo, este fato foi provavelmente adicionado para fazer o calvário 

de Tecla mais impressionante.  

É muito interessante que o autor deixe as mulheres presentes no julgamento 

gritar “Mau sentença, injusta sentença”38. As palavras praticamente se repetem na 

versão grega do martírio de Policarpo. Papilo e Agatonice em reação à condenação do 

Agatonice: “Mau juízo e injustos decretos”39. Possivelmente, temos aqui um caso de 

uma reação estereotipada da multidão. A presença das mulheres é parte da mudança de 

Icônio a Antioquia. Na primeira parte, as virgens são frequentemente mencionadas, e na 

segunda as mulheres adultas desempenham o papel principal. Evidentemente, o APT foi 

dirigido não só às virgens, mas também ao grupo das mulheres em geral.  

Tecla perguntou ao procônsul se ela poderia permanecer pura até lutar contra os 

animais. Ela provavelmente temia ser colocada em um bordel (uma pena bem atestada 

na literatura cristã), até o momento de sua execução que deveria ter ocorrido durante um 

festival. Os romanos não matavam as grávidas e as virgens nas arenas, assim eles as 

violentavam antes de serem jogadas às feras. 

 O juiz permitiu o seu pedido e ela foi levada aos cuidados da rainha Trifena, 

uma mulher rica e da família do “imperador César”40, que acabara de perder a sua filha, 

Falconilla41.  

Era normal que as pessoas fossem mortas em um festival, onde havia o sacrifício 

de animais, gladiadores lutando com criminosos e homens lutando com feras; esses 

espetáculos eram exibidos na cidade para mostrar a generosidade do doador dos jogos e 

aguçar o apetite do público. Isso também aconteceu com Tecla, que foi amarrada a uma 

leoa feroz com o motivo de sua condenação escrita sobre ela, “Sacrílega” (Profana), 

                                                           
37 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p 757. Tradução nossa 
38 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 759. Tradução nossa 
39 ACTA DE LOS MÁRTIRES, 1951, p. 50. Tradução Nossa 
40 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p 767. Tradução nossa 
41 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 759. Tradução nossa 
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como na paixão de Jesus (Mt 27.37), mas a leoa não a ataca, ao contrário, ela a defende 

e lambe seus pés. Mais uma vez, as mulheres com seus filhos gritam no desfile. A 

presença é, talvez, mais crível na cidade do que no anfiteatro, pelos protestos proferidos 

após o desfile42. 

Trifena novamente levou Tecla para sua casa, pois sua filha falecida apareceu-

lhe em sonho, pedindo que Tecla orasse por ela para que ela pudesse passar “para o 

lugar dos justos”. Tecla cumpriu a solicitação e pediu a Deus: concessão a ela de acordo 

com seu desejo, que sua filha Falconilla pudesse viver para sempre. Depois dessa 

oração, Trifena lamentou que tal beleza fosse jogada às feras. Mais uma vez, vemos 

uma das dualidades de Tecla através dos olhos de outra pessoa.  

 

1.2.1.6 Lutas Contra as Feras – Batismo de Tecla 

 

 

Na madrugada do dia seguinte, Alexandre veio buscá-la para o combate com os 

animais. Os soldados despojaram Tecla deixando-a praticamente nua, como haviam 

feito antes de colocá-la na pira. A ação de ser desnudada também é mencionada no caso 

de Perpétua e Felicitas43. O procedimento foi normal, pois os romanos habitualmente 

despojavam os seus criminosos condenados a fim de humilhá-los. Sem dúvida, trata-se 

de um aspecto sexual esse tratamento particular, mas às vezes é esquecido que os 

homens também foram executados nus44. 

Após o primeiro ataque de animais selvagens, Tecla saiu vitoriosa, pois contou 

com a ajuda de uma leoa feroz que a defendeu. Tecla pulou em um tanque no anfiteatro 

e se batizou. Felizmente, um fogo celeste matou as focas assassinas que havia no 

tanque. Peter Brown sugere que eram tubarões45. 

Em um resumo, Reimer46 relata o que ocorre com a protagonista e missionária 

Tecla, conforme narrado nos APT. Ela, ouvindo a boa-nova proferida pelo apóstolo 

Paulo, decide largar tudo o que tinha (palácio, noivo, vida boa) e tornar-se missionária 

                                                           
42 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 763. Tradução nossa 
43 ACTA DE LOS MÁRTIRES, 1951, p. 28. Tradução nossa. 
44 Cf. BREMMER, 1996, p 53. 
45 BROWN, Peter. Corpo e sociedade. O homem, a mulher e a renúncia sexual no início do cristianismo. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990. p. 139 
46 REIMER, Ivoni Richter. Economia no Mundo Bíblico - enfoques sociais, históricos e teológicos.  São 

Leopoldo: Sinodal, 2006. 
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junto com Paulo, pregando o reino às pessoas que aderiam a essa proposta. Isso, porém, 

não lhe garante ser defendida por Paulo quando é ameaçada de violência sexual por 

Alexandre, um sírio habitante de Antioquia, poderoso na cidade. Paulo diz: “Ela não é 

minha”! Tecla, olhando para Paulo e clamando para Alexandre: “Não violentes uma 

estranha, não violentes uma serva de Deus”! Passa a defender-se do agressor, rasgando-

lhe a veste e tirando-lhe a coroa da cabeça, o que o torna alvo de zombaria. Isso é 

motivo para Alexandre conduzi-la ao procurador, que a condena à luta com os touros na 

arena! Ele, porém, não sai vitorioso. 

Os escritos de Reimer referem-se ao discipulado e diaconia de mulheres. Para 

ela, este seguimento era sempre demonstrado por testemunho de fé e de vida nova. 

Mulheres e homens de todas as idades, classes e etnicidades que vivenciavam a 

libertação em Jesus, o Cristo, e aceitavam os desafios e as dificuldades do atual 

discipulado, abandonavam seu antigo modo de vida para viver como novas criaturas, 

em novas relações que iam construindo, revendo e refazendo. Percebemos este exemplo 

nos Atos de Paulo e Tecla, pois a nova discípula abandona sua vida, disposta a viver a 

nova vida que conhece a partir do apóstolo e se dedica fielmente aos seus ensinamentos 

e, em virtude dessa decisão, ela sofre perseguições e rejeições, mas permanece fiel e 

determinada em seus propósitos. 

 

1.2.1.7 Salvação de Tecla – Conversão de Trifena 

 

 

Após Tecla lutar com outros animais na arena, Alexandre ordenou que ela fosse 

ligada aos touros para que a matassem, mas Trifena não aguentava mais o espetáculo e 

caiu em um desmaio tão profundo que seus funcionários pensaram que ela havia 

morrido. Alexandre ficou com medo de que o imperador ouvisse sobre a “morte” de sua 

parenta e pediu a libertação de Tecla. O procônsul, que tinha sido continuamente 

descrito como pouco à vontade com a sua execução, ficou muito feliz em responder ao 

seu pedido. Ele ordenou que suas roupas fossem trazidas, e em resposta a sua pergunta 

sobre o que a protegia, Tecla fez uma breve exposição da fé cristã. Após sua soltura, as 

mulheres presentes clamaram com grande voz, dando louvor a Deus, dizendo: “Deus é 
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único, que salvou Tecla”47. Quando Trifena recebeu a boa notícia, ela abraçou Tecla e 

disse: “Agora eu acredito que os mortos são ressuscitados, agora acredito que minha 

filha vive”48. Portanto, mais uma vez é enfatizada a importância do tema da 

ressurreição. Tecla ficou com ela por mais oito dias e pregou a palavra de Deus. Trifena 

foi a primeira a crer nos ensinamentos de sua nova filha, logo após suas servas e as 

mulheres de sua casa. 

 

1.2.1.8 Morte de Támires. Tecla Pregadora. Sua Morte 

 

 

Tendo completado sua tarefa em Antioquia, voltou Tecla a Paulo, que estava 

hospedado em Mira. Ela levou consigo os jovens e os escravos de ambos os sexos e 

também costurou o seu manto como de um homem para que, desta forma, ela pudesse 

seguir Paulo sem despertar qualquer suspeita de natureza sexual. Paulo ficou 

naturalmente feliz em vê-la e ela lhe contou sobre seu próprio batismo. Posteriormente, 

ela foi para Icônio com a bênção de Paulo: “Ide e ensinai a palavra de Deus”. Tecla 

deixou para Paulo parte do dinheiro e roupas que Trifena lhe dera para a diaconia dos 

mendigos49. Instituição de caridade era uma parte importante das atividades e atrações 

da igreja cristã primitiva. 

Após seu retorno a Icônio, Tecla encontrou Támires morto (o texto não sugere 

como este morreu, somente que Tecla o encontra morto), e tentou fazer com que sua 

mãe cresse no Senhor. Quando terminou de lhe contar seu testemunho, ela partiu para 

Selêucia, onde continuou a pregar e finalmente adormeceu. 

O fato de Tecla ter ido para Selêucia ainda não foi identificado, e permanece 

obscuro o motivo de sua ida para esta cidade, “mas neste local seu texto disseminado 

com êxito, e permaneceu como local de culto popular por muito tempo”50. 

 

 

 

 

                                                           
47 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 769. Tradução nossa 
48 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 769. Tradução nossa. 
49 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 771. Tradução nossa 
50 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 773. Tradução nossa 
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1.2.2 Testemunhos, manuscritos e local de origem. 

 

 

Uma das primeiras pessoas a fazer qualquer menção ao APT foi Tertuliano. Em 

um aviso sobre os AP, Tertuliano escreveu um tratado intitulado “De Batismo” e 

menciona, principalmente, o APT, que, portanto, já deve ter sido uma parte integrante 

do AP em seu tempo. Neste, ele tentou resolver o erro que tinha sido estabelecido por 

certa mulher gnóstica ou Marcionita da seita Cainita, cujo argumento era o de que o 

batismo não era um sacramento necessário da fé cristã. De interesse para o leitor dos AP 

é sua afirmação no capítulo 17: 

  

“Mas, se certos Atos de Paulo, que são falsamente assim chamados, alegam o 

exemplo de Tecla para permitir que as mulheres ensinem e batizem, que os 

homens sabem que na Ásia o presbítero que compilou o documento, 

adicionando o seu próprio pensamento como sendo a reputação de Paulo, foi 

encontrado, e ele professava ter feito isso por amor de Paulo, foi deposto de seu 

cargo. Como podemos acreditar que Paulo deveria dar um poder feminino para 

ensinar e batizar, quando ele não permitiu que uma mulher aprendesse por seu 

próprio direito? Guardem silêncio, ele diz, e peçam aos seus maridos em 

casa”51. 

 

Em relação ao local de origem do AP, Tertuliano atribuiu o trabalho para a Ásia 

Menor. A terminologia social utilizada pelo autor na definição de seus protagonistas 

como “a primeira da cidade” (ou a primeira da Icônio ou Antioquia) indica que o lugar 

de origem do AP deve ser buscado no sudoeste da Ásia Menor, tal como o nome 

Falconilla. A menção de Eustáquio de Sebaste se encaixa perfeitamente com esta região. 

Ambos, Icônio e Antioquia, seriam possibilidades, mas o nome da rainha Trifena aponta 

fortemente para Icônio. É certamente iluminado com este local que, com diferentes 

graus de probabilidade, uma série de romances pagãos foram identificados como sendo 

compostos ou destinados para um público na região oeste da Ásia Menor. Assim, 

Tertuliano estava bem informado sobre a autoria do AP e não há motivo para duvidar de 

sua informação, a qual sugere que o autor do AP era um presbítero homem52. 

A posição de destaque ocupada por Tecla no AP prova que virgens e mulheres 

da elite eram alvos importantes de sua obra. Recentemente, o debate sobre o problema 

“como em que medida as mulheres constituíam o público pretendido dos romances 

                                                           
51 BARRIER, 2008, p. 44.  
52 Cf. BARRIER, 2008, p. 61 
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pagãos” foi reaberto. A representação das mulheres nos Atos de João e Atos de Paulo 

sugere a consciência que os homens tinham sobre o status elevado e independência que 

elas possuíam. Estudos recentes demonstraram que as mulheres da classe alta da Ásia 

Menor se reuniam, e estas possuíam grande riqueza e influência nos primeiros séculos 

do Império Romano, sugerindo que neste período de escrita do AP as mulheres já 

possuíam certo grau de liberdade, pelo menos nessa época53.  

A situação foi, talvez, não tão diferente de algumas outras áreas do Império 

Romano. Por exemplo, as mulheres de famílias de elite na África do Norte também 

foram extremamente ricas, como algumas inscrições locais mostram abundantemente.  

Uma vez que os AP viajaram pelo Mediterrâneo, fora do sudoeste da Ásia Menor, estas 

mulheres poderiam apropriar-se do exemplo de Tecla e aspirar à mesma independência. 

E, de fato, o aviso de Tertuliano já mencionado nos informa que o comportamento de 

Tecla havia inspirado as mulheres cartaginesas para solicitar o direito de batizar e 

instruir. 

De acordo com Barrier54 as possibilidades de datação seguem: O Texto do 

Batismo foi escrito em algum momento entre os anos 196 e 206 d.C., este texto fornece 

o ponto final para o AP. Por outro lado, é uma datação incerta. Gutschmidt observou 

que a rainha Trifena existiu, sendo ela viúva do rei Cotys da Trácia, mãe do rei Polemon 

II, rei do Pontus, e uma parente de César (possivelmente ela tenha vivido em Icônio) em 

torno de 38-63 d.C., que aumenta (mas, de nenhuma maneira confirma) a probabilidade 

de historicidade de Tecla e fornece um ponto inicial, de volta ao tempo em que os 

eventos foram relatados.        

Bremmer55 sugere uma data muito mais estreita de 160 d.C., por causa da 

evidência em uma inscrição romana de Pompeia sobre Falconilla, a esposa de um cônsul 

romano na Sicília, por volta do ano 169 d.C. Bremmer está convencido de que esta é 

Falconilla mencionada no APT, que é filha da rainha Trifena. Se isso for verdade, então 

a data para escrever o APT cai dentro de um espaço de 30-40 anos, com a AP sendo 

compilada no auge da popularidade da novela antiga. Por outro lado, Hilhorst56 sugere 

que a passagem de Jerônimo, onde ele está comentando sobre as críticas da Acta Pauli 

de Tertuliano, é significativa em relação à composição do AP. Além de repetir 

                                                           
53 Cf. BARRIER, 2008, p. 46 
54 BARRIER, 2008, p. 46. 
55 BREMMER , Jan N. “The Apocryphal Acts: Authors, Place, Time and Readership,” The Apocryphal 

Acts of Thomas. Leuven: Peeters, 2001, p. 153. 
56 BARRIER, 2008, p. 47. 
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essencialmente o que Tertuliano tinha a dizer, Jerônimo acrescenta: “conuictum apud 

Iohannem” (condenado com João). Se Jerônimo não está errado em seu acréscimo ao 

comentário de Tertuliano, com esta adição Hilhorst leva a concluir que o AP deve ter 

sido escrito após a morte de Paulo e antes da morte do apóstolo João, colocando o ponto 

final entre 68 d.C. e 98 d.C..  

Peter Dunn57 faz vários cálculos sobre a idade de Tecla, que teria conhecido 

Paulo no final dos anos 40, e por sua vez o APT se instala na data de 120 d.C. como 

ponto inicial. O problema desta avaliação é que a historicidade de Tecla é altamente 

improvável. Bodmer X58 sugere que o texto circulou independente, antes de sua 

incorporação no AP, o que permite a possibilidade de que as diferentes partes do AP 

foram escritas em momentos diferentes. Portanto, é possível que a escrita e a 

compilação do AP abranja um período de mais de 100 anos. Parece provável que a 

compilação final venha em direção aos últimos 30 - 40 anos do segundo século, devido 

ao conteúdo e questões que serão abordadas. O fato é que o texto relata uma possível 

descrição da missão de Paulo durante o segundo século d.C. 

 

  

1.2.3 Retrato de Paulo 

 

 

Nos Atos Apócrifos, Paulo é descrito viajando até Icônio, proclamando a 

"palavra de Deus sobre abstinência e a ressurreição". No livro dos Atos (canônico) há 

um relato breve sobre as atividades de Paulo em Icônio, onde Paulo e Barnabé foram 

violentamente expulsos por uma combinação de judeus e pagãos: “E aconteceu que, em 

Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo, que creu uma 

grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos” (Atos 14). O autor do AP 

incrementou a referência e forneceu muito mais detalhes, embora ficção, o relatório, que 

incide sobre uma jovem garota, embora o apóstolo não seja negligenciado. Depois de 

sua fuga de Antioquia, Paulo viajou para Icônio com seus companheiros, Dimas e 

Hermógenes, e estes tinham um caráter hipócrita. Em Icônio, Paulo é recebido por 

Onesíforo com sua esposa Lectra e seus filhos Símias e Zenón.  

                                                           
57 BARRIER, 2008, p. 47. 
58 BARRIER, 2008, p. 48. 
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Analisando a imagem do apóstolo, podemos perceber no decorrer dos anos as 

representações artísticas da pessoa de Paulo, contendo as mais variadas formas físicas, 

grande influência por parte do texto apócrifo. Fisicamente, é provável que Paulo tivesse 

uma forma fora dos padrões comuns, além de deformações por motivos de trabalhos 

evangelísticos, viagens em condições degradantes e precárias da época, levando em 

consideração também as prisões, castigos, açoites e perseguições, como o relatado em 2 

Coríntios:  

 

“São ministros de Cristo? (falo como fora de mim) eu ainda mais: em 

trabalhos, muito mais; em açoites, mais do que eles; em prisões, muito mais; 

em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus cinco quarentenas de 

açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 

três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo; Em viagens 

muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da 

minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no 

deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos; Em trabalhos e 

fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em 

frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de 

todas as igrejas”59. 

 

Em muitas dessas punições, era causado no apóstolo deformações, como por 

exemplo, no apedrejamento. Neste caso as vítimas eram mortas, ou aleijadas, sendo 

invalidadas pelo resto de suas vidas; o mesmo ocorria com a flagelação. Nos textos 

canônicos, temos também referências em I Co 2.3 e II Co 10.10, onde percebe-se que a 

aparência de Paulo não era impressionante, pois ele mesmo se descreve como presença 

de corpo fraca: “Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do 

corpo é fraca, e a palavra desprezível”60. 

Uma descrição de igual semelhança se pode obter nos Atos de Paulo e Tecla. 

Onesíforo relata que Paulo era “um homem de pequena estatura, calvo, de pernas tortas, 

vigoroso, com as sobrancelhas unidas e com um nariz grande, cheio de graça, pois às 

vezes se parecia com um homem, e outras tinha o rosto de um anjo”61. O interessante 

nesta descrição são as principais características de Paulo, tornando-o muito parecido 

com o estereótipo de um judeu, principalmente pelo nariz grande. Não existe nenhum 

outro sobrevivente que tenha uma descrição tão detalhada sobre sua aparência como no 

APT, seja em textos canônicos ou em apócrifos62. 

                                                           
59 2 Coríntios 11.23-29 
60 2 Coríntios 10.10 
61 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 775. Tradução nossa 
62 BREMMER, 1996, p. 1. 
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Sobre os pais do apóstolo, não se tem relatos, sobrenomes, ocupações; sabemos 

que eram judeus religiosos e que “Paulo foi criado dentro das exigências da lei de Deus 

e das tradições paternas”63.  

De acordo com o livro de Atos (canônico), Paulo tinha uma irmã que vivia em 

Jerusalém: “E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi, e entrou 

na fortaleza, e o anunciou a Paulo” (Atos 23.16), mas não encontramos referências 

sobre irmãos. Sabemos que ele nasceu em Tarso, na Ásia Menor, região onde hoje está 

situada a Turquia, e que, de acordo com Mesters, esta cidade era bonita e grande, 

possuindo 300.000 habitantes64. Tarso era um importante centro de comércio e cultura, 

e possuía um porto com grande atividade. Temos informações oferecidas pela 

arqueologia, que demonstram com clareza os lugares visitados pelo apóstolo, mas não 

temos material que esclareça sobre sua pessoa física65. 

A razão para as características negativas descritas no APT provavelmente reside 

nos capítulos seguintes, onde Tecla é retratada sendo hipnotizada pela mensagem de 

Paulo. Se este fosse descrito como fisicamente atraente, seu fascínio poderia ter sido 

facilmente compreendido. No entanto, essa descrição faz com que o leitor olhe para 

uma direção diferente. A caracterização, então, é motivada pelo texto em si, e não o 

fruto de memórias da aparência real de Paulo. Por outro lado, Paulo dificilmente poderia 

ser descrito em termos puramente negativos e, portanto, o autor acrescenta que ele era 

“cheio de graça e às vezes parecia como um anjo”66.  

Neste ponto do texto pressupõe-se que esse elemento é tido como um problema, 

um jogo de ser o que não parece ser. Dimas e Hermógenes pela aparência eram 

hipócritas, e Paulo é narrado como um anjo. Neste contexto, ela não tem significância, 

pois no decorrer da narrativa Tecla se apaixona pela voz de Paulo e não por seu exterior; 

isso direciona para o texto de Romanos 10.17: “De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir 

pela palavra de Deus”. 

O texto descreve ainda que Paulo sorri quando encontra Onesíforo, e Piñero 

relata que esse sorriso pode ser uma referência de que Paulo não renegava totalmente o 

matrimônio, visto que Onesíforo estava com toda a sua família; ele ainda acrescenta que 

                                                           
63 MESTERS, Carlos. Paulo Apóstolo: um trabalhador que anuncia o evangelho. Paulus, São Paulo, 

1991. p. 16. 
64 MESTERS, 1991. p. 15. 
65 MESTERS, 1991. p. 15. 
66 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 735. 
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nos textos latinos, o sorriso ocorre porque Paulo vê a dificuldade de Onesíforo em 

reconhecê-lo67.  

 

1.3 TECLA – OS PAIS DA IGREJA E OS CANÔNICOS 

 

1.3.1 Tecla e os Pais da Igreja 

 

 

De acordo com Piñero68, com o crescimento do cristianismo, o APT havia sido 

disseminado por um vasto território, chegando a Cartago e Roma. Em Cartago podemos 

perceber a preocupação com seus ensinos, pois Tertuliano cita o APT em seu 

documento “De Baptismo”. O mesmo chega a dizer que o presbítero saiu da igreja em 

virtude de ter escrito os atos, tentando invalidar assim seu conteúdo. 

 

 “A obra “de Batismo” de Tertuliano é o documento mais antigo que trata a 

questão do batismo, ela ocupou um lugar de grande destaque na tradição do 

ocidente e do oriente. Nesta obra inspiram-se, por exemplo, Cipriano, Optato 

de Milevo e Jerônimo. Pelo fim da patrística, Santo Isidoro ainda transcreveu 

algumas passagens da mesma. Coisa semelhante fez, entre os gregos, Dídimo o 

cego”69. 

 

A Narrativa do APT é descrita nos primeiros textos cristãos. Tertuliano, em sua 

obra, atacou seu uso na defesa do direito das mulheres pregarem e batizarem, afirmando 

que estes Atos foram escritos em honra a Paulo por um presbítero da Ásia, cuja ação foi 

descoberta e ele foi excluído de suas funções por volta do ano de 160 d.C. 

Para Jeremy W. Barrier70, em seu artigo sobre as reações entre os Atos e a obra 

de Tertuliano, considera que este sentia-se desconfortável em relação aos Atos de Paulo, 

pois nos Atos Paulo autoriza que a mulher ensine, e com esta autorização a mulher 

também adquire o direito de Batizar; isto se torna uma ameaça para a igreja, pois 

                                                           
67 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 735. 
68 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 686. 
69 TERTULIANO. O Sacramento do Batismo – Teologia Pastoral do batismo Segundo Tertuliano. 

Petrópolis, Editora Vozes. 1981, p. 9. 
70 BARRIER, Jeremy W. Tertullian And The Acts Of Thecla Or Paul? Readership Of The Ancient 

Christian Novel And The Invocation Of Thecline And Pauline Authority, Oxford: Clarendon Press, 1993, 

pg. 1. 
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invalida a necessidade de um bispo para desempenhar este papel significativo, 

eliminando a necessidade do episcopado da igreja primitiva e tornando o modelo 

ortodoxo dominante inútil. Com essa conclusão, Tertuliano exclui as mulheres de 

batizar, surgindo então uma interrogativa se ele é contra o documento ou contra a 

doutrina por ele ensinada. 

Barrier defende que no texto de Tertuliano, ele sugere que na Ásia as pessoas 

sabiam que o presbítero que “compilou” o documento havia sido descoberto, e este 

compilado que aparece no texto não é um verbo que indica que ele próprio “escreveu”, 

mas sim que ele seria um compilador, um arranjador, demonstrando que os textos de 

Atos de Paulo e Tecla, 3 Coríntios e Martírio de Paulo, circulavam independentes, mas 

também como unidade.  

O Autor questiona a contribuição do presbítero nesta compilação. Para ele, 

alguns dos textos poderiam ser do final do primeiro século, enquanto outros 

(especialmente as seções que tratam da rainha Trifena e Falconilla) seriam escritos mais 

tarde. Em suma, o primeiro ponto a ser observado é que Tertuliano não duvida da 

realidade histórica de uma Tecla, mas a discordância é sobre a verdadeira relação dela 

com Paulo, e o papel das mulheres no cristianismo. Esse pensamento é reforçado no 

fato de que Tertuliano reconhece que este não é um texto escrito a partir da imaginação 

de alguém, mas que pode realmente ser uma escrita sobre as tradições pré-existentes que 

foram colocadas juntas em um único volume.  

Tertuliano critica a ação de Tecla em ensinar e batizar outras mulheres – mas é 

importante lembrar que nos Atos, Tecla não batiza ninguém além de si mesma e este 

ponto é sustentado por Rordorf e Dunn a partir da perspectiva oposta, onde ele afirma 

que "foi Deus quem fez o batismo."71 Aqui, Barrier demonstra a desigualdade entre o 

que Tertuliano diz sobre o APT e o que realmente o APT está dizendo. Ele leva em 

consideração que Tertuliano está ciente da Acta Pauli, e que provavelmente ele tem uma 

variante dos manuscritos que possuímos nos dias de hoje; desse modo, ele distorce o 

texto para que este se adeque a sua condenação do papel da mulher de ensinar e batizar 

dentro do contexto social, o que sugere um mal entendido por parte de Tertuliano. Neste 

ponto, Barrier defende que Tertuliano não está condenando o texto, mas a doutrina. 

                                                           
71 DUNN, Peter Wallace. The Acts of Paul and the Pauline Lecacy in the Second Century (Unpublished 
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Existem evidências que sugerem que os APT eram uma ameaça real para 

Tertuliano. No primeiro capítulo de “De Baptismo”, o texto é dirigido a uma "certa 

professora, aparentemente de conexões gnósticas ou marcionistas e, talvez, uma adepta 

da seita cainita”72 Ela foi acusada de reter o batismo de pessoas e negar a necessidade 

do sacramento do batismo. Isso resulta em um problema para a mulher e a 

administração do batismo, pois Tertuliano defende rigidamente esse ato; para ele, esse é 

o caminho para a regeneração e a libertação do homem. 

 

“O batismo recebe sua eficácia do próprio Cristo. O batismo é tão necessário 

para o cristão como a água para o peixe. O batismo significa libertação, porque 

o homem deixa o demônio, seu antigo tirano, para trás, afogado na água. De 

escravo do demônio passa a ser filho de Deus. Na pia batismal é vencido o 

demônio. No entanto, o batismo também permanece sujeito à violência das 

tentações”73. 

 

Para Tertuliano, o problema em relação à mulher está no mover do Espírito 

Santo na água e o direito de ensinar, mesmo que corretamente. Nos capítulos 5 a 8, 

Tertuliano dá ênfase a este ponto olhando para o exemplo de Jesus na piscina de 

Betsaida, quando o anjo iria passar sobre a água e uma cura se daria; ele faz o 

argumento, mais explicitamente no capítulo oito, dizendo que a imposição da mão 

abençoando convida e saúda o Espírito Santo. Diz que um humano ingênuo foi 

autorizado a invocar o Espírito, combinando-o com água. Reforça ainda seus 

argumentos para o batismo. Barrier74 enfatiza que neste momento ocorre a conexão que 

Tertuliano faz entre o indivíduo que administra o batismo, a água e o Espírito presentes 

para tornar este ato de iniciação um sucesso.  

É importante esclarecer o pensamento de Tertuliano referente à invocação do 

Espírito Santo e o mover das águas. Para ele, o Espírito que logo prefigurava o batismo, 

e desde o início da criação pairava sobre a face das águas, foi chamado a pairar sobre 

elas, vivificando-as. 

 

“Um Espírito de santidade pairava sobre a água santa; ou a água recebeu 

emprestada a santidade daquilo que pairava sobre ela. Pois toda matéria 

colocada sob outra deve, necessariamente, assumir a qualidade daquela que 

está em cima. Isto é mais verdade quando o corporal está em contato com o 

espiritual, que por causa de sua subtilidade penetra facilmente o primeiro. É 
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73 TERTULIANO. O Sacramento do Batismo – Teologia Pastoral do batismo Segundo Tertuliano. 

Petrópolis, Editora Vozes. 1981, p. 13. 
74 BARRIER, 1993,  p. 7. 



41 

 
 

deste modo que, por este espírito de santidade, a água é santificada em sua 

natureza e torna-se ela mesma santificante”75. 
 

Assim, a água sempre foi santificada desde a criação e participa do nosso 

ministério de santificação pela invocação de Deus sobre ela. É necessária a invocação 

do Espírito, e este pairando sobre as águas santifica-as por sua presença e elas se tornam 

santificadas. 

 A discussão usual dos comentários de Tertuliano relativamente à APT gira em 

torno da precisão da avaliação deste, de que Tecla estava dando autorização para 

batizar. Essa discussão então se move para o batismo de Tecla e se ela realmente foi 

batizada por Deus, ou se batizou a si mesma.  

Analisando o capítulo 13 e 14 em “De Baptismo”, Tertuliano repudia seus 

críticos, lembrando-lhes que: 

 

“Não foi imposta uma lei de batizar, e uma forma prescrita: “Vai”, diz ele, 

“ensine as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo”. Quando essa lei foi associada ao pronunciamento, “aqueles que não 

nasceram de novo da água e do Espírito Santo, não entrará no reino dos céus”, 

foi posta sob a obrigação de a necessidade do batismo”76. 

 

Isso significa e explica a indignação de Tertuliano frente aos que rejeitam o 

batismo. Ele se move a partir destas afirmações em conjunto com a ação do Espírito no 

batismo de Paulo. Isto requer uma mudança por completo em sua argumentação. Ele 

começa dizendo que Paulo havia sido atacado e sua defesa gira em torno da afirmação 

de Paulo em 1 Coríntios 1.14-16, que ele não veio a Corinto para batizar, mas para 

ensinar. Os adversários de Tertuliano deduzem a partir deste comentário de Paulo que o 

batismo é desnecessário, mas Tertuliano tenta explicar o comentário de Paulo e depois 

conclui seu argumento em Paulo ao afirmar, por esta razão, que o apóstolo é um amante 

da paz, de modo que não parecem afirmar tudo sozinho, e ainda disse que não foi 

enviado para batizar, mas para pregar. A pregação vem em primeiro lugar, e o batismo 

mais tarde, quando aquela prossegue.  

Não é uma discussão de quem batizou Tecla no APT, mas o centro de discussão 

está na última conversa entre Paulo e Tecla em APT 3,41. Imediatamente após o 

batismo de Tecla ela se encontra com Paulo e diz: "Eu recebi o batismo, Ele que 

colabora contigo no evangelho, me ajudou também no batismo”. E Paulo, tomando-a 
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pelas mãos, conduziu-a à casa de Hermias onde escutou seu testemunho, ficando 

admirado com tudo o que lhe acontecera, depois orou por Trifena, e Tecla levantando 

disse a Paulo: “Eu estou indo para Icônio”. Paulo respondeu: “Vai, e ensina a palavra de 

Deus”. Este pequeno pronunciamento de Paulo é o ponto de discórdia para Tertuliano. 

Neste ponto, Paulo é claro quando diz: “Vai, e ensina a palavra de Deus”, que lembra a 

declaração feita por Jesus aos seus discípulos em Mateus 28.19: “Portanto ide, fazei 

discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do pai, e do filho, e do Espírito 

Santo”, que Tertuliano cita em seu livro. O autor sabe que nesta argumentação se a 

pessoa está autorizada a ensinar, então ela também está autorizada a batizar.  

Por que isso era problema para Tertuliano? Sabemos que ele é contra a liderança 

de mulheres, mais ele está se convencendo das tendências montanistas, movimento este 

onde a mulher aparece como profeta e de grande influência em sua origem; o grande 

problema em questão é a autoridade do texto, e Tertuliano está preocupado que o 

Presbítero asiático é o retrato de uma tradição, possivelmente por via oral ou uma 

tradição escrita, que sugere que Paulo apoiou diretamente e capacitou a mulher para 

ensinar e batizar. Isso resulta em ameaças à autoridade de Tertuliano, que não pode 

deixar que esta seja esquecida. No capítulo 17 do Baptismo, Tertuliano afirma:  

 

“Para terminar nosso ligeiro tratamento deste assunto, resta-me 

aconselhá-lo sobre as regras a serem observadas em dar e receber o 

batismo. O direito supremo de dar a que pertence o sumo sacerdote, 

que é o bispo: depois dele, aos presbíteros e diáconos, mas não sem 

comissão do bispo, por causa da dignidade da Igreja: para quando isso 

é seguro, a paz é segura. Exceto por isso, até mesmo os leigos têm o 

direito”77.  

 

 

Tertuliano está ciente de que esta tradição não deve voltar para os apóstolos, e 

admite que ninguém tem o direito de administrar o batismo. O problema com o APT 

não é propriamente o batismo de Tecla; a questão é como o próprio Deus batizou-a sem 

haver a mão de um bispo para evocar o Espírito Santo no rito; essa ação torna-se uma 

ameaça para Tertuliano, que está sendo contestado por tradições paulinas, minando a 

hierarquia da igreja. O autor é forçado a resistir a um padrão onde não se precisa de 

água, de nenhum bispo, e nenhum líder para acenar com a mão e invocar o Espírito 

Santo. Ele é forçado a enfrentar um processo de conversão que é claro dentro da 
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tradição paulina. Barrier78 sugere que o presbítero que compilou o APT está ameaçando 

a liderança da igreja, recordando uma possível tradição que proporciona às mulheres o 

direito de ensinar, e, portanto, o direito de batizar é assumido. Afinal, tornou-se claro 

que não se pode descartar a evidência de mulheres como primeiras missionárias que 

trabalharam ao lado de Paulo. O APT se destaca como um exemplo concreto dessa 

relação de trabalho e como resultado, elevou indiretamente o reconhecimento de que 

Paulo ordenou mulheres para o status de apóstolas. 

Outros pais da igreja também citam os APT, em Roma, no século III. Hipólito o 

utilizava como argumento de “autoridade”79. 

Origines também cita os APT em sua obra “De Principiis I”, comparando-o com 

o evangelho de João, provando desta maneira que o apócrifo tinha valor diante do 

pensamento de Origines. Ele também compara o apócrifo com o texto de 1 Coríntios 

7.28, pela forma literária. Sobre a páscoa, ele escreve. 

 

 “O homem casado que ceia na páscoa, cinja também seus lombos, 

porque Bem-aventurados são os que têm mulheres como se não 

tivessem, disse o apóstolo”80. 

 

Jerônimo e Eusébio de Cesáreia rejeitam o apócrifo, pois entendiam que não 

faziam parte do Canon da Bíblia e por isso são imprecisos. O primeiro o rejeitou como o 

“Apócrifo das viagens de Paulo e Tecla e toda a fábula do Leão Batizado”81. 

Com o passar do tempo, o APT vai se tornando mais conhecido e de maior 

importância, dividindo opiniões, pois alguns autores acreditavam que os textos eram 

exemplares; outros o tinham como perigoso. Metódio de Licia exaltam a figura de 

Tecla, em sua obra “Banquete de lãs diez virgenes o de la castidad”82; eles a tratam 

como protagonista, descrevendo vários relatos da história de Paulo e Tecla, que 

possivelmente circulava como um fragmento, separado da obra maior. Gregório 

Nazianceno83 também elogia as virtudes de Tecla, relembrando sua luta no martírio e 

sua renúncia contra o casamento, ferindo assim a vontade de seu noivo e de sua mãe. 
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81 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 687. Tradução Nossa 
82 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 687. Tradução Nossa 
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  Entretanto, também existiam relatos negativos, utilizados por hereges para 

defender suas doutrinas encratistas; neste caso, não somente os Atos de Tecla eram 

utilizados, mas também outros como o de Pedro, André, Tomé e João. 

 

1.3.2 Atos de Paulo e Tecla e 1 Timóteo 

 

 

Susan Hylen84 propõe um paradoxo da mulher na igreja primitiva, onde compara 

1 Timóteo e os APT. Para ela, ambos os textos são retratados como respostas opostas às 

funções e autoridade das mulheres dentro da igreja. O APT traz uma mulher, que parte 

em viagem pregando e ensinando o evangelho, e este papel passa a ser aceito para 

mulheres. Por outro lado, 1 Timóteo defende mulheres que regressam aos papéis 

passivos socialmente aceitáveis. A partir desta perspectiva, a representação de uma ação 

corajosa de Tecla vem de uma comunidade cristã que aceitou e incentivou a liderança 

das mulheres, enquanto que 1 Timóteo simboliza a reação contra tal inovação social 

radical. Esta avaliação comum representa uma série de decisões sobre estes textos 

cristãos, à luz da evidência complexa para a participação das mulheres na luta Greco-

romana.   

De acordo com a autora, estudiosos bíblicos e clássicos reconheceram a 

diversidade e evidências contraditórias para as atividades das mulheres neste período. 

Por um lado, a suposição cultural básica era que as mulheres eram inferiores aos 

homens e deveriam obedecer aos seus maridos ou pais. Por outro lado, estas evidências 

também permitem mostrar mulheres exercendo o comércio, chefes de família, e 

influenciando a política, com e sem a participação do seu marido. Os estudiosos que 

leem estes  textos como produtos de sua cultura tomam decisões interpretativas sobre 

como entender esta imagem contraditória, e como situar os textos dentro dela. Uma 

abordagem foi para marginalizar a evidência da participação das mulheres, sugerindo 

que não era da participação "real". As mulheres podem ter parecido ocupar cargos 

religiosos e públicos, mas estes eram ou meramente honorários, ou representados por 

funções domésticas, sendo assim, não tinham importância. Nesta abordagem, as normas 
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filosóficas de inferioridade das mulheres limitam o significado de todas as outras 

evidências sobre o papel da mulher. Hylen, em uma abordagem mais recente entende 

algumas mulheres antigas ocupando verdadeiros papéis de liderança. Mulheres 

individuais, ou talvez as mulheres dentro de uma região geográfica ganharam um nível 

de autonomia que era raro para as mulheres em geral85.  

A evidência diverge porque se aplica a grupos distintos ou individuais: a maioria 

das mulheres eram ainda vistas pela cultura como inferior e incapaz, mas um grupo 

seleto saiu dessas restrições. Hylen,86 em seu artigo defende uma visão diferente da 

posição das mulheres na luta da sociedade Greco-romana;  para ela, a posição delas na 

cultura é paradoxal: ao mesmo tempo em que as mulheres são idealmente descritas 

como modestas e confinadas à casa, algumas virtudes são necessárias para que 

exercessem  a liderança e perseguissem os interesses de suas famílias e cidades. O  

padrão de evidência sugere que, em vez de definir as fronteiras entre  comunidades, essa 

tensão existe dentro de vários subgrupos do mundo greco-romano. Com base nesse 

entendimento, ela defende uma relação diferente entre 1 Timóteo e o APT.  Ambos os 

textos reafirmam virtudes de modéstia e fidelidade doméstica que foram generalizados 

no mundo antigo. Ambos não são apenas conscientes, mas também sancionam a 

liderança pública por tais mulheres virtuosas. Visto por este prisma, tanto  Tecla e 1 

Timóteo exibem as mesmas tensões e ambiguidades a respeito do papel das mulheres 

que são encontradas na cultura em geral.  No mundo greco-romano a mulher ideal era 

modesta, trabalhadora, e leal a sua família. 

 

1.3.3 Atos de Paulo e Tecla e 1 Coríntios 

 

 

No contexto do APT, Paulo é descrito como ambíguo, sendo um pregador do 

ascetismo, e irresistível às mulheres. Essa representação desse homem como pregador 

ascético, desencorajando o casamento, parece diferente da que encontramos nas 

Epístolas pastorais, principalmente 1 Timóteo 4.1-3, onde Paulo explicitamente condena 

quem proibir o casamento: 
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“Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns 

da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios; Pela 

hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria 

consciência; Proibindo o casamento, e ordenando a abstinência dos alimentos 

que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de 

usarem deles com ações de graças”87. 

 

 

É importante revermos e entendermos a relação de homem e a mulher dentro do 

contexto das cartas paulinas. Quando analisamos os textos, existem quatro que sugerem 

que Paulo seria contra a participação das mulheres na vida das comunidades. São eles: 1 

Cor 11.2-16, onde relata que a mulher foi criada para o homem e que este é o cabeça, 

por isso ela deve orar e profetizar de cabeça coberta, pois o véu é um sinal de 

dependência; se ela não quisesse usar o véu, deveria então cortar os cabelos; em 1 Cor 

14.34-35, o texto diz que as mulheres devem ficar caladas na igreja, não é permitido que 

falem e, se quiserem aprender alguma coisa, esta deve perguntar ao seu próprio marido 

em casa (é vergonhoso a mulher falar na igreja); em Efésios 5.21-24 a mulher deve 

sujeitar-se ao seu marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, 

como também Cristo é o cabeça da igreja; e por fim 1 Timóteo 2.9-15, onde a mulher 

deve ficar submissa e silenciosa durante sua instrução, ela  não pode dominar o homem, 

pois este foi criado primeiro. A mulher o seduziu e será salva pela maternidade. Se 

analisarmos somente as frases isoladas, realmente entenderemos que Paulo seria 

contrário às mulheres e teria contribuído para a dominação injusta que existe do homem 

sobre a mulher. É preciso analisar o contexto dos versículos para compreendermos o 

que realmente o apóstolo quis dizer. 

Nas cartas que Paulo escrevia às comunidades, este sempre citava as mulheres e 

suas funções nas comunidades como vemos em Romanos 16. 1-2, onde ele recomenda 

Febe, diaconisa da comunidade que havia ajudado muitas pessoas; ele também mandou 

lembranças à Priscila e Áquila que arriscaram a própria vida para salvá-lo (Rm 16, 3); à 

Maria, que havia trabalhado muito (Rm 16. 6); a Andrônico e Júnia, companheiros de 

prisão e apóstolos importantes. Mesters88 ressalta que algumas versões trocaram o nome 

de Júnia para Júnio porque achavam estranho uma mulher receber o título de apóstolo. 

Reimer destaca que: 

 

“É evidente que se quis (e quer) invisibilizar o nome da apóstola Júnia por 

motivos claros, e isso não apenas em traduções: Estes exemplos mostram que 
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também as traduções e as interpretações científico-acadêmicas são orientadas 

por interesses, não são neutras; a percepção de mundo e das relações são 

inseridas nos próprios textos por meio de suas interpretações, no caso 

específico, acerca das funções de homens e de mulheres na vida social e 

eclesial”89. 

 

Entre os textos, também encontramos Trifena, Trifosa, Pérsida, a mãe de Rufo 

que ele chama de mãe também, Julia, entre outras. Paulo trata as mulheres com 

naturalidade, citando-as claramente como diaconisas, colaboradoras e apóstolas – títulos 

estes importantes na vida e na organização das comunidades. 

Quando analisamos a cultura da época, a mulher não podia participar da vida 

pública e sua função era dentro de sua casa no cuidado de sua família; nesse sentido, ela 

só poderia participar da igreja se esta funcionasse dentro de sua casa. Foi justamente 

isso que Paulo criou, comunidades chamadas de igrejas domésticas, e em quase todas 

citadas nas cartas aparecem o nome de uma mulher na comunidade. “Assim, através da 

criação das igrejas domésticas, Paulo abriu espaço para as mulheres poderem exercer a 

função de coordenadora nas comunidades”90.  

É importante ressaltar que naquela época os judeus não permitiam a criação de 

sinagogas e comunidades apenas de mulheres. Era necessário que houvesse dez homens 

para a formação de uma comunidade; portanto, não havia sinagoga em Felipos, porque 

no grupo só existia mulheres e elas se reuniam fora da cidade; mas Paulo transgride o 

costume e permite que elas formem uma comunidade (Atos 16. 13-15). O apóstolo 

sempre foi carinhoso e atencioso em suas cartas, pois se lembrava daqueles que o 

tinham ajudado durante sua caminhada, mas também soube ser duro e flexível quando 

era necessário, e mesmo com tantos confrontos na sua vida, não se tornou um homem 

amargo, pelo contrário, manteve-se acolhedor e amigo dedicado. 

Referente ao casamento, a primeira epístola aos Coríntios, considerada 

pertencente a Paulo, parece compartilhar do texto de 1 Timóteo 4, quando diz que: "No 

tocante às coisas sobre que me escrevestes, bom é que o homem não toque mulher" (1 

Cor 7.1). Byrne91 escreve que no texto de 1 Coríntios 7, Paulo está tentando trazer os 

cristãos de volta à realidade, pois a comunidade de Coríntios acreditava ter chegado à 

plenitude da salvação, longe das preocupações deste mundo, o qual eles acreditavam 
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que estava próximo do fim.  Assim, eles acreditavam que o corpo era apenas uma casca 

e que logo se despojariam deste, e o que fosse feito com o corpo era meramente 

irrelevante, já que este estava destinado à destruição. Com isso, eles estavam 

modificando a visão sobre o casamento e as relações sexuais. O que Paulo faz é 

justamente contrapor esses pensamentos, insistindo na dignidade da existência corporal. 

1 Coríntios 7 traz a resposta de Paulo para estes problemas da comunidade, e entre estas 

aparece o versículo: “permaneçam na condição em que estavam quando foi chamado” 

(v. 17). A primeira condição seria a de circunciso ou incircunciso; a segunda de escravo 

ou livre, e a terceira de homem e mulher, assim formariam a tríade de Gálatas 3.28: 

“nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há macho nem fêmea; 

porque todos vós sois um em Cristo Jesus”.  

A preocupação de Paulo, segundo Byrne, não estava nas duas primeiras 

condições, mas sim na terceira, pois quando se adiantaram no esquema da salvação, 

pensaram estar vivendo na nova era e, o “nem homem e nem mulher” foi usado de 

forma literal. Tudo o que estava relacionado às relações sexuais eram impróprias, 

pertenciam à esfera corporal, e assim não cabiam neste espaço da nova era. Eles se 

imaginavam com a imortalidade dos anjos, como descrito em Lucas 20. 34-36, onde 

relata que não haverá mais casamento para os justos – já que estes não mais morrerão e 

serão como anjos, sendo filhos de Deus na ressurreição. Como não havia mais 

necessidade de procriação, pois o fim estava próximo, não seriam mais necessárias as 

relações sexuais. 

Neste contexto Paulo envia sua resposta aos coríntios. É sabido que ele não era 

casado, mas alguns acreditam que ele era viúvo; outros dizem que a esposa tinha se 

separado dele (Cf 1 Cor 7.15-16)92. Mesmo deixando claro sua opção pessoal de 

preferência pelo celibato, o fato é que Paulo não era contra o casamento, muito pelo 

contrário, ele reagiu contra a doutrina que na época proibia o casamento e condenou 

como “doutrina demoníaca” (1 Tm 4.1), e como “hipócritas e mentirosos” (1 Tm 4.2) e 

“fábulas ímpias de velhas caducas” (1 Tm 4.7).  

Com a frase “Não tocar em mulher”, a comunidade havia concluído que 

deveriam acabar com qualquer tipo de relação sexual, mas nos vv. 2-4 Paulo cita três 

direitos e deveres entre o casal: primeiro, que cada um tivesse seu próprio esposo e 

esposa; segundo, ambos deveriam dar ao outro os direitos conjugais que lhes eram 
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cabíveis, pois a terceira posição de Paulo é que a esposa não mande no seu corpo e sim 

o marido, e o mesmo ocorre com o marido, pois o seu corpo pertence a sua esposa. 

Ambos tinham os mesmos direitos e obrigações, e, portanto deveriam entrar em 

consenso na tomada das decisões referente ao sexo, até mesmo quando houvesse 

abstinência, que fosse por motivo de oração e que não se demorassem demasiadamente.  

Para o apóstolo, as relações sexuais legítimas não impediam as pessoas de 

apresentar a Deus suas orações, e ele ainda acrescenta: “Porque quereria que todos os 

homens fossem como eu mesmo; mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de 

uma maneira e outro de outra” (1 Cor 7.7). O ser “como eu” se refere a ser apto a viver 

casto e continentimente sem a expressão sexual, que é normal e legítimo elemento do 

casamento93. Mesmo declarando sua opção, Paulo reconhece que existem outros dons, e 

que para estes a abstinência não seria a primeira opção, que estes deveriam se casar se 

não conseguissem se conter: “mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor 

casar do que abrasar-se”.1 Cor 7.9.    

Nos versos 17-24, Paulo fala sobre os conselhos aos não casados. Embora 

ressalte sua preferência pelo celibato, podemos entender seus motivos: 

 

“Não que o casamento ou as relações sexuais sejam más. A preferência de 

Paulo advém de sua acentuada escatologia, de seu forte sentimento de que a 

presente aparência do mundo é passageira. Encontramos diversas expressões 

disso: as “angústias presentes”(v.26), “o tempo se tornou breve”(v.29), “a 

aparência deste mundo é passageira” (v.31b). Essa expectativa do “fim” prestes 

a chegar, que Paulo compartilhou com a primeira geração cristã, 

compreensivelmente influenciou sua atitude em relação às instituições da 

presente era, sendo o casamento uma delas”94.  

 

Não teria sentido as pessoas se casarem, formarem famílias e construírem casas, 

já que o fim estava muito próximo. Mesters95 também relata que o fato de o apóstolo 

não se casar tinha a ver com a sua vocação e experiência pessoal com Cristo; também 

pela sua convicção de que em Cristo o fim dos tempos já tinha chegado; assim, a 

necessidade era reunir o povo para a sua real missão. Por este motivo ele recomenda às 

mulheres solteiras que não se casem, continuando da forma em que se encontram (1 Cor 

7.27-28). Esta recomendação era contrária aos costumes da época, porque casada a 

mulher pertenceria ao marido, sendo dependente dele em tudo e não teria condições de 

seguir sua missão, o que diferenciaria se ela se encontrasse livre, pois poderia “cuidar 
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das coisas do Senhor e do modo de agradar ao Senhor” (1 cor 7.32). Agradar ao Senhor 

e ao esposo não caminhavam junto. Era preciso dedicação exclusiva. É importante 

ressaltar que a recomendação é para ambos, tanto o homem solteiro como a mulher 

solteira. 

Encontramos um relato parecido em APT; são as bem-aventuranças descritas 

pelo apóstolo. No total são 13 bem-aventuranças, sendo que 6 delas retratam acerca do 

corpo: as principais características referem-se à pureza, abstinência sexual, castidade, 

temor a Deus, virgindade e batismo. Nesse contexto, Paulo diz:  

 

“Bem-aventurados os que conservam pura sua carne, já que serão templo de 

Deus. Bem-aventurados os castos, porque com eles falará Deus.  Bem-

aventurados os que dizem adeus a este mundo, porque eles serão agradáveis a 

Deus.  Be- aventurados os que têm mulher como se não tivessem, porque eles 

receberão a Deus como herança. “...” Bem-aventurados os que por amor a Deus 

tem se apartado dos hábitos mundanos, porque eles julgarão aos anjos e serão 

glorificados na direita do Pai. “...” Bem-aventurados os corpos dos virgens, 

porque eles agradarão a Deus e não perderão a recompensa de sua pureza, 

porque a palavra do Pai será para eles obra de salvação para o dia de seu Filho, 

e terão descanso pelos séculos dos séculos”96. 

 

É possível situar os escritos do APT como uma corrente não principal. McGinn97 

o destaca como dentro de uma corrente cristã principal. Como vimos anteriormente, é 

possível que o nome de Paulo tenha sido incluído ao texto para dar credibilidade ao 

mesmo, e desta forma ele estaria promovendo o encratismo e o ascetismo. Mas para a 

autora, o acréscimo posterior do APT no AP tem o efeito de sujeitar a história das 

mulheres a do homem – um reflexo dos interesses patriarcais da igreja.  

Tecla, na narrativa, demonstra seu caráter ascético explicitamente. Ela se agarra 

a janela como “uma aranha” e permanece por três dias e três noites ouvindo a pregação 

de Paulo, que focava sobre a castidade, o que deixa Támires revoltado, pois o mesmo 

estava perdendo sua prometida. Isso faz com que ele acuse o apóstolo de ser um sedutor 

das almas das jovens virgens, fazendo com que elas não se casem e permaneçam como 

estão. 

Outro exemplo de ascetismo no APT é descrito sobre a vida de Onesíforo. Este 

foi anfitrião de Paulo, hospedando-o em sua casa, mas quando este partiu, aquele, 

juntamente com toda a sua família, deixou para trás tudo o que possuía para seguir 
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Paulo – um exemplo de ascetismo, pois ele se abstém do seu conforto material e passa a 

viver o que foi anunciado pelo apóstolo. 

Portanto, quando o presbítero utiliza o nome de Paulo nos APT para promover o 

ascetismo e o encratismo, possivelmente a carta de 1 Coríntios estaria em sua mente, 

mas ele não aborda as questões principais que o apóstolo em outras cartas faz questão 

de esclarecer. Um exemplo, o combate à heresia presente nas comunidades, a renúncia 

sexual nos casamentos, a abstinência sexual e alimentar, temas que são combatidos nas 

cartas paulinas. 

A tarefa de Paulo foi justamente lutar por uma interpretação correta quanto aos 

gêneros, que rompessem o desdobramento exagerado que estavam sendo seguidos pela 

comunidade de Coríntios, mas que ao mesmo tempo preservasse o sentido autêntico da 

libertação e igualdade para esta comunidade da nova era. Para Fiorenza, Paulo fez mais 

do que quebrar lanças pela igualdade e reciprocidade das relações sexuais no 

casamento. Sua defesa ao estado de solteiro também libertou as mulheres das amarras 

do casamento patriarcal98.  

 

1.4 A ORIGEM DO CULTO E O CONTEXTO SOCIAL EM APT 

 

1.4.1 A Origem do Culto a Santa Tecla 

 

 

Analisando o início do cristianismo primitivo, podemos perceber que para os 

cristãos que viviam no fim do Império Romano, a “santidade” era um tema que todos 

almejavam alcançar, independentemente de sua condição social. Não eram somente as 

virtudes pregadas em público que causavam a fascinação das pessoas, mas 

principalmente as ações heroicas, pessoas santas e mártires que se destacavam por suas 

condutas e, principalmente, por possuírem poderes espirituais e sociais. Nos olhos dos 

fiéis, estas pessoas representavam papéis importantes como patronos, curandeiros, 

exorcistas, destacando sempre sua vida santificada. Quando estes morriam, tornavam-se 

figuras com mais destaque e posicionamento. Suas histórias de vida passam a ser 
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recontadas e multiplicadas em narrativas hagiográficas, usadas como modelos de 

imitação e santidade99.  

Quando os mártires e santos eram imitados, acreditava-se que os cristãos 

comuns poderiam ter acesso ao poder de Cristo manifestado na vida dos mártires; com 

isso, tornava-se obrigatório a devoção a estes com várias formas de atos e jornadas em 

peregrinações, como por exemplo, leituras dos textos sagrados em público, ou em 

templos locais onde estes viveram, decorações de sepultura e venerações de imagens. 

Muitos almejavam ser como os idolatrados, e com essas práticas e ritos as instituições 

responsáveis denominaram essa ação como culto aos santos. 

Davis100 em sua obra defende que o culto à Santa Tecla, a santa mulher, era tão 

popular como o de Maria na igreja primitiva, chegando a serem rivalizados. Com esses 

dados, a autora tenta reconstruir as tradições das mulheres associadas a suas formas de 

culto. 

O culto à Tecla se origina e nasce na Ásia Menor (atual Turquia), tendo maior 

destaque nos séculos IV e V da Era Cristã. Por muito tempo ela foi exaltada na literatura 

como uma virgem mártir exemplar e ascética por teólogos como Metódio, 

Gregório de Níssa e Gregório de Nazianzo, e sua sepultura tornou-se um vibrante centro 

de peregrinação internacional101.  

A sua reputação como santa virgem impressionou admiradores ascéticos no 

século IV. Metódio descreve Tecla como “chefe” entre um coro de virgens que 

apresentam discursos glorificando a virgindade. Seu discurso exalta a virtude daqueles 

que pensam pouco de riqueza, glória, nascimento e casamento102. Ao fim do discurso, 

ela lidera as outras virgens com grande honra em um hino que comemora sua união 

espiritual com Cristo. 

Os teólogos Gregório Nazianzeno e Gregório de Nissa (Século IV) descrevem 

Tecla em termos semelhantes. O primeiro descreve Tecla como uma pessoa que fugiu 

do matrimônio e da tirania de seu noivo. O segundo a apresenta como discípula virgem 

do apóstolo Paulo, e que sua história tem grande importância entre as virgens103. 

Ao fim da antiguidade na Ásia Menor, Tecla tinha um lugar no panteão dos 

mártires, incluída por Gregório de Nazianzo, sendo a única do sexo feminino na lista 
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dos mártires apostólicos, cujos nomes João, Pedro, Paulo, Estevão, Lucas e Tiago já 

estavam incluídos. Ela é homenageada como primeira mártir do sexo feminino sendo 

colocada ao lado de Estevão, o primeiro mártir do sexo masculino:  

 

“E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as 

suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão que 

em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de 

joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, 

tendo dito isto, adormeceu”104. 

 

 

A popularidade de Tecla compunha a região de Constantinopla para a Síria 

(Figura1 - Vide Anexo A), mas o lugar de maior incidência e devoção era em seu 

santuário mártir, Santa Tecla, perto da cidade de Selêucia, no centro sul da Ásia Menor 

(Figura 2 - Vide Anexo B). 

Escavações recentes descobriram os restos de três basílicas do século IV, um 

grande banheiro público e um número de cisternas (Figura 3 - Vide Anexo C). A 

basílica principal contém 80 metros de comprimento (Figura 4 - Vide Anexo D), o que 

leva a atestar o grande número de peregrinos ao local. Atualmente, parte de suas 

relíquias encontra-se em uma catedral em Milão. 

No Brasil, a 400 km da capital Porto Alegre, encontra-se uma cidade com o 

nome de Santa Tecla; lá, também existe uma grande paróquia que tem a santa como 

padroeira na cidade de Capão do Leão – RS. A igreja foi erguida em 1901 em 

homenagem à santa; há ainda um time de futebol na cidade, o Santa Tecla Futebol 

Clube, fundado no dia 3 de março de 1915, sendo este o mais antigo clube amador do 

Rio Grande do Sul e o Terceiro mais antigo do Brasil. Também existe o Forte de Santa 

Tecla (Figura 5 - Vide Anexo E) localizado às margens do Rio Negro, próximo à foz do 

Rio Piraízinho, atual município de Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul. Até o final 

do século XVIII, pela instabilidade das fronteiras da região, alguns fortes foram 

construídos, alternadamente por portugueses e espanhóis, de acordo com o domínio 

circunstancial do território. Dentre eles, o Forte de São Miguel e a Fortaleza de Santa 

Teresa, ambos no atual território uruguaio, e o Forte de Santa Tecla, em território hoje 

brasileiro. O Forte foi projetado na forma de um pentágono irregular, compreendendo 

baluartes de 5,5 metros de altura denominados de Santo Agostinho, São Miguel, São 

João Batista, São Jorge e um meio-baluarte de São Francisco. As muralhas de 3 metros 

de altura foram levantadas com leivas de barro socado (taipa) rodeadas por um fosso de 

                                                           
104  Atos 7. 58-60 
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9 metros de largura e 2,5 metros de profundidade e as construções, de pau a pique, 

distribuídas em torno da praça de armas. Suas dimensões aproximadas eram de 114 

metros na face Norte, 77 metros na face Leste, 88 metros na face Sul, 62 metros na face 

Sudoeste e 83 metros na face Oeste. Hoje no local restam apenas poucas ruínas 

arqueológicas, visto que este foi bombardeado e incendiado durante a guerra, e 

posteriormente sofreu danos por mãos de vândalos; o local foi tombado pelo patrimônio 

artístico nacional em 1970105. 

Tecla é venerada como padroeira dos agonizantes. No calendário católico o dia 

de sua celebração é 23 de Setembro, e na igreja Ortodoxa é celebrado dia 24 de 

Setembro. 

 

1.4.2 O Contexto Social das Mulheres nos APT 

 

 

Estudos recentes destacam a importância do papel literário das mulheres no APT 

e sua posição real no ambiente descrito pelo autor. O destaque das personagens 

femininas no APT, assim como em outros AAA, por exemplo - Atos de André e Atos 

de João - levantaram especulações sobre a relação das comunidades femininas na 

formação do APT. No texto Tecla é a personagem principal, que se destaca como 

heroína e mártir, mas existem outras mulheres no contexto da narrativa que possuem 

papéis importantes e de destaque; elas sempre apoiam Tecla durante sua prisão e seus 

combates de arena. 

 Tanto o grito de Tecla como o grito das mulheres é usado como ferramenta do 

narrador para demonstrar a importância da voz feminina dentro do contexto dessas 

comunidades. No APT Tecla grita com Alexandre “Não forces uma estrangeira, não 

forces uma serva de Deus. Sou cidadã principal em Icônio, e por não querer me casar 

com Támires eu fui expulsa da cidade”106, ela grita por socorro, destacando sua 

condição social em sua cidade de origem, e isso chama a atenção de quem passa pelo 

local, pois entrando em luta corporal com Alexandre, ela o ridiculariza em meio à 

multidão, o que faz com que seja condenada às feras. 

                                                           
105 Cf. SILVA, Hiram Reis e. Forte de Santa Tecla. Porto Alegre: Defender, 2011. In: 

http://defender.org.br/artigos/forte-de-santa-tecla-bage-rs/ Acessado em 05/12/2014  
106 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 757. Tradução nossa 

http://defender.org.br/artigos/forte-de-santa-tecla-bage-rs/
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 No verso 27, um grupo de mulheres gritaram horrorizadas junto ao tribunal na 

sede do governador de Antioquia “Má sentença, injusta sentença”107. Esse grupo de 

mulheres acompanha Tecla no decorrer da narrativa, vindo a se tornar um importante 

grupo de defesa para a heroína. Quando Tecla é conduzida às feras na arena, o grupo, 

juntamente com seus filhos, grita novamente durante todo o percurso dizendo: “Oh 

Deus, nesta cidade se está executando uma ímpia sentença”108. 

 Durante seu martírio Tecla consegue uma aliada renomada perante a sociedade, 

uma rainha chamada Trifena, cuja filha Falconilla havia falecido, mas apareceu em um 

sonho dizendo “Em meu lugar terás a Tecla, a estrangeira abandonada, para que ore por 

mim e possa eu passar ao lugar dos justos”109. É de nosso conhecimento o valor de um 

filho na vida da mãe, este tem seu lugar insubstituível, e neste caso Trifena adota Tecla 

como sua filha, não substituindo a filha morta, mas amando-a de igual maneira, 

levando-a para sua casa, onde a guarda de toda violência sexual que ela poderia ter 

sofrido. Sentindo a dor da morte vendo a sua nova filha sofrer diante das feras na arena, 

ela se pôs a gritar no local até se fazer ouvir, “um segundo duelo por Falconilla se abate 

sobre minha casa, e não há nada que me presta ajuda, nem filho, pois está morto, nem 

parente, pois sou viúva, Deus de minha filha Tecla, socorre-a”110.  

Nos jogos com os combates de animais, as mulheres aparecem novamente 

gerando um grande tumulto, pois “rugiam as feras, vociferavam o povo e gritavam as 

mulheres que estavam sentadas juntas e diziam “pereça a cidade por esta impiedade. 

“Triste espetáculo, malvada sentença”111. Posteriormente, essas mulheres gritam 

desaforadamente, vendo Tecla ser colocada junto a uma Leoa, que não se lança contra 

ela. Essas mulheres lamentam mais ainda quando a leoa que defendia Tecla é morta na 

arena. No verso 34, as mulheres choram e imploram para que Tecla não se lance na 

água, visto que esta havia decidido se lançar em um poço com animais selvagens para se 

batizar. Então, mais tarde, depois que ela emerge ilesa da água e outros animais são 

soltos em cima dela, as mulheres mais uma vez manifestam o seu protesto bramando e 

lançando flores, nardo, cássia e outros bálsamos, de modo que havia uma grande 

quantidade de perfume enchendo a arena. Segundo Davis112, em momentos cruciais ao 

longo da segunda metade da narrativa, este grupo sem rosto das mulheres funciona 

                                                           
107 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 759. Tradução nossa 
108 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 759. Tradução nossa 
109 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 759. Tradução nossa 
110 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 763. Tradução nossa 
111 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 763. Tradução nossa 
112 DAVIS, 2001, p. 10. 



56 

 
 

quase como o coro na tragédia grega, reaparecendo e expressando seus comentários de 

apoio ou de lamentação sobre a situação da heroína. 

O próximo grito das mulheres é de advertência, o que faz com que todos 

observem o que está sendo falado, quando elas gritam que “a rainha Trifena estava 

morta”113, fazendo com que os jogos sejam paralisados, trazendo desespero a 

Alexandre, o acusador de Tecla, que implora para que a ré seja solta, pois Trifena era 

parente de César e isso poderia lhe trazer problemas. 

Quando Tecla é solta todas as mulheres prorromperam em gritos e com uma só 

língua falaram a Deus assim: “só há um Deus, o que salvou a Tecla, de modo que com 

suas vozes comoveram toda a cidade”114. Trifena havia apenas sofrido um desmaio, e 

quando se levantou abraçou sua nova filha e creu em seu Deus, tornando-se a primeira 

convertida de Tecla, inaugurando a conversão de grande parte de suas servas. 

Podemos perceber que durante toda a narrativa as personagens femininas 

possuem destaque, até mesmo as fêmeas são destacadas pelo autor, quando este refere-

se a leoa feroz que lambe os pés de Tecla e desfila com ela, defendendo-a durante os 

jogos, lutando com dois machos, um urso e um leão. Para Davis,115 demonstra a própria 

luta da heroína, pois a leoa morre em defesa de Tecla, tornando-se mártir por sua causa. 

Ela defende que essas narrativas que incorporam o feminino mostram questões 

importantes sobre o histórico social do papel das mulheres no início do cristianismo, 

pois as caracterizações favoráveis teriam ressoado entre as leitoras e ouvintes do sexo 

feminino. No APT, Tecla se torna ligada às outras mulheres, assim como à Trifena com 

seu núcleo familiar e servas, e por fim a leoa na arena.  

Com a desvalorização do masculino no texto, Davis defende a possibilidade de 

que o trabalho teria atraído o público feminino, pois existe um contraste gritante na 

caracterização moral dos gêneros. Enquanto as mulheres são retratadas como 

favoráveis, com exceção à mãe de Tecla, Teoclía, os homens quase sem exceção não 

são. Támires, o noivo, Paulo, os seus companheiros desleais de viagem, Dimas e 

Hermógenes, Alexandre o agressor de Tecla, os governadores de Icônio e Antioquia, e 

os animais da arena, o urso, o leão e os touros: todos são conspiradores de Tecla perante 

seu compromisso com a castidade. Até Paulo se mostra contra ela em alguns momentos, 

como quando ela é salva do fogo e lhe pede que seja batizada; porém, ele não a batiza, 

                                                           
113 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 767. Tradução nossa 
114 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 769. Tradução nossa 
115 DAVIS, 2001, p. 10. 
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alegando que ela é muito linda e que não suportaria as tentações futuras. Mais tarde, 

quando Alexandre tenta seduzir e comprá-la, Paulo nega conhecê-la dizendo “Não 

conheço a mulher de quem falas, pois não é minha”116. O apóstolo desaparece 

posteriormente, deixando Tecla para ser atacada por Alexandre. 

Existem comparativos literários que tentam contrariar a afirmação de que os 

textos eram escritos para um público feminino. No início deste século, estudiosos 

reconheceram correspondências temáticas entre os atos e os romances helenísticos117; 

estas correspondências foram pensadas baseadas na ideia de que os textos eram 

direcionados a mulheres alfabetizadas, e que os Atos possuem ficção helenística, pois os 

personagens das histórias são destinados tanto para instruir como para entretenimento 

do público feminino. No entanto, existem os estudiosos mais antigos que não aceitam 

esse pressuposto, visto que acreditam que os romances helenistas foram voltados para as 

preocupações cívicas dos homens alfabetizados; assim, os Atos Apócrifos Cristãos, 

incluindo o APT, apresentam o mesmo grupo demográfico, com uma visão de 

renovação cívica. 

Mas enquanto APT pode ter retratado esse tipo de função social para os leitores 

masculinos, Tertuliano demonstra o contrário em seu texto, quando deixa claro que o 

APT tinha um grande público feminino, e comenta sobre o fato de o texto estar sendo 

usado para justificar o ensino e ministério da mulher; ele ainda fornece provas 

importantes quanto ao contexto social de recepção desse trabalho nas comunidades das 

mulheres. A história da heroína parece inspirar as mulheres que leem os relatos a 

abraçar a causa, tornando-as líderes na missão cristã primitiva. 

A descrição de que o texto poderia ter sido escrito por uma mulher também é 

contrariada pela obra de Tertuliano que afirma que o presbítero na Ásia compilou o 

texto, mas existem pesquisas que procuram demonstrar formas alternativas para explicar 

o poder da mulher na história. Os estudos sobre o folclore dos Atos Apócrifos deram 

outra direção para as origens literárias e tradições orais. Essa abordagem proporcionou 

um quadro teórico mais viável para discutir o papel das mulheres nas comunidades na 

formação da história de Tecla. Nas contribuições as mulheres não são apenas ouvintes, 

mas contadoras da história também; assim o presbítero pode ter editado o texto, e nesta 

                                                           
116 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 757. Tradução nossa 
117 DAVIS, 2001, p. 11. 
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obra ele estaria cristalizando as tradições orais já proferidas pelas comunidades de 

mulheres118. 

Essa tradição é defendida por Tertuliano, que ao descrever sobre o presbítero 

sem nome confirma que este possuía materiais à sua disposição, pois ele escreve como 

se fosse em nome de Paulo. O APT descreve marcas de oralidade no seu contexto, como 

a inclusão de características de movimentos da trama e apresentação de cenários típicos. 

É possível percebermos que não faltam evidências sobre histórias de mulheres 

na antiguidade, tanto no caráter social, riqueza e desempenho em funções privadas e 

públicas, como também no contexto doméstico de onde surge o ato de contar histórias. 

Davis relata que no mesmo período em que surge o APT outros textos e escritores 

aparecem, como o Apuleio e Luciano119, ambos associados a mulheres. Em Apuleio, 

uma mulher velha aparece consolando uma jovem mulher que havia sido sequestrada de 

seu casamento, e ela lhe conta histórias agradáveis. Essa ação de contar histórias de 

mulheres também aparece no escrito de autores bíblicos do II século, como o caso de 1 

Timóteo, quando o autor ordena que seus leitores evitem os contos profanos das 

mulheres velhas, “rejeitem as fábulas profanas de velhas caducas” (1 Timóteo 4.7) ; ele 

também relata que as viúvas são ociosas, e que vão de casa em casa falando sobre coisas 

que não deveriam, “não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que 

não convém" (1 Timóteo 5.12-13). A autora relata que existem argumentações de que as 

epístolas pastorais 1 e 2 Timóteo e Tito estão criticando as tradições orais sobre Paulo 

por trás da formação do APT120. Ela também descreve que um contexto social 

semelhante é refletido por Clemente de Alexandria, que adverte aos que passam o dia 

com mulheres, de braços cruzados, falando sobre lendas eróticas.  

 

“O papel das mulheres como contadoras de histórias foi documentado a partir 

de uma perspectiva patriarcal, lendas e contos foram considerados por Strabo 

no segundo século como única ferramenta de ensino eficaz para uma multidão 

de mulheres, Eratosthenes parafraseando Strabo fala da alta instrução da 

mulher mais velha, que consegue fabricar qualquer história persuasiva desde 

que lhe seja apropriada”121. 

 

Platão já se mostrava preocupado com os ensinos das mulheres aos filhos, pois 

“para ele só deveriam ser contadas as histórias que eles escolhessem”122. Através destas 

                                                           
118 DAVIS, 2001, p. 11. 
119 Apuleius, Metamorphoses 4.27; Lucian, Philopseudes (The Lover of Lies) 9 
120 DAVIS, 2001, pg 16 
121 DAVIS, 2001, p. 17. 
122 DAVIS, 2001, p. 17. 
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referências de história de mulheres na antiguidade, atraiu-se preconceitos contra as 

mulheres contadoras de histórias, porque alegava-se que elas eram incapazes de estudos 

racionais, ou que estavam sendo preguiçosas com seus afazeres domésticos. Entretanto, 

mesmo esses preconceitos distorcendo a realidade, eles permitem vislumbrar as 

atividades das mulheres na antiguidade tardia, e também se torna um meio importante 

de preservar as tradições orais.  

Através dessa caracterização é possível adentrar nas comunidades das mulheres 

no APT, e as evidências para a prática de contar histórias fornece um cenário possível 

para as origens sociais de Tecla. É viável discernir traços de relações sociais dentro das 

comunidades, como na descrição da adoção de Tecla por Trifena. Na primeira parte da 

história temos um contexto familiar, onde aparece a mãe, seu noivo, e até mesmo Paulo, 

porém, na segunda parte da história, Tecla entra em um novo ciclo de relacionamento, 

com uma comunidade de mulheres organizadas no contexto de uma casa. A descrição 

de Trifena como viúva corresponde a uma ordem de mulheres na igreja primitiva (Atos 

6: 1-6; 9: 36-42; 1 Timóteo 5: 3-16). Davis relata que no Século II na Ásia Menor as 

viúvas eram cada vez mais associadas com virgens em seu compromisso mútuo de uma 

vida de continência. Na verdade, Inácio de Antioquia mesmo refere-se a virgens que 

alcançaram o status de "viúva", mesmo sem terem sido casadas, e Tertuliano 

menospreza uma situação semelhante em que uma virgem solteira foi incluída na ordem 

de viúvas. Com isso, as contadoras de histórias por trás do APT podem ter sido 

encontradas entre essas comunidades de viúvas celibatárias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Podemos perceber que o APT é um texto que apresenta a mulher em posição de 

liderança, e essas mulheres pregadoras da mensagem se tornam um perigo para a missão 

cristã, pois causam a perseguição dos pregadores masculinos. Quando elas se 

convertem, ameaçam a ordem social das comunidades e com isso devem permanecer 

junto dos seus maridos; mas no APT ocorre o inverso dessa mensagem, já que são as 

mulheres que recebem destaque como ouvintes e interessadas na mensagem cristã, 

mantendo-se fiel até o fim. 
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A escolha de Tecla de ir contra a sua cultura social e se manter virgem, vem da 

palavra de Deus que ela aceita de todo o coração. Deus ratifica a sua escolha de duas 

maneiras: pela perseguição resultante, o que prova que ela é fiel ao Senhor, e por sua 

vitória sobre a oposição. Até a morte de Támires, observada no final da narrativa, 

mostra que Tecla escolheu o melhor caminho, pois a vida da carne é transitória, mas a 

vida virginal leva à ressurreição. O culto a essa heroína é vibrante, e sobrevive até o 

século quinto, demonstrando a atração que a mensagem tinha para as mulheres cristãs. 

O APT não sugere que uma mulher pode ser salva somente por levar a vida virginal 

como a escolhida por Tecla, mas parece sugerir que tal estilo de vida é o pré-requisito 

para a participação de uma mulher no ministério cristão. O retrato de Tecla vestida de 

homem pode significar que uma mulher deve ser viril para ser autorizada a recusar o 

casamento e seguir uma carreira pública como fez Tecla, e isso é compreensível como 

uma avaliação segundo o século da situação prática. Se rejeitarmos tal avaliação, isso 

não significa que devemos rejeitar a própria história.  

A partir dessa exposição, mostraremos no capítulo seguinte o surgimento do 

romance grego, um gênero literário que nasce no mesmo período dos atos, e que pode 

ter influenciado na sua escrita. 
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CAPÍTULO II 

O ROMANCE GREGO 

 

INTRODUÇÃO  

 

 

Neste capítulo, será apresentado o gênero do romance grego e a sua influência 

nos Atos de Paulo e Tecla. Também abordaremos características importantes dos 

romances como temas sobre o papel da sexualidade, o papel da morte, o romance, a 

beleza, o amor, além de destacar a organização dos romances de aventura e seus 

enredos.  

Para a clareza do estudo apresentaremos um romance para a comparação dos 

textos, e o romance escolhido foi o “As Aventuras de Quérreas e Calírroe”, do autor 

Cáriton de Afrodisias, pois ele é considerado o primeiro romance ocidental e o 

influenciador dos romances posteriores. Assim, abordaremos a análise de sua narrativa, 

visto que é um dos mais completos romances e com um valoroso teor histórico. 

O capítulo também apresentará as convergências e divergências do romance de 

Cáriton de Afrodisias e os Atos de Paulo e Tecla, demonstrando os paralelismos 

presentes em ambos os textos. E por fim, será abordada a importância do romance para 

os Atos de Paulo e Tecla e o valor de se recontar histórias. 

 

2.1 O ROMANCE GREGO 

 

 

Para entendermos o Romance Grego, é importante conhecer algumas definições 

que conceituam o tema e assim o legitimam. Entre os autores do século XX, Mikhail 

Bakhtin identifica a origem do gênero no modelo grego e nos romances de cavalaria 

medievais, pois, analisando essas obras foram observadas nas tramas com aventuras, 

descrições detalhadas dos lugares e espaços e, principalmente, as histórias de amor que 

configuram o enredo narrativo. O autor encontra no terreno dos antigos clássicos a 

tradição estética em que a prosa de ficção moderna está inserida: 
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“Chamaremos por convenção o primeiro tipo de romance clássico (primeiro 

não no sentido cronológico) de “romance de aventuras de provações”. (...) 

assim chamado romance “grego”. (...) Nesses romances, encontraremos um 

tipo de tempo de aventuras profunda e meticulosamente desenvolvido, com 

todas as suas nuanças e particularidades específicas. A elaboração desse tempo 

de aventuras e a técnica de sua utilização no romance são tão profundas e 

completas, que todo o desenvolvimento posterior do verdadeiro romance de 

aventuras até nossos dias não lhe acrescenta nada de substancial. (...) Os 

enredos desses romances revelam enorme semelhança e constituem-se 

essencialmente dos mesmos elementos. (...) São dadas no romance descrições 

às vezes detalhadas de algumas particularidades de países, cidades, construções 

diversas, obras de arte, usos e costumes da população (...) e outras curiosidades 

e raridades. Paralelamente a isso, são incluídas no romance reflexões (às vezes 

bastante vastas), acerca de diferentes temas religiosos, filosóficos, políticos e 

científicos (sobre o destino, os presságios (...) as paixões humanas, lágrimas, 

etc.) (...) Todos os elementos do romance, (...) sejam os de enredo, os 

descritivos, ou os retóricos, não são de modo algum novos: todos eles 

encontravam-se e foram bem desenvolvidos em outros gêneros da literatura 

clássica. (...) Todas as ações do romance desenrolam-se entre os dois pontos – 

polos de ação do enredo – são os acontecimentos essenciais na vida dos heróis; 

eles trazem em si o significado biográfico”123. 

 

Para Bakhtin, o romance grego traz “um tempo de aventuras profunda e 

cautelosamente desenvolvidas”124. Alguns romances permaneceram de forma integral 

(em destaque na tabela em Negrito); outros apenas em fragmentos e resumos; existem 

também os fragmentos menores de difícil identificação. Segue abaixo a Tabela de 

Bowie125 com os principais romances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 BAKHTIN, M.M. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Tradução A. F. 

Bernardini e outros. São Paulo: Fundunesp/ Hucitec, 1988, pp. 213-215. 
124 BAKHTIM, 1988, p.184 
125 O conjunto dos fragmentos foi recentemente publicados por BOWIE, Ewen L. The Greek Novel, in: 

EASTERLING, P.E; KNOX, B.M, The Cambridge history of classical literature,Vol I, Cambridge: 

Cambridge University, 1988, p.684. 
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O CORPUS DO ROMANCE 

Século Romances 
Outras Narrativas 

Romanceadas 

2º? séc. a.C.  Romance de Alexandre 

2º séc. a.C.  Sonho de Nectanebo 

1º séc. a.C./d.C.  José e Assenat 

1º séc. a.C./d.C.? Nino  

1º séc. d.C. Metíoco e Parténope  

1º século d.C. Iolao  

1º /2º? séc. d.C.  Tefnut 

1º? /2º séc. d.C. 
Quérreas e Calírroe – 

Cáriton de Afrodisias 

 

2º séc. d.C. As Efesíacas – Xenofonte de 

Éfeso 

 

2º séc. d.C. As coisa incríveis além da Tule 

(Antonio Diógenes) 

 

2º séc. d.C. Lucio ou o Asno (Luciano)  

2º séc. d.C. Das narrativas verdadeiras 

(Luciano) 

 

2º séc. d.C. As Babilônicas – Jâmblico  

2º séc. d.C. As Fenicíacas – Loliano  

2º séc. d.C. Leucipe e Clitofonte – 

Aquiles Tácio 

 

2º séc. d.C.  Araspes e Pantéia 

1º?/2º?/3º? séc. d.C. Sesôncosis  

2º /3º? séc. d.C. Dáfnis e Cloé – Longo  

3.º século d.C. As Etiópicas – Heliodoro  

3.º século d.C.  Vida de Apolônio de Tiana 

(Filotrato) 
 

 

Entre os autores citados acima, os únicos que possuem uma datação exata são os 

textos de Luciano, pois pertencem ao século II. As recentes descobertas mudam as 

propostas de datações, tendo em vista que sempre quando é encontrado um novo 

fragmento ocorre uma revisão de data, confirmando ou não a datação anterior. Por esse 

motivo é usado a incidência de interrogações na tabela. 

Mas de qualquer modo, a construção do romance ou sua invenção está datada 

entre os séculos I e II com segurança, pois neste período é observado um movimento 

cultural chamado de Segunda Sofística126. Reardon retrata que o romance é um gênero 

novo, que surge no contexto de uma época voltada para o culto do antigo, de onde 

aparecem várias tendências, originando uma forma literária intencionalmente aberta; 

                                                           
126 SEGUNDA SOFÍSTICA: representa um aspecto interessante da história greco-romana dada sua 

relação com a literatura, a história, a filosofia, a política e com as questões culturais no Império. 
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acredita também que o termo “romance” teve implicações sérias na recepção dos textos 

antigos, resultando em desinteresse crítico127. 

Os romances descritos acima formam a base para os romances de aventura que 

foram criados posteriormente. Brandão128 considera que o romance é uma narrativa; ele 

se baseia na fundamentação de Benjamim ao retratar que:  

 

“O surgimento do romance implicou justamente a morte da narrativa: “o 

primeiro indicio da evolução que vai culminar na morte da narrativa é o 

surgimento do romance no início do período moderno”. (...) o que distingue o 

romance de todas as outras formas de prosa – contos de fadas, lendas, e mesmo 

novelas – é que ele nem precede da tradição oral nem a alimenta. Ele se 

distingue especialmente da narrativa”129. 

 

Para Brandão, o romance inclui-se em uma espécie de gênero narrativo, mesmo 

se apresentando de formas mutantes, híbridas e em constante transformação, ou como 

sugere Bakhtin: “em formação constante diante dos nossos olhos”130. Brandão ainda 

escreve que não é difícil distinguir sobre os processos de comunicação, pois quando se 

utiliza um gênero de discurso por um interlocutor automaticamente este causará ruídos 

em sua decodificação, o que fará com que o usuário classifique os diversos gêneros do 

discurso de acordo com o sistema de signos de cada linguagem particular. Assim, “uma 

narrativa pressupõe um narrador, uma narração e um destinatário”131. O narrador e o 

destinatário podem ou não estar presentes no corpo da narrativa, ou apenas fazer parte 

do processo de produção e recepção da narração. 

Sobre o romance Brandão ainda define: 

 

“Deve ter também certa extensão mínima, cuja mensuração pode variar de 

época para época ou de lugar para lugar permitindo a distinção entre o romance 

e outros gêneros narrativos breves, como o conto. É um texto escrito, o que 

significa do ponto de vista da recepção, destina-se a leitura (e não a audição). 

Finalmente trata-se de ficção, o que pode estar explicitado ou não no discurso 

do próprio narrador, mas estará sempre presente no pacto de leitura que se 

propõe ao leitor”132.  

 

Nos romances em geral, as histórias acontecem em volta de um casal jovem que 

são extremamente belos, e automaticamente apaixonam-se no início da narrativa; mas 

                                                           
127 REARDON, B. The ancient novel at the Time of Perry, In: BYRNE, S., CUEVA, E., ALVARES, J 

(eds.) Authors, authority, and interpreters in the ancient novel, Groningen: Barkhuis, Groningen 

University Library, 2006. p.229. 
128 BRANDÃO, Jacyntho Lins. A invenção do Romance. Brasília: Editora UNB, 2005, p. 32. 
129 BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Magia e técnica, 

arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 201. 
130 BAKHTIN, 1988, p. 397. 
131 BRANDÃO, 2005, p. 33. 
132 BRANDÃO, 2005, p. 33 
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uma série de situações e obstáculos complicados acaba por manter o jovem casal 

separado, enfrentando os percalços nos mais diversos lugares do mediterrâneo, perigos 

de aventura, sequestros por malfeitores e piratas, pretendentes indesejados, tortura, 

escravidão, prisão; mesmo assim, o casal consegue se conservar puro e casto até o final, 

onde se reencontram e conseguem se casar. 

Como vimos no corpus do romance, existe uma diferença entre os períodos de 

séculos em que os textos foram escritos; porém, em geral foram escritos no período do 

Império Romano na antiguidade tardia. Sano133 relata que a uniformidade reconhecível 

nos enredos distingue-os de outras formas fictícias em prosa desenvolvidas no mesmo 

período, o que fez com que os textos se tornassem familiares para os leitores, pois se 

tratavam de textos basicamente constituídos de temas como o amor, a viagem e a 

violência, identificando-os como romance de aventura, porque existe um cronótopo134 

novo, com funções particulares distinguindo-o dos outros gêneros. 

Bakhtin,135 analisando o romance de aventura caracteriza o texto com uma 

catástrofe no início, quando os jovens amantes são separados, e posteriormente sucedem 

uma série de aventuras onde o amor do herói é colocado à prova, pois este deve salvar 

sua amante dos malfeitores, e no fim eles se reúnem em matrimônio. Assim, o tempo é 

vazio na medida em que os acontecimentos principais não estão ligados casualmente, e 

não marcam os personagens; o espaço é abstrato no sentido de que as ações podem 

acontecer em qualquer lugar. Entre esses dois pontos se desenvolvem todas as ações do 

romance, e podemos perceber nesta análise que a estrutura dos textos é muito familiar a 

que temos até os dias de hoje. 

As diferentes formas de texto descritas nos romances nada mais são do que a 

soma dos relatos da vida comum do indivíduo. Existe uma diversidade social de 

linguagens organizadas, fazendo com que o romance seja a forma mais aproximada da 

descrição da vida real. Como define Bakhtin, o Plurilinguismo é o encontro de múltiplas 

vozes na narrativa, que seria a descrição da vida real e comum, enlaçado no enredo da 

prosa de ficção, marcadas pelas interferências de textos na narrativa. 

 

                                                           
133 SANO, Lucia. Sendo homem: a guerra no romance grego. São Paulo: Universidade de São Paulo, 

2013, p. 9. 
134 CRONÓTOPO: Reporta-se à relação entre as categorias de espaço e tempo. Composto pelas palavras 

gregas cronos: tempo, e topos: lugar, por ele se enfatiza a indissociabilidade destes dois elementos tal 

como se manifesta nas representações literárias. BAKHTIN, M. M. “Forms of Time and of the 

Chronotope in the Novel”. Austin: University of Texas Press, 1981. 
135 BAKHTIN, 1988, p. 211. 
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“A estratificação interna de uma língua nacional única em dialetos sociais, 

maneirismos de grupos, jargões profissionais, linguagens de gêneros, fala das 

gerações, das idades, das tendências, das autoridades, dos círculos e das modas 

passageiras, das linguagens de certos dias e mesmo de certas horas (cada dia 

tem sua palavra de ordem, seu vocabulário, seus acentos), enfim, toda 

estratificação interna de cada língua em cada momento dado de sua existência 

histórica constitui premissa indispensável do gênero romanesco. E é graças a 

este plurilinguismo social e ao crescimento em seu solo de vozes diferentes que 

o romance orquestra todos os seus temas, todo seu mundo objetal, semântico, 

figurativo e expressivo. O discurso do autor, os discursos dos narradores, os 

gêneros intercalados, os discursos das personagens não passam de unidades 

básicas de composição com a ajuda das quais o plurilinguismo se introduz no 

romance. Cada um deles admite uma variedade de vozes sociais e de diferentes 

ligações e correlações (sempre dialogizadas em maior ou menor grau)”136. 

 

Esta forma de transmitir o fato real imprimiu nos romances uma característica 

que o fez se assemelhar com a realidade, de maneira que não parecia criação inventada. 

Watt considera o realismo “a característica mais original do gênero romanesco”137. Para 

ele, o romance apresenta uma nova realidade chamada “tradição coletiva pela 

experiência individual” e esta tarefa não seria fácil, pois deveria relatar situações e 

pessoas comuns caracterizando identidades particulares. Com isso, o gênero romanesco 

demonstrava traços da vida comum, mas com a maior proximidade da realidade, como 

cenas da vida e cotidiano da família, as ações dentro dos lares, rotinas de pessoas e 

comunidades, sentimentos de amor, rejeição, felicidades, ambições, traições, entre 

outras que compõem nossos dramas e sensações. Desta forma, estes enredos também 

traziam à tona os temas polêmicos discutidos pelas comunidades, temas antes nunca 

discutidos de forma aberta como nas prosas, por exemplo, as intrigas entre as classes 

sociais, os amores não permitidos, as brigas e conflitos, entre outros.  

Assim, o romance narrava histórias de pessoas comuns, dentro de cidades ou 

regiões, descrevendo seus problemas, comuns na vida de outras pessoas, que se 

assemelhavam às histórias dando a elas crédito, como percebemos também nos 

romances de hoje. O público que lê as narrativas identifica-se com os personagens 

mesmo que sejam em casos de amores, crises, desafetos e tristezas, não importa: sempre 

existe uma cumplicidade entre quem está lendo e o personagem. 

 

 

                                                           
136 BAKHTIN, 1988, p. 74. 
137 WATT, Ian. A Ascensão do Romance. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 12. 
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2.1.1 Valores morais dos romances 

 

 

O romance é constituído de inspirações da vida real, para que desta forma o 

leitor faça uma assimilação do texto com a realidade, e que sua atenção seja captada no 

primeiro momento, valorizando assim o novo gênero que vinha aflorando na 

antiguidade. 

A romantização nos textos procurava descrever condutas, fazendo com que o 

leitor se identificasse com os valores morais embutidos nos personagens, pois suas 

ações sempre eram cheias de virtudes. A moral descrita levava o público a absorver ou 

não uma possibilidade de lição útil apresentada na obra, e várias possibilidades de 

preceitos morais são relatados nos romances. 

 

“O mundo do romance é, sem dúvida, um mundo de aparências, não como 

deficiência de substância, mas na linha da mais autêntica tradição grega que só 

consegue pensar a realidade enquanto objeto visual, cuja realização depende de 

ser visível e ter quem a contemple”138. 

 

 Percebemos por meio da descrição de Brandão que a inserção no romance de 

procedimentos e regras só obteria contemplação e êxito se houvesse quem o admirasse, 

tendo em vista que, somente desta maneira, poderia instruir seu leitor a tal formação de 

virtude. 

Sobre a ação de embutir valores morais, referenciando as virtudes humanas, Watt 

relata: que “o aspecto moralizante da obra resume-se no ensinamento de uma ética um 

tanto limitada: é preciso pagar pelo vício e o crime não compensa”139. É importante 

ressaltar que desse modo, a ficção valorizava as relações humanas, descrevendo as 

virtudes e regras de conduta, sempre com a intenção de impulsionar a moralização dos 

leitores. 

 A forma da narrativa dos romances é o que os diferencia, sempre buscando 

destacar ações de grandezas e elementos comuns entre o povo, fazendo com que o 

público lhe dê mais atenção, tentando entender o verdadeiro sentido do seu enredo. O 

romance destaca os costumes da época, como por exemplo, o casamento entre classes 

de nobres com nobres: esse fator era de extrema importância, pois demonstrava a 

influência das formas de poder e perpetuação de relações políticas e econômicas 

                                                           
138 BRANDÃO, 2005, p.238. 
139 WATT, 1990, p. 102. 
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presentes no período. Não só o poder como outros fatores são destacáveis, entre eles: o 

dinheiro, o caráter, o amor, a vingança são os principais elementos de argumentação dos 

romances, permitindo a reflexão do leitor sobre as práticas da vida social. Mesmo em 

nossa realidade atual percebemos que o dinheiro, a influência, a ganância e os fatores 

sociais sempre são determinantes na formação do caráter dos indivíduos, tornando uma 

ambição do leitor ter a vida do personagem demonstrado. 

 

2.1.2 Ficção ou realidade 

 

 

No romance também encontramos outros recursos frequentemente utilizados, 

como a valorização do texto através de narrativas ficcionais, atribuídas a outras pessoas 

que passam a ter a responsabilidade sobre o texto. Podemos perceber que o autor se 

refere a um anônimo, ou a um fato ocorrido com um desconhecido, e este lhe teria 

contado um segredo, que originou a história, ou até mesmo que alguém importante lhe 

descreveu os fatos, e por isso ele está passando adiante. 

Através deste recurso de ausentar-se da responsabilidade de autor do texto, o 

romance se caracteriza como um feitio de realidade, e criava no leitor uma impressão de 

que ele estaria conhecendo a história contada por alguém de seu meio comum. Essa 

expressão gerava semelhança com a vida dos leitores comuns, através dos fatos 

narrados ou pela identificação com os personagens.  

Outra estratégia de aproximação dos textos com a realidade são os argumentos 

baseados em fatos históricos. Podemos encontrar nos romances ações que realmente 

aconteceram em períodos anteriores e que passam a valorizar o texto. Baseados nessa 

ideia, os romancistas redigem em seus romances os atos históricos e documentados, 

para seduzirem ainda mais os leitores. 

Um fator interessante relacionado a essas ações é distinguir o que de fato é 

ficção e realidade; se buscarmos as palavras no dicionário, suas definições significam: 

Realidade: “Aquilo que condiz com o real, aquilo que é verdadeiro, as coisas como de 

fato o são”140. Essa definição não é satisfatória, pois geralmente excluímos coisas da 

realidade do mundo, como por exemplo, os sonhos, as crenças, as intuições, as emoções 

que existem e, no entanto, são imateriais. Por outro lado a Ficção “é o termo usado para 

                                                           
140 HOUAISS, 2009, p. 2391. 
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designar uma narrativa imaginária, irreal, ou para redefinir obras (de arte) criadas a 

partir da imaginação”141. Porém, esta definição também não estabelece limites sobre o 

que pode ser ficcional, de uma interpretação real, pois ficção também pode ser definida 

como: efeito de simular, fingir, fantasiar e inventar, o que poderia causar conflitos, pois 

qualquer produção humana e expressões de linguagens seriam ficções, embora 

representem a realidade, recebem a interferência de quem a produz. Através desta 

análise, podemos considerar que a realidade segue sempre misturada com os objetos 

imateriais. Sobre este fato, Castello relata: 

 
“Talvez eles sejam a sua “cola”. Isso me leva a pensar que ela, a realidade, 

tem, portanto, seu lado “irreal”. Ou para usar uma palavra que me parece mais 

precisa: tem seu lado “ficcional”. Sempre que somos convocados a relatar 

nossas vidas, nós preenchemos furos, esquecimentos, vazios, incoerências, com 

alguma ficção. O mesmo se dá quando, pela manhã, resolvemos relatar um 

sonho: invariavelmente — já que sonhos são fluidos e fugidios — nós os 

“editamos”, isto é, preenchemos suas lacunas e falhas com elementos da 

imaginação e da ficção”142. 

 

Como percebemos, até em nosso próprio “eu” a ficção está embutida, pois 

muitas vezes afirmamos ser coisas que não somos, colocando a ficção em nosso 

diálogo. Brandão sugere que essa contaminação da ficção em gêneros anteriores ao 

romance, como a prosa, foi o que derivou o gênero do romance, o que contrariava a 

defesa de outros pesquisadores. 

 
“Não seria, portanto, a prosa que teria contaminado a ficção, como defendem 

Perry e Reardon, mas a ficção que teria contaminado a prosa, dando origem ao 

romance. Essa contaminação põe necessariamente em causa outros gêneros, ou 

melhor, só pode processar-se por meio de outros gêneros”143. 

 

“Tudo o que temos são partes da verdade, isto é, realidades parciais ou em 

potência. Ficções: eis tudo o que temos”144. 

O ser humano é o único capaz de produzir ficção, nenhuma outra espécie cria 

aparências para enganar a si mesmo e seus semelhantes. Os outros seres apenas 

interagem com a realidade material, mas o homem procura modificar esta realidade, 

criando para ele uma nova realidade, a ficção, e assim ele pode moldar seu espaço de 

acordo com sua vontade. Como seres sonhadores, enquanto dorme o homem cria suas 

                                                           
141 HOUAISS, 2009, p. 1336. 
142CASTELLO, José. Ficção e realidade. São Paulo. In http://rascunho.gazetadopovo.com.br/ficcao-e-

realidade/. Acessado em 10/01/2015. 
143 BRANDÃO, 2005, p 164. 
144CASTELLO, In http://rascunho.gazetadopovo.com.br/ficcao-e-realidade/. Acessado em 10/01/2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://rascunho.gazetadopovo.com.br/?post_type=autor&p=698
http://rascunho.gazetadopovo.com.br/ficcao-e-realidade/
http://rascunho.gazetadopovo.com.br/ficcao-e-realidade/
http://rascunho.gazetadopovo.com.br/?post_type=autor&p=698
http://rascunho.gazetadopovo.com.br/ficcao-e-realidade/
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versões de realidade e alegorias que realizem seus desejos. No sonho tudo é possível, 

pois ele não tem consequências na vida real, ele acontece em outra realidade. De igual 

modo a ficção cria esse espaço simulador da realidade, porque cria um mundo onde é 

possível realizar os desejos de quem escreve o texto. 

A humanidade não existe sem ficção. Castello ainda afirma: 

 
“[...] somos filhos da ficção. Todo o trabalho do amadurecimento humano é a 

construção de uma identidade ficcional, sob a qual nós nos sustentamos para 

atravessar o deserto da existência. Escolhemos carreiras, parceiros amorosos, 

amigos; cultivamos obsessões, fobias, paixões, construímos destinos. Somos os 

autores de nós mesmos — ou, pelo menos (pois nosso mundo mecanizado, 

opressivo e dogmático sempre vai contra isso) deveríamos ser”145. 

 
 

Isso não significa que a ficção seja uma mentira, ou uma fraude, mas sim o 

contrário,  

 
“[...] ela alarga e potencializa o mundo. Em vez de mentir, ela inventa novas 

maneiras de dizer as coisas do real. Os escritores são, apenas, mais sensíveis a 

isso. Eles tiram partido disso, e transformam nossa precária e sutil realidade em 

maravilhosas narrativas. São os escritores, enfim, que têm a coragem extrema 

de enfrentar a neblina do real”146. 

 
 

Referente ao histórico do romance, destacamos as palavras de Herculano que 

retrata: 

 

“Novela ou história – qual destas coisas é mais verdadeira? Nenhuma, se 

afirmarmos absolutamente de qualquer delas. Quando o caráter dos indivíduos 

ou das nações é suficientemente conhecido, quando os monumentos, as 

tradições e as crônicas desenharem esse caráter com pincel firme, o noveleiro 

pode ser mais verídico do que o historiador. (...) Então de um dito ou de muitos 

ditos ele deduz um pensamento, ou muitos pensamentos”147. 

 

 

Para Herculano, definir se a ficção ou a história é verdadeira depende 

exclusivamente de quem faz a afirmação, porque, dependendo dos fatos relatados, a 

ficção pode ser verdadeira e fiel à história, mas em alguns casos, o noveleiro poderá ser 

mais fiel à realidade que o próprio historiador.  

 

                                                           
145 CASTELLO, In http://rascunho.gazetadopovo.com.br/ficcao-e-realidade/ Acessado em 10/01/2015. 
146 CASTELLO, In http://rascunho.gazetadopovo.com.br/ficcao-e-realidade/ Acessado em 10/01/2015. 
147 HERCULANO, Alexandre. A Velhice. In: O Panorama. Apud Hugo Lenes Menezes. Literatura, 

História e Metalinguagem: um olhar sobre a ficção de Alexandre Herculano. (mimeo) Unicamp, 1997. 

http://rascunho.gazetadopovo.com.br/?post_type=autor&p=698
http://rascunho.gazetadopovo.com.br/ficcao-e-realidade/
http://rascunho.gazetadopovo.com.br/?post_type=autor&p=698
http://rascunho.gazetadopovo.com.br/ficcao-e-realidade/
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2.2 OS ROMANCES DO OCIDENTE 

 

O Cáriton de Afrodisias é o primeiro romance ocidental148; com ele, mais quatro 

obras do mesmo período se qualificam como romance, novelas de amor e aventura. 

Como vimos anteriormente, o romance foi a última invenção da tradição grega. Mesmo 

que estes nem sempre possuíssem histórias de amor com um final feliz, são 

classificados como romances. São desconhecidos os autores destes textos, apenas suas 

obras foram destacadas, como o Cáriton, Xenofonte de Éfeso, Longo, Aquiles Tácio e 

Heliodoro. Essas obras evidenciam a época em que foram escritas, assim como a cultura 

das comunidades e as literalidades do contexto, mas permaneceram por muito tempo 

fora da classificação de gênero a qual realmente pertenciam, o que as fizeram crescer e 

se destacarem fora do contexto literário da época.  

Estes romances, como descreve Mendonza149, foram produções numerosas e a 

sua maior parte foi perdida, bem como outros textos e fragmentos. Mesmo com grandes 

lacunas entre as traduções textuais e a escassez de material para estudo, o 

desenvolvimento do gênero do romance foi possível de ser estudado através das críticas 

dos filósofos da atualidade como Carlos Gual, B. Reardon, Bem Edwin Perry, que 

estudam a origem dos romances gregos. 

O escrito do Cáriton é declarado como o mais antigo: ele descreve a história de 

amor entre Quérreas e Calírroe. Sua datação se dá no primeiro século d.C. e por muito 

tempo essa data foi motivo de incertezas, tendo uma atenção muito inferior à que o texto 

merecia. O título original era Calírroe, o nome da protagonista da história. Outro texto 

de grande importância e valor histórico se refere às Efesíacas de Xenofonte de Éfeso, 

datado do segundo século d.C.150. 

No contexto da história do Cáriton, Calírroe é a filha de um importante general 

da cidade de Siracusa que havia derrotado os atenienses, e Quérreas havia combatido 

contra o rei persa Artaxerxes II. Eles se apaixonam e tentam viver um romance, o que é 

impedido durante toda a narrativa. Estas descrições do texto o qualificaram como 

gênero de romance, sendo um dos últimos declínios da historiografia grega. 

Mendonza relata que nenhum autor bizantino se referiu a este trabalho, pois 

estes apreciavam os relatos barrocos mais refinados do 2º século; apenas dois 

                                                           
148MENDOZA, Julia. Cáriton de Afrodisias, Quéreas y Calírroe. Jenofonte de Éfeso, Efesíacas. 

Fragmentos Novelescos. Madrid/España: Editorial Gredos S.A. 1979. p. 9. Tradução nossa. 
149 MENDOZA, 1979. p. 9. Tradução nossa. 
150 MENDOZA, 1979, p. 11. Tradução nossa. 
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comentários depreciativos aparecem nos textos de Pérsio e Filóstrato151, e o manuscrito 

só veio a ser transmitido no texto “o códice Laurentianus Conventi Soppresi, num. 627, 

do século XIV. (...) a edição crítica mais recente da obra apareceu nos textos de W.E. 

Blake, de Oxford, 1938”152. Portanto, os críticos da atualidade começaram a dar mais 

valor à obra, reconhecendo este primeiro romance e seu real valor, e como este 

influenciou nos demais romances que surgiram posteriormente, como o Xenofonte de 

Éfeso. 

A autora também relata que “o romance é um tipo divertido de literatura que foi 

destinada aos grupos de burgueses, com um caráter apolítico (...) uma literatura com um 

novo recurso popular, algo que poderia ser descrito como literatura de consumo”153; 

portanto, neste contexto é preciso reconhecer que o Cáriton realmente é um texto de 

grande valor, tanto histórico como de influência para o surgimento deste novo gênero 

“O Romance”. 

 

2.2.1 O Cáriton de Afrodisias 

 

  

O romance do Cáriton, está dividido em oito livros, separado pelos momentos de 

maior intensidade das ações, o que gera uma sensação de suspense e um anseio para 

descobrir o que acontecerá nos próximos capítulos. Mendonza descreve a narrativa em 

cinco atos de uma peça teatral. Seguiremos a mesma ordem na apresentação da 

narrativa, são elas: a) Encontro dos Amantes, boda, separação e aventuras de Calírroe; 

b) Aventuras de Quérreas em busca de sua esposa; c) Reencontro na corte de Artaxerxes 

na Babilônia; d) Aventuras militares de Quérreas; e) Reencontro final dos amantes e 

retorno a Siracusa. 

 

 

 

 

                                                           
151 MENDOZA, 1979, p. 12. Tradução nossa. 
152 MENDOZA, 1979, p. 12. Tradução nossa. 
153 MENDOZA, 1979, p. 14. Tradução nossa. 
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2.2.1.1 Encontro dos Amantes: Boda, separação e aventuras de Calírroe. 

 

 

A narrativa é escrita por Cáriton de Afrodisias, secretário do orador Atenágoras. 

Ele conta a história de Amor que aconteceu em Siracusa. 

Hermócrates era estratego154 em Siracusa, e tinha uma filha muito admirada e de 

grande beleza, “pois sua beleza não era humana, mas divina, não como de uma nereida 

ou uma ninfa das montanhas, mas da própria virgem Afrodite”155. 

Quérreas também era formoso pela beleza semelhante a Aquiles, Niseo, Hipólito 

e Alcebíades, era filho de Aristón, segundo em Siracusa, atrás de Hermócrates, e havia 

entre eles uma disputa política. 

Calírroe e Quérreas se encontram pela primeira vez em uma festa em honra de 

Afrodite, e se apaixonam “pois Deus tinha providenciado o encontro para que cada um 

pudesse contemplar bem ao outro”156, assim o amor nasce entre eles. Quérreas volta 

para casa como um soldado ferido, e Calírroe atirou-se aos pés da Deusa pedindo pelo 

varão que havia entrado em seu caminho. 

Quérreas ficou doente, mas seu pai tentava acalmá-lo, pois sabia que 

Hermócrates não lhes daria a Mão da filha em casamento, já que esta podia se casar 

com homens ricos e até reis, mas o povo soube do ocorrido e quando houve a primeira 

assembleia gritaram para Hermócrates “Nobre Hermócrates, grande estratego, salva 

Quérreas; Esse será o melhor de seus troféus. A cidade pede-lhe hoje o casamento 

porque são dignos um do outro”157. 

Assim, o casamento foi consentido, e o povo partiu para avisar ao noivo, a 

cidade estava alegre e enfeitada com tochas e coroas, e as casas estavam inundadas de 

vinho e perfumes, o que tornou o dia agradável para os siracusianos. As bodas 

aconteceram, deixando os amantes mais apaixonados ainda, mas os outros pretendentes 

de Calírroe levantaram-se em guerra contra Quérreas, pois alegavam terem sidos 

escravos do cortejo a Calírroe e “um qualquer” a havia ganhado sem esforço algum, 

assim voltaram para a festa com o desejo de matar Quérreas.  

                                                           
154 ESTRATEGO: em grego στραταγός, transliteração: stratagós; um líder ou comandante de exército, um 

general, magistrado providencial. MOUNCE, Willian D. Léxico Analítico do Novo Testamento. São 

Paulo: Vida Nova, 2013. p. 560. 
155 MENDOZA, 1979, p. 35. Tradução nossa. 
156 MENDOZA, 1979, p. 36. Tradução nossa. 
157 MENDOZA, 1979, p. 37. Tradução nossa. 
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Durante a noite, Quérreas recebeu um comunicado que seu pai havia se 

acidentado e que poderia morrer então ele partiu para junto do pai, mas não pode levar 

sua esposa. Os rejeitados elaboraram um plano que fez com que Quérreas acreditasse 

que sua esposa estava o traindo; assim, quando ele retornou para casa golpeou-a 

violentamente, e ela chorando tentou entender o porquê de seu ódio e durante a 

conversa conseguiram se entender, passando a se amar mais do que antes. 

Outro plano foi elaborado, e infiltraram um homem encantador, para conquistar 

Calírroe, pois acreditavam que as mulheres são fáceis de trapacear quando acreditam 

serem amadas. E aconselharam Quérreas de que sua esposa era infiel, eles fizeram que 

Quérreas ficasse escondido e assim pudesse ver o amante entrar em sua casa. Ao ver a 

cena, ele dominado por ódio entrou em sua casa, e chutou a sua esposa que estava em 

sua cama sozinha, o chute acertou seu diafragma impedindo-a de respirar e ela foi dada 

como morta. Quérreas pressionou todos os funcionários da casa para que lhe contasse a 

verdade, e quando soube da inocência de sua esposa, desejou se matar também, sendo 

impedido por Policarmo, seu amigo. 

Quérreas não foi condenado, pois Hermócrates entendeu que havia conspiração 

contra sua família, e mesmo desejando morrer ele foi providenciar o cortejo de sua 

esposa amada. 

Calírroe foi enterrada como uma rainha, com um vestido coberto de ouro, com 

tesouros, presentes dos parentes e também com pertences que seu pai utilizou na guerra. 

O túmulo da família era magnífico e estava em um lugar visível, para ser visto 

de longe. O enterro foi um ato de real grandeza, mas o que deveria ser honras para a 

morta, foi o início de grandes acontecimentos. Um pirata chamado Terón que passava 

pelo local reconheceu o cortejo de uma realeza, e desejou o ouro que estava sendo 

enterrado com a morta; assim, esperou anoitecer, recrutou homens para invadir o 

túmulo. Mas Calírroe acordou dentro da tumba, ela entendeu que havia sido enterrada 

viva, e gritou por socorro, não sendo ouvida por ninguém, então começou a chorar 

acreditando que ia morrer abandonada no túmulo. 

Quando os piratas forçam a porta do túmulo, eles encontram Calírroe “com 

muito medo, alegria, preocupação, assombro, esperança tudo de uma vez”158; ela 

implorou para que eles a deixassem partir, porém Terón como era ambicioso planejou 

devolvê-la a seus pais e assim receber uma recompensa, mas os piratas que estavam 

                                                           
158 MENDOZA, 1979, p. 51. Tradução nossa. 
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com ele entraram em discussão, uns sendo a favor de devolvê-la, outros de matá-la, e 

Terón decidiu vendê-la como escrava e sumir pelo mar o mais rápido possível. Eles 

partiram de Siracusa e navegaram por três dias, até chegarem a Mileto159. 

Na cidade Terón encontrou Leonas, o administrador das posses de Dionísio, um 

importante cidadão de Mileto, ele seguia um cortejo funeral, pois a esposa de Dionísio 

havia morrido. Terón então oferece Calírroe como ama, pois Dionísio tinha uma filha e 

precisava ser educada. Leonas se interessou pela oferta, e quando viu Calírroe se 

encantou com sua beleza e imediatamente pagou por ela. Terón pegou o dinheiro que 

havia recebido pela compra e fingiu que ia dormir no barco e na manhã seguinte 

voltariam a se encontrar para assinar os documentos, mas aproveitou a oportunidade 

para fugir para o mais longe que pudesse. Assim, Calírroe lamentou por sua sorte, 

chorando muito por não estar em sua casa, com seus pais e seu esposo. 

Na manhã seguinte Leonas se dirige ao seu senhor para lhe contar sobre a nova 

aquisição, e encontra-o nostálgico, com o pensamento em sua amada. Quando ele vê 

Leonas lhe diz “Só ontem à noite eu dormi bem depois da morte da infeliz, porque eu a 

vi claramente, mais bonita e mais alta, e estava comigo como se eu estivesse acordado. 

E me pareceu que era o primeiro dia de nossas bodas e eu a conduzi como noiva até 

minha casa junto ao mar”160. Leonas o interrompe e conta sobre o ocorrido, o que faz 

com que Dionísio peça para ele organizar a documentação, mas quando parte em busca 

do pirata já não o encontra, o que o deixa triste.  

Em casa Calírroe estava recebendo o tratamento de uma senhora, e as servas se 

admiravam com sua beleza “Com dificuldade, e contra a sua vontade, ela foi conduzida 

ao banho. E quando estava no banheiro, ela foi ungida e cuidadosamente lavada de 

modo que ao estar ela vestida, admiravam do seu rosto quase divino, e ao ficar nua 

ficaram ainda mais espantados, supondo que seu rosto era igual a todo seu corpo. Pois 

sua pele branca resplandecia, brilhando de uma forma semelhante a um clarão luminoso, 

sua carne era tão delicada que temiam que mesmo o contato do dedo lhe fizessem 

grandes feridas”161.  

Quando Dionísio viu Calírroe pela primeira vez se apaixonou por ela, mas como 

não sabia sobre seu passado marcou uma audiência no templo de Afrodite para uma 

conversa diante de testemunhas; assim, ela lhe contou sua história omitindo sobre seu 

                                                           
159 MILETO: Cidade formosa de Jônia, na costa da Ásia Menor, importante centro comercial e metrópolio 

de númerosas cidades gregas. MENDOZA, 1979, p. 56. Tradução nossa. 
160 MENDOZA, 1979,  p. 63. Tradução nossa. 
161 MENDOZA, 1979, p. 65. Tradução nossa. 
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casamento com Quérreas. Com o passar dos dias Dionísio ia tentando conquistá-la, mas 

ela continuava fiel ao seu amado, até mudar sua sorte mais uma vez, pois descobriu que 

estava grávida, tendo que decidir entre abortar o filho ou casar-se com Dionísio, e 

enganar-lhe quando o filho nascesse. Ela optou pela segunda opção, pois sonhou com 

Quérreas lhe pedindo para proteger seu filho.  

Nas bodas, quando Calírroe sai perante a multidão todos gritam “és Afrodite que 

se casa”,162 e iam estendendo tecidos coloridos e derrubando perfumes sobre seus 

passos. 

 

2.2.1.2 Aventuras de Quérreas em busca de sua esposa. 

 

 

Em Siracusa, Quérreas foi visitar o túmulo da esposa e o encontrou violado, e 

muitos vieram ver o ocorrido, principalmente Hermócrates que ordenou que buscas 

fossem feitas pela região em busca de sua filha. 

Quérreas encontra um barco à deriva, pois por ironia da sorte o barco de Téron 

foi arrastado por uma tempestade e toda sua tripulação morreu de sede, sobrando apenas 

ele vivo, que fingiu ser outra pessoa em busca de um irmão perdido. Eles trazem o barco 

para Siracusa, onde os pais de Calírroe reconhecem toda a riqueza que estava no barco. 

Foi marcada uma assembleia perante os juízes, e a presença das mulheres foi permitida. 

Depois de ser reconhecido por um pescador, Téron foi torturado até confessar o que 

realmente havia acontecido, então foi julgado e condenado à morte sendo crucificado ao 

lado do túmulo de Calírroe. Quérreas, mesmo com o mau tempo do inverno, decidiu 

partir imediatamente para Mileto, pois ansiava pela sua amada. Ele clamou a Poseidon 

que o levasse pelos mesmos caminhos de sua amada, e depois de três dias eles chegaram 

a Jônia. Partindo em busca por Calírroe encontraram um templo de Afrodite e decidiram 

entrar para agradecer a Deusa. Ali, encontraram uma imagem de Calírroe feita em ouro, 

que foi uma oferta de Dionísio à Deusa, em conversa com as sacerdotisas descobriram 

que ela havia se casado. 

No porto um funcionário de Dionísio descobriu a embarcação e armou contra 

eles, para que a tragédia não chegasse à casa de seu dono. Assim, o barco foi queimado 

e a tripulação foi presa e vendida como escravos. Durante a noite Calírroe sonhou com 

                                                           
162 MENDOZA, 1979, p. 89. Tradução nossa. 
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Quérreas preso e clamando por ela, e em um surto repentino gritou pelo amado, sendo a 

primeira vez que pronunciava seu nome. Dionísio quis saber de quem se tratava e ela 

lhe contou que ele havia se casado com ela enquanto ela ainda era virgem, ele então 

deduziu que Quérreas havia morrido e cuidou para que Calírroe não tentasse se matar. 

Ao sétimo mês Calírroe dá à luz a seu filho, e quando vai ao templo para 

agradecer a Deusa descobre pela sacerdotisa que dois estrangeiros ficaram paralisados 

diante de sua estátua, ela imediatamente manda descobrir de quem se tratava e relata ao 

seu marido o ocorrido. Dionísio por sua vez pressiona seus funcionários para descobrir 

o que realmente havia ocorrido e descobre sobre o ataque dos bárbaros, matando toda 

tripulação que acompanhava Quérreas, mas mesmo tento a certeza de que todos estavam 

mortos, Dionísio se preocupa com a possibilidade de Quérreas estar vivo. 

Vendo que sua esposa estava se consumindo de tanto chorar, Dionísio manda 

construir um cenotáfio163 para Quérreas, e ordena celebrar funerais em sátrapas. Quando 

o funeral é realizado chegam à cidade Fárnaces de Lidia e Mitrídates de Caria com o 

pretexto de honrar Dionísio, mas na realidade tinham vindo ver Calírroe, pois a fama de 

sua beleza tinha se espalhado por todo o reino. 

Quérreas estava tão triste por ter perdido sua esposa que já não trabalhava mais, 

sendo castigado todos os dias, a ponto de Policarmo conseguir subornar o guarda para 

salvar o amigo. Durante uma noite os escravos se rebelaram, mataram o vigia e fugiram, 

mas os cachorros os denunciaram. Quando soube do ocorrido, Mitrídates que os havia 

comprado como escravos, mandou que todos fossem crucificados, assim cada um foi 

amarrado ao outro pelos pés e tiveram que carregar sua própria cruz “porque a punição 

necessária foi acrescida àqueles de forma mais dolorosa: a exibição pública de punição, 

como um exemplo que induziu ao medo os seus semelhantes”164. 

Enquanto caminhavam para a crucificação, Policarmo acusou Quérreas de ser o 

culpado de todas as aflições que eles passaram; ao ouvir esses relatos, o guarda deduziu 

que foi por causa de uma mulher e quis descobrir quem ela era. Sobre tortura e diante de 

Mitrídates, Policarmo confessou ser Calírroe a mulher, e que seu amigo chamava 

Quérreas. Com isso Mitrídates viu uma chance de conseguir ganhar Calírroe, pois se os 

dois pretendentes duelassem poderiam morrer e ele ficaria com ela. Assim, ele ajudou 

Quérreas escrevendo uma carta para Calírroe informando que o marido estava vivo, 

                                                           
163 CENOTÁFIO: É um memorial fúnebre erguido para homenagear alguma pessoa ou grupo de pessoas 

cujos restos mortais estão em outro local ou estão em local desconhecido. 
164 MENDOZA, 1979,  p. 113. Tradução nossa. 
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junto com a carta ele mandou ouro para Dionísio para que não percebesse que estava 

tramando contra sua casa, mas seus escravos foram assaltados no caminho e toda a 

carga foi entregue a Dionísio, que teve acesso às cartas e descobriu as artimanhas de 

Mitrídates. Com isso, ele pediu ajuda a Fárnaces, governador de Lidia, que ainda estava 

na cidade, também por causa de Calírroe, e este escreveu uma carta ao rei que pediu 

uma audiência com todos os envolvidos, inclusive Calírroe. Mitrídates levou consigo 

Quérreas e Policarmo para a sua defesa. 

 

2.2.1.3 Reencontro na corte de Artaxerxes na Babilônia. 

 

 

Ao chegar diante do Rei, Mitríades lhe contou sua história, e o rei não encontrou 

nada que o desagradasse, mas decidiu esperar por Dionísio para dar a sentença. Todos 

aguardavam ansiosos pela chegada de Calírroe, pois queriam ver de perto tal beleza que 

não era humana, mas divina. A rainha e as mulheres importantes da cidade acreditaram 

ser impossível haver no reino beleza superior à delas, e assim elegeram entre elas a mais 

bonita para receber a Calírroe e assim humilhá-la. 

A Irma de Fárnaces foi a escolhida e ficou em um ponto aberto da cidade 

esperando pelo cortejo; quando Calírroe desceu da carruagem a multidão se apressou 

em conhecê-la, criando um grande tumulto e de longe reconheceram sua beleza, pois 

seu resplendor brilhava diante de todos. A irmã de Fárnaces reconheceu sua 

inferioridade e se apressou a entrar na carruagem, fazendo com que as cortinas fossem 

fechadas e ninguém mais pudesse vê-las, mas o povo ia beijando a carruagem por causa 

da beleza da deusa Calírroe. 

O rei estava organizando uma festa e sacrifícios, assim pediu o prazo de trinta 

dias para o juízo, enquanto isso cada uma das partes preparava suas defesas, o povo 

tomou partido por Dionísio, pois queria que tal beleza fosse honrada, e os bárbaros 

tomaram parte por Mitríades, pois este sempre esteve à frente de batalhas. 

Passados os trinta dias, o Rei Artaxerxes reuniu seus conselheiros e os seus 

generais para o juízo, a cidade estava toda envolvida e todos pararam para ver o 

julgamento. Durante o seu acontecimento, Mitríades solicitou que todos envolvidos 

estivessem presentes, assim a audiência foi prorrogada para o próximo dia, pois Calírroe 

não estava presente. 
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No dia seguinte Dionísio relata ao rei todos os acontecimentos, e crê que 

Mitríades é culpado. Mitríades relata a sua parte na história e dá a Dionísio a chance de 

retirar a acusação, pois poderia se arrepender do resultado. Dionísio decide prosseguir, 

porque sabe que Quérreas estava morto, e neste momento Quérreas entra no tribunal, 

fazendo com que Calírroe grite por seu nome e tente ir até ele, mas é impedida por 

Dionísio. Ela fica em silêncio olhando fixamente para ele, de tal forma que até mesmo o 

rei deseja ser Quérreas para ser amado como ele. 

Assim começa uma briga de palavras e ofensas por parte de Dionísio e Quérreas. 

O rei libera Mitríades, pois entende que ele não teve culpa perante as acusações e manda 

que ele junte seu povo e retorne a sua casa. Assim como todos os outros que estavam 

perante o tribunal, seu desejo era ficar restrito no tribunal para decidir sobre quem 

pertencia Calírroe. Depois de ouvir seus conselheiros não foi possível chegar a uma 

conclusão, então o rei pediu mais cinco dias para dar a sentença, e determinou que 

Calírroe ficasse sob os cuidados da rainha, para não dar privilégios a nenhum dos dois 

envolvidos. 

 A rainha Estatira, ao ver Calírroe, achou que estava diante da Deusa Afrodite e 

se ajoelhou perante ela, mas seu eunuco informou quem ela era e a rainha se sentiu 

honrada por tal presença. As criadas da casa queriam vê-la de qualquer maneira, mas a 

rainha impediu-as, pois ela precisava ficar sozinha. Enquanto isso Dionísio estava junto 

com o seu filho tentando encontrar formas de conseguir ganhar novamente sua esposa, e 

Quérreas enganando seu amigo ficou sozinho no quarto e pegou uma corda para tirar a 

própria vida, pois não conseguia imaginar viver sem sua amada. No momento em que 

amarrou a corda em seu pescoço e ia tirar sua vida, Policarmo chegou ao quarto e o 

segurou como um louco, não deixando que ele prosseguisse.  

Passaram os dias e chegou o dia do julgamento. O povo aclamava por Quérreas e 

gritavam “tú és o maior, tú vencerás”165, e os nobres acompanhavam a Dionísio. No 

tribunal, o rei diz que teve um sonho e que deveria fazer sacrifícios por trinta dias, e 

novamente a sentença foi prorrogada. Neste período Quérreas ainda desejava morrer e 

se lamentava constantemente, assim como Dionísio que tinha se arrependido de sair de 

Mileto, mas o rei se interessou por Calírroe e tentou conquistá-la, considerando que ela 

ainda estava sem marido pois não havia tido uma sentença. Marcou um encontro com 
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ela, sem que ela suspeitasse o real interesse, e ela prontamente foi para junto dele, pois 

acreditava que ele a devolveria para Quérreas. 

Mas o rei somente a galanteou, e continuava a pensar nela com frequência; até 

ordenou que o eunuco fosse a ela novamente e ele a ameaçou dizendo que, se ela não 

ficasse com o rei, poderia sofrer como sofrem os inimigos, mas Calírroe riu das suas 

palavras e lhe disse que essa não seria a primeira vez que ela passaria por infortúnio. O 

eunuco deu a ela um tempo para pensar e decidir o que realmente queria. 

Neste momento, chegaram ao rei mensageiros com a notícia de que o Egito 

estava levantando guerra contra a Pérsia, então foi emitido a ordem de que todas as 

cidades se preparassem. Depois de cinco dias saíram para a batalha, o rei, Dionísio, pois 

era cidadão de Jônio, e todas as mulheres do rei, pois era costume dos persas levarem 

todos os seus pertences para a guerra, como Calírroe estava sob a guarda da rainha 

também foi junto a elas. 

 

2.2.1.4 Aventuras militares de Quérreas. 

 

 

Todos partiram para guerra menos Quérreas, que sozinho na Babilônia estava 

livre para procurar por Calírroe, mas descobriu que ela havia partido, então se juntou 

com Policarmo e seguiram para a guerra, porém, pelo lado do inimigo, os egípcios, pois 

seu desejo de vingança era maior do que o da vitória. 

Quérreas em pouco tempo se tornou conselheiro do rei egípcio e este lhe 

permitiu invadir Tiro com os soldados que escolhesse, e assim ele o fez, sua estratégia 

era separar os soldados que parecessem gregos e enganar o inimigo. Quando chegou 

perto das muralhas, os soldados achavam que eram amigos, pois era o número de 

trezentos homens, eles não imaginavam que seriam atacados por tão poucos homens, e 

abriram o portão de onde surgiu o estratego com poucos homens, assim que saíram 

foram atacados e mortos por Quérreas. O tumulto tomou conta da população que queria 

saber o que estava acontecendo do lado de fora do portão, e à medida em que iam 

saindo, morriam por aqueles que desejavam entrar na cidade. Quérreas conseguiu 

dominar os muros e deu sinal para os egípcios que estavam escondidos, assim 

invadiram Tiro e a dominaram. 
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Mas os gregos chegaram a Tiro, e uma nova guerra começou, novamente o rei 

egípcio pediu para Quérreas guiar seu exército e do outro lado o rei grego pediu a 

Dionísio para ganhar a guerra pois lhe daria como prêmio sua esposa, Calírroe. Na luta, 

Quérreas venceu no mar e os gregos venceram na terra, mas não sabiam da vitória do 

outro, cada qual acreditava que era seu exército que tinha ganhado a guerra. 

Quérreas chegou à ilha que os gregos tinham deixado seus pertences e as 

mulheres, e dominou o lugar, sem saber que Calírroe estava ali. Um escravo disse a ela 

para ficar feliz, pois poderia se casar com o novo general, o que a fez cair em pranto e 

desejar a morte, pois não queria um novo marido e não sabia que se tratava de Quérreas. 

Ao saber do tumulto, Quérreas pediu que a deixassem em paz, pois ele deveria honrar 

sua virtude e deixar que ela chorasse por seu marido.  

 

2.2.1.5 Reencontro final dos amantes e retorno a Siracusa. 

 

 

Após vencer outras cidades, o escravo se voltou a Quérreas, pois Calírroe 

continuava desejando ser morta, e pediu para que Quérreas fosse falar com ela e a 

convencesse a se casar com ele; assim ele foi e a encontrou coberta, ajoelhada e 

chorando, quando ele a viu sentiu pena de seu estado e lhe disse “tome coragem, 

mulher, quem quer que seja, porque não vamos fazer alguma violência. Terás o marido 

que você quiser”166, ainda estava falando quando Calírroe se descobriu e gritaram juntos 

um o nome do outro. Abraçaram-se e se beijaram e cada um contou sobre os seus feitos 

ao outro, de tudo o que havia acontecido, e depois se amaram. 

Estavam juntos no leito quando um mensageiro chegou e lhe deu a notícia que o 

rei egípcio havia sido morto, e que os gregos marchavam em direção a eles, pois o rei 

desejava ter de volta seus pertences e a rainha. Eles partiram da ilha de imediato, sabiam 

que estavam em menor quantidade. Em uma reunião com seus soldados decidiram 

voltar para Siracusa, pois ali teriam abrigo, e não precisariam mais lutar. Quérreas havia 

descoberto por Calírroe que o rei não lhe tinha feito mal algum, e ele já não teve tanto 

ódio. 

                                                           
166 MENDOZA, 1979,  p. 184. Tradução nossa 
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Calírroe lhe perguntou o que ele faria com a rainha e suas servas, e ele lhe disse 

que elas seriam suas servas, ela se negou a tal fato, visto que havia sido hóspede da 

rainha e pediu para ele devolvê-las ao rei. E assim ficou decidido. 

Quando Calírroe foi entregar os pertences da rainha, ela ordenou que ficassem 

com ela, pois tal beleza era digna das joias da rainha. Quérreas mandou uma carta ao 

rei, contando do acontecido e pedindo que ele selasse a paz com o Egito, e Calírroe 

escreveu a Dionísio, pedindo para ele cuidar do seu filho, e que lhe desse em casamento 

a sua filha quando estivessem em idade. O navio com a rainha partiu de volta a sua 

cidade e Quérreas e Calírroe partiram para Siracusa. 

Na cidade causou um grande espanto vendo chegar navios desconhecidos, mas 

quando souberam que Calírroe e Quérreas estavam a bordo a cidade se encheu de festa, 

e o povo clamava para que eles contassem tudo o que havia acontecido no caminho, o 

que foi feito por Quérreas. 

Ao fim, Calírroe foi ao templo de Afrodite e agradeceu por ela ter lhe devolvido 

Quérreas, e pediu que jamais os separassem novamente. 

 

2.3 AS CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS DO ROMANCE 

GREGO: AS AVENTURAS DE QUÉRREAS E CALÍRROE E OS 

ATOS DE PAULO E TECLA. 

 

 

Na obra literária do APT encontramos características e particularidades do 

romance grego, conforme conceituado por Bakhtin que, destacando sobre os romances 

de aventura, descreve que existe uma metamorfose na identidade dos personagens, 

apresentando que em “momentos essenciais de ruptura e de crise: como um homem se 

transforma em outro”167. As ações não se desenvolvem em um tempo biográfico, mas 

em momentos excepcionais da vida humana, levando às aventuras vividas pelos 

personagens a purificarem-no e construírem sua nova identidade. O espaço se preenche 

com o sentido real da vida, entrando em uma relação com o herói e seu destino. 

Percebemos que na personagem Tecla existe esse processo de metamorfose e identidade 

no tempo e espaço, assim como na personagem de Calírroe. Destacaremos as 

                                                           
167 BAKHTIN, 1988. p. 237. 



83 

 
 

convergências e divergências presentes nas obras de APT e As Aventuras de Quérreas e 

Calírroe. 

 

2.3.1 A caracterização excessiva da Beleza 

 

 

No APT, quando Tecla pede para seguir Paulo, ele lhe diz “os tempos são maus 

e você é muito formosa, não vês que lhe virá uma tentação pior do que a primeira, e não 

poderá resistir”168. Sua beleza é tamanha, que quando entra na cidade de Antioquia, 

Alexandre imediatamente se apaixona por ela e a deseja sobre qualquer custo, mesmo 

que force-a tentando possuí-la. 

O romance de Cáriton, de igual modo descreve seus personagens como tendo a 

beleza dos Deuses “Menina admirável e ornamento de toda Sicília, pois sua beleza não 

era humana, mas divina, e não a própria de uma Nereida ou uma ninfa montanha, mas 

da própria Afrodite Virgem”169. Calírroe é comparada com a própria Afrodite e muitas 

vezes é confundida com a aparição da Deusa, e Quérreas equipara-se a Aquiles e Niseo. 

A beleza de Calírroe é o pior dos seus males, pois todos os homens na narrativa se 

apaixonam por ela, até mesmo o rei, e passam a disputar seu amor, enquanto as 

mulheres a invejam constantemente. 

 No romance a mulher é apresentada como um ser idealizado, sendo dominada 

pela emoção, não se importando com a razão em suas ações. É descrita de forma 

educada, ingênua, inalcançável, virgem, trações e características que enfatizam uma 

singela representação feminina. Neste período dos romances ela é objeto de desejo, que 

a poucos pode pertencer, sendo a mulher ideal. 

Lukács relata sobre esta peculiaridade dos romances: 
 
“A sua beleza onírica e o seu encanto mágico, consiste em que, neles, toda 

busca é apenas a aparência de uma busca, em que cada marcha errante de seus 

heróis é conduzida e endossada por uma graça metaformal inapreensível, em 

que, neles, à distância, perdendo sua realidade objetiva, torna-se um ornamento 

belo e sombrio, e o salto que o supera, um gesto dançante, sendo ambos, 

portanto, elementos puramente decorativos”170.  

 

                                                           
168 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p.757. Tradução nossa. 
169 MENDOZA, 1979,  p. 35. Tradução nossa. 
170 LUKÁCS, Georg. A teoria do romance: um ensaio histórico filosófico sobre as formas da grande 

épica. São Paulo: Duas Cidades, 2000. p. 106 . 
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Em suas análises dos cronótopos, Bakhtin afirma que para ele "tudo o que é 

estático-espacial não deve ser descrito de modo estático, mas deve ser incluído na série 

temporal dos acontecimentos representados e da própria narrativa-imagem"171. Ele 

exemplifica com a descrição da Beleza de Helena retratada por Homero, e sobre o que 

esta beleza causa sobre os troianos. “A beleza é introduzida numa cadeia de 

acontecimentos representados, e ao mesmo tempo apresenta-se não como objeto de uma 

descrição estática, mas como o objeto de uma narrativa dinâmica”172. 

 

2.3.2 Os protagonistas dos romances se encontram inesperadamente, e se 

apaixonam. 

 

 

Tecla ouve Paulo da janela de sua casa, e se encanta com suas palavras:  

 

“Não se movia da janela, mas estava cheia de alegria se sentiu arrastada pela 

fé. Também, vendo que chegavam muitas mulheres e virgens diante de Paulo, 

desejou também ser considerada digna de estar na presença de Paulo e ouvir a 

palavra de Cristo. Pois ainda não havia contemplado a figura do apóstolo, mas 

havia escutado somente sua voz”173.  

 

Durante a narrativa, ela faz de tudo para sempre estar perto dele, e quando ele 

está preso, ela suborna os guardas para ficar junto dele, mas a narrativa não demonstra 

um caso de amor romântico claramente, pois Paulo não compartilha nem corresponde 

do amor de Tecla.  

No Cáriton, Calírroe e Quérreas se apaixonam de imediato, assim que se olham 

pela primeira vez, ambos estavam em um festa em honra à Afrodite, e se encontram do 

lado de fora do templo, “Por acaso eles se encontraram cara a cara em um canto 

apertado, pois Deus havia organizado o encontro para que cada um pudesse contemplar 

bem o outro; ao ponto que se produziu em um e no outro um sentimento de amor”174. A 

partir deste momento, um já não consegue mais ficar sem pensar no outro, tanto que 

Quérreas adoece em virtude de não poder estar ao lado de sua amada. 

Sano retrata de uma maneira geral que,  

                                                           
171 BAKHTIN, 1988. p. 237. 
172 BAKHTIN, 1988. p. 356. 
173 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p.741. Tradução nossa. 
174 MENDOZA, 1979,  p. 36. Tradução nossa 
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“nos romances de amor um casal muito jovem se apaixona no início da 

narrativa, mas diversos obstáculos impedem ou interrompem sua união. 

Separados, eles enfrentam em diversos locais do Mediterrâneo muitos perigos e 

aventuras, como rapto por piratas, naufrágios, pretendentes indesejados, guerra, 

escravidão, prisão e tortura, mas os personagens sempre conseguem se manter 

castos ou fieis um ao outro até o momento em que o reencontro garante um 

final feliz”175.  

 

O encontro no início da narrativa é o que move as ações que seguem no texto, 

pois o casal precisa vivenciar as aventuras e os obstáculos destinados a cada um, para 

que no fim da narrativa, exista o êxito do reencontro.  

 

2.3.3 O Tema por excelência dos romances – O Amor. 

 

 

Inspirado na beleza de seus protagonistas surge o amor, tema que é destacado 

como a excelência dos romances. Ele está sempre presente, sendo mais forte do que os 

laços familiares, porque ele é a força condutora dos personagens. No caso de ser um 

amor apaixonado, pode levar à morte ou dar mais sentido à vida.  

Ingelmo chama a atenção para o domínio do amor sobre as mulheres, quando 

retrata: 

 

“O amor é o domínio absoluto das mulheres, determina o destino das mulheres. 

Abrindo a visão feminina do mundo. O público feminino deixaria sua marca no 

idealismo dessas histórias de amor, na insistência, no amor sentimental e casto, 

na ênfase sobre a virgindade dos protagonistas. A mulher está em primeiro 

plano. É provável que na antiguidade, os romances foram designados pelo 

nome da heroína. O homem se convém em ser um amante amoroso. O amor, 

como se apresenta aqui, espiritualizado como o valor supremo da vida, tendo 

como acompanhantes dos protagonistas as virtudes da castidade e a fidelidade, 

termina em um casamento feliz, apresentando os traços estilísticos do sujeito 

feminino”176. 

 

Uma das razões sociológicas para a predileção do tema do amor nos romances se 

refere à importância das mulheres na vida familiar e sua importância como leitora de 

romances. 

                                                           
175 SANO, Lucia. Sendo homem: a guerra no romance grego. São Paulo: Universidade de São Paulo, 

2013, p. 7. 
176 INGELMO, Maria Cruz Herrero. La novela griega antigua. Madrid – España: Ediciones Akal, 1987, p 

10. Tradução nossa. 
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As aventuras são as circunstâncias que impedem a felicidade dos protagonistas, 

sendo outra característica importante dos romances. São viagens complicadas e 

situações imprevisíveis que constituem a vida dos protagonistas e dá o sabor do 

romance. Esta vida agitada, longe dos afazeres diários, estabelece ao personagem a 

possibilidade prática de definir seus padrões de vida e de moral. 

É importante ressaltar que no APT, Tecla é descrita por sua mãe como 

“dominada por um novo desejo e uma terrível paixão”177. Para Piñero178, os críticos 

apontam a descrição como o elemento de amor, embora espiritualizado,  presente nesta 

atração da personagem principal pelo apóstolo. Para o autor, a narrativa desempenha o 

papel de oposição ao amor espiritual do amor mundano, fazendo com que o primeiro 

seja o vencedor. 

 

2.3.4 A Aptidão para o casamento. 

 

  

Roberts179 sugere que Tecla tinha 17 anos quando conheceu Paulo, estando em 

idade para ser entregue ao casamento, tanto que estava noiva de Támires. Mas ela o 

rejeita e abandona, para seguir Paulo, quebrando assim os padrões da época, que dizia 

que ela devia se casar e ser esposa e cuidadora do lar. 

 No texto não se sugere a idade de Calírroe e Quérreas, apenas relata que eles 

eram jovens, mas pela classificação identitária podemos idealizar que estavam entre esta 

mesma faixa etária de Tecla. Ingelmo descreve que os protagonistas do relato “são 

adolescentes ingênuos e sem grande personalidade180” 

Santos sugere como era formada a convivência dentro do seio das famílias 

gregas: 

 
“0 aos 7 anos: convivência dentro do seio da família. 7 aos 30 anos- formação 

civil (político-cultural) na Escola dos Filósofos Sofistas para cidadania 

ateniense para tempos de guerra e paz. 30 aos 60 anos- aos trinta anos recebiam 

a maioridade civil com todos os direitos e deveres plenos de cidadania.  

Ficavam em tempos de paz a serviço da Ekklesia e magistratura ordinária em 

tempos de guerra a serviço da magistratura militar. Se tivessem se destacado no 

                                                           
177 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 741. 
178 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 741. 
179 ROBERTS, Alexandre, Ed. Ante-Nicene Fathers. Apocrypha of the New Testament -Acts of Paul and 

Thecla. Revisado por Sir James Donalson e Arthur Cleveland Coxe. New York: Cosimo Classics, Vl III. 

1886, p. 487. 
180 INGELMO, 1987. p. 9. Tradução Nossa. 
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campo da política ou da cultura poderia ser eleitos para a Boulé ou o  

Arcondato. Acima dos 60 anos- estavam a disposição para servir 

no areópago se houvessem se destacado no campo da política ou da cultura”181. 

 

Utilizaremos esta classificação, pois refere-se ao período helenístico de IV a.C. e 

possivelmente era o que imperava em ambos os textos. Em média, os homens casavam-

se em torno dos 30 anos, enquanto as mulheres, entre 15 a 18 anos. Elas, após o 

casamento, deviam obediência a seus maridos, sendo que as ricas ficavam reclusas em 

suas residências, cuidando dos afazeres domésticos, mas as pobres eram obrigadas a 

trabalhar para ajudar no sustento da família. É importante ressaltar que o marido tinha o 

direito em devolver sua esposa, caso ela fosse estéril ou cometesse adultério. 

 

2.3.5 Descrição de cenas em túmulos. 

 

  

No APT, encontramos a descrição de uma cena no túmulo, quando retrata que 

“Paulo jejuava com Onesíforo, sua mulher e seus filhos em uma tumba ao ar livre, no 

caminho que vai de Icônio a Dafne”182, pois ele havia sido expulso de Icônio, e ficaram 

ali por muitos dias esperando notícias sobre Tecla. Quando um filho de Onesíforo sai 

para comprar comida, encontra Tecla na cidade, e relata que fazia seis dias que Paulo 

orava e jejuava por ela, assim seguem para a tumba, e quando chegam agradecem a 

Deus e ceiam todos juntos.  

 Calírroe por sua vez, foi enterrada viva. Depois de um conflito com seu esposo, 

Calírroe recebe um golpe que a deixa inerte, “Assim, pois, Calírroe estava sem voz e 

sem respiração, parecendo a todos a imagem de uma morta”183. Com sua suposta morte, 

a cidade chora e os preparativos do funeral são feitos com a dignidade de uma rainha; 

ela é enterrada com joias e tesouros, o que desperta o interesse dos ladrões de túmulos. 

Quando chega a noite, ela desperta e grita desesperadamente, não sendo ouvida, mas 

quando pensa que ia morrer ali sozinha, seu túmulo é violado, e ela é raptada e vendida, 

o que dá início a sua saga. 

                                                           
181 SANTOS, Sidney Francisco Reis dos. O Direito de Família na Grécia da Idade Antiga. In: Âmbito 

Jurídico, Rio Grande, X, n. 41, maio 2007, p. 3. 
182 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 753. 
183 MENDOZA, 1979,  p. 45. Tradução nossa 
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De acordo com Vasques184, no período pré-helênico, os mortos eram enterrados 

no subsolo de suas residências, mas no período Helênico esse costume foi alterado, pois 

pela nova lei os mortos deveriam ser enterrados fora das muralhas das cidades. Com 

isso, muitas vezes os mortos eram levados para ilhas e cidades vizinhas, o que formou 

as necrópoles (nekros = cadáver / polis = cidade), ou seja, a cidade dos mortos, o que 

mais tarde recebeu o nome de “koimeterion”, cemitério, o lugar onde os mortos 

dormem. 

Os costumes funerários, após o séc. XII a.C., eram distinguidos de duas 

maneiras: a inumação185 e a cremação. A partir do crescimento das cidades, ficou 

definitivamente separado os locais de habitação e os locais de sepulturas. Assim, as 

sepulturas foram aparecendo ao longo das estradas principais das cidades. 

Outro fator importante se refere à crença na vida após a morte, e havia uma 

preocupação com os rituais de passagens. Nos túmulos havia representações de cenas do 

cotidiano e junto com o morto eram colocados objetos pessoais, como parte da 

preparação para a vida eterna. 

Os corpos eram lavados e perfumados, depois envolvidos com faixas. Durante o 

dia havia a exposição do morto onde havia muito lamento. O corpo era transportado por 

carros até o local do sepultamento. Quando havia cremação, esta ocorria no próprio 

local fúnebre, sendo de responsabilidade de um parente próximo o cuidado com os 

restos mortais. 

O morto era presenteado com oferendas, que se tornavam suas posses. Vasques 

relata:  

 
“Estas oferendas tinham a finalidade de refletir os seus hábitos e o seu status 

social. Os vivos procuravam com isso demonstrar que não se apoderariam das 

posses do falecido. De caráter simbólico, estas oferendas foram aos pouco 

sendo substituidas por formas miniaturizadas, sem utilidade prática alguma. Os 

homens recebiam facas, armas, instrumentos profissionais. As mulheres, as da 

aristocracia, recebiam simbolicamente jóias, e roupas. O mais comum, porém, 

eram fusos, símbolos de mulheres virtuosas. No geral, era muito usado o 

costume das libações para que a ligação com o morto fosse mantida”186. 

 
 

                                                           
184 VASQUES, Cid Marcus. Grécia Antiga - A Vida E A Morte - Costumes Funerários. São Paulo. 2012 

in: http://cidmarcus.blogspot.com.br/2012/09/grecia-antiga-vida-e-morte-costumes.html - Acessado em 

09/01/2015. 
185INUMAÇÃO: Ação de encovar ou enterrar um cadáver; sepultar ou tumular. In: HOUAISS, 2009, p. 

1641. 
186 Cf. VASQUES, in: http://cidmarcus.blogspot.com.br/2012/09/grecia-antiga-vida-e-morte-

costumes.html - Acessado em 09/01/2015. 

http://cidmarcus.blogspot.com.br/2012/09/grecia-antiga-vida-e-morte-costumes.html
http://cidmarcus.blogspot.com.br/2012/09/grecia-antiga-vida-e-morte-costumes.html
http://cidmarcus.blogspot.com.br/2012/09/grecia-antiga-vida-e-morte-costumes.html
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  A inumação, segundo o autor, ocorria em um caixão de madeira, sendo 

depositados em túmulos que poderiam ser superficiais ou rupestres (cavernas ou grutas). 

Quando havia a cremação, os ossos eram recolhidos e também colocados em uma urna 

de metal, ou argila, sendo enterrados posteriormente. 

Em muitas tumbas eram colocados móveis e utensílios, que poderiam ser 

utilizados pelos mortos na vida do além e sobre o túmulo era erguida uma estrela, com 

as inscrições sobre o morto. As demonstrações de riquezas estavam sendo exageradas, 

tanto que os monumentos funerários eram suntuosos, o que levou a uma coibição para a 

ação: 

 
“no século IV a.C., no fim do período clássico da história Grega, os 

monumentos funerários das famílias ricas de Atenas eram tão suntuosos que 

Demétrio Falero promulgou em 317 uma lei para regulamentar a construção de 

sepulturas”187.  

 
 

Percebemos a importância dos mortos na vida social das comunidades, e essas 

ações são demonstradas nos romances, que relatam essas experiências fúnebres, 

cultivando os valores da época. Era obrigatório sepultar os mortos, sendo considerado 

um perigo deixá-los sem as honras fúnebres, pois era necessária a ajuda dos vivos para 

que a passagem para o mundo dos mortos fosse bem realizada. No APT, Trifena, a 

rainha que adota Tecla, solicita que ela rogue por sua filha morta, para que desta forma 

ela possa passar para o lugar dos justos.  Quando Tecla intercede, a rainha sente paz, 

pois acredita que seu pedido foi atendido. A crença na vida pós-morte era muito real, e 

influenciava no desenvolvimento das ações das cidades. 

Também encontramos essas ações no Cáriton, quando Dionísio constrói um 

cenótafio em memória de Quérreas que ele julgava estar morto. O morto neste caso era 

representado por estátuas, que representava o corpo ausente no ritual, mas a cerimônia 

era tão importante quanto se o corpo estivesse presente. 

 

 

 

                                                           
187 Cf. VASQUES, in:http://cidmarcus.blogspot.com.br/2012/09/grecia-antiga-vida-e-morte-

costumes.html - Acessado em 09/01/2015. 
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2.3.6 O Grito. 

 

  

Em ambos os textos, percebemos a manifestação das pessoas durante os 

acontecimentos públicos. Tecla, durante seu martírio, sempre recebe o apoio das 

mulheres que não se conformam com a sentença a ela designada, clamando por justiça, 

porque elas acreditam que o que está acontecendo é uma sentença injusta, um abuso de 

poder daqueles que ditam as ordens. 

 No texto do Cáriton de Afrodisias também percebemos a manifestação do 

público em diversos momentos, como quando o povo clama para que o pai de Calírroe 

conceda o casamento com Quérreas, e em outros momentos eles gritam que Quérreas 

será o vencedor no tribunal, pois ele é o merecedor. Existe sempre a interferência do 

público, gritando e manifestando suas opiniões, pois desta maneira poderiam chamar a 

atenção daqueles que teriam condições de fazer a diferença nas tomadas de decisões. 

Referente aos diálogos presentes no texto, Brandão apresenta a importância 

fundamental do narrador no seu contexto formativo, pois “ele é o agente através do qual 

se estabelece o jogo ficcional, de acordo com os diferentes pactos que celebra com o 

leitor”188. É importante lembrar que o romance é um gênero sincrético, que imita, 

transforma, crítica e parodicamente, os gêneros anteriores a ele, e está sempre em 

formação diante de nossos olhos como sugere Bakhtin189. Logo, sua função é “garantir a 

dignidade do assunto da narrativa e apresentar as credenciais de credibilidade do autor-

narrador”,190 garantindo o domínio deste perante o seu texto. 

O Autor se torna agente ativo do texto, do personagem e da obra, visto que a ele 

pertence todo elemento a ela atribuída, é o responsável pela relação dialógica que existe 

em todos os aspectos. Essa relação de responsabilidade entre o autor e os elementos da 

obra possibilita o desenvolvimento das múltiplas vozes. Essa característica está 

fundamentada no pensamento de Bakhtin sobre o romance polifônico que relativiza o 

domínio do autor em relação a sua obra acabada. Ele ainda enfatiza:  

 
 

“Que o autor se orienta no mundo Estético e o herói “vive de modo cognitivo e 

ético. Seu ato se orienta em um acontecimento aberto e ético da vida ou no 

mundo dado do conhecimento”. Em contraponto ao formalismo, Bakhtin irá 

                                                           
188 BRANDÃO, Jacyntho Lins. O narrador no romance grego. Minas Gerais: Universidade de Aveiro. 

Ágora. Estudos Clássicos em Debate 1, 1999, p. 31. 
189 BRANDÃO, 1999, p. 32. 
190 BRANDÃO, 1999, p. 33. 
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defender que para encontrarmos o autor de uma obra não é suficiente 

buscarmos na vida do autor acontecimentos que se liguem de forma mecânica a 

um ou outro elemento da obra, mas atentar para todos os elementos presentes 

na obra em relação com a unidade tensa e ativa do todo da obra, unidade da 

qual é agente o autor”191. 

 
 

O autor participa ativamente de seus escritos, e por vezes é necessário que ele 

cometa transgressões, pois é importante que haja duas consciências que não se 

coincidem, porque pode ocorrer que o autor e o personagem pensem de igual modo, mas 

existe um inimigo que pensa totalmente diferente, ou até mesmo sobre os 

acontecimentos religiosos onde nem todos pensam da mesma maneira. 

A interação entre locutor e interlocutor se constitui através dos signos. As 

palavras estão carregadas de valores sociais e são elos entre os interlocutores, e essa 

interlocução entre sujeitos é constituída pela enunciação dos discursos. A recepção é 

fundamental neste processo de interpretação e compreensão, porque quando o 

interlocutor contrapõe o texto ele torna a relação dialógica. É preciso que haja uma 

interatividade dinâmica e complexa entre os sujeitos, porque cada um carrega consigo 

suas orientações ideológicas. 

Portanto, entendemos que o romance é uma representação, ou uma imagem da 

linguagem, que desde sua criação afirma-se como um gênero em contato com uma 

pluralidade de discursos, onde não se incluem somente as falas dos personagens, 

narrador ou autor, mas também uma infinidade de gêneros literários ou não. O romance 

se torna a representação do homem que fala, ao exprimir seus pontos de vista 

influenciado por uma multiplicidade de discursos de seu contexto social e época de 

vida. 

Em ambos os textos apresentados, percebemos o destaque da figura do narrador, 

que está presente no contexto, mesmo que implicitamente como no caso do APT, ou 

sendo citado no Cáriton de Afrodisias. Ele constrói a estrutura da narrativa e convida 

seus leitores a analisar suas falas, identificando em seu enunciado as imagens 

discursivas representadas, pois somente desta maneira poderemos distinguir a questão a 

ser debatida por ele em seu texto. 

 

 

                                                           
191 BAKHTIN, 1998, p. 54. 
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2.3.7 O Uso de perfumes nas cenas de destaque. 

 

  

Quando Tecla está na arena, em seus jogos com os animais, as mulheres 

presentes começam a gritar “umas jogavam flores, outras nardo, outras cássia, e outras 

bálsamos, de modo que havia uma grande quantidade de perfumes. Todas as feras 

lançadas contra ela não a tocaram, como se fossem presas em um sonho”192. O cheiro se 

tornou tão agradável na arena que acalmou os animais presentes, de maneira que eles 

não atacaram a Tecla. 

 No Cáriton em diversas cenas é retratado o uso de perfumes, primeiro quando 

Calírroe se casa com Quérreas, o texto descreve que “se cantavam hinos por toda a 

cidade, as ruas estavam cheias de coroas e tochas e as portas inundadas de vinho e 

perfumes”193 o que tornou agradável o dia dos siracusianos; depois, é retratado o uso 

dos perfumes quando ela morre, pois uma grande quantidade de perfumes é utilizado no 

preparo de seu corpo; posteriormente em seu segundo casamento, o povo também 

derrama perfume sobre seus pés, engrandecendo-a como se fosse a própria Afrodite que 

estava se casando, e por fim quando ela chega para seu juízo na Babilônia, as pessoas a 

recebem nas ruas com perfumes e flores. 

  A palavra perfume vem de uma derivação em latim de “per (através) 

e fumum (fumaça), que significa através da fumaça”194, fazendo uma alusão a esta arte 

de confeccionar aromas. O seu papel na história é definido em várias formas de 

utilizações, como por exemplo substância sagrada, uso terapêutico, embelezamento do 

corpo e arma de sedução. 

 A sua criação é primitiva, pois desde que descobriu o fogo, o homem passou a 

queimar madeiras e ervas, que liberaram um aroma agradável, fazendo com que esses 

povos utilizassem desses aromas para agradar aos deuses. Os egípcios foram os 

primeiros a adotarem essa prática, queimando aromas durante o dia para a realização de 

rituais específicos: por sua crença politeísta, eles acreditavam que seus pedidos 

chegariam mais rápido aos deuses se eles fossem conduzidos pelas fumaças aromáticas. 

A partir do século XVI a.C., utilizam-se perfumes na queima de incensos e na 

aplicação no corpo como cosmético, que as egípcias utilizavam como arma de sedução. 

                                                           
192 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 765. 
193 MENDOZA, 1979, p. 38. Tradução nossa. 
194 ASHCAR, Renata. A história do perfume da antiguidade até 1900. São Paulo: Revista ComCiência. 

2007. ISSN 1519-7654, p. 1. 
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Também foram os egípcios que utilizaram de seus conhecimentos na área para a 

criação de óleos específicos para embalsamar os mortos, sendo esta prática dominada 

por eles. A Grécia também adotou a utilização dos perfumes, o que tornou um grande 

marco na sua história, pois eles aperfeiçoaram a técnica dos egípcios utilizando óleos 

perfumados com óleo quente, o que permitia a sua queima por mais tempo. Os heróis 

gregos falecidos eram homenageados com a queima de perfumes, e muitos 

governadores também utilizaram-nos na prática medicinal. Segundo Ashcar:  

 
 
“Os gregos apreciavam incensos e fórmulas aromáticas, e acreditavam atrair a 

atenção dos deuses ao usá-los. Eles usavam perfumes até mesmo na comida: 

pétalas de rosas moídas eram ingredientes de receitas sofisticadas e o vinho era 

aromatizado com mirra, essências de flores e mel perfumado. Uma lenda cita o 

buquê favorito de Baco, deus do vinho: violetas, rosas e jacintos adicionados à 

bebida”195. 

 
 

 Essa tradição de utilizar perfumes se espalhou por vários lugares do mundo, 

sendo aperfeiçoada de acordo com cada localidade, e vários costumes foram se 

formando assim como as crenças. O ato de receber exércitos com perfumes, pulverizar 

sapatos e cabeças de convidados, perfumar as soleiras das portas e as bandeiras, eram 

geralmente características que traziam sorte ao povo. 

 Em nossas obras literárias, mais uma vez percebemos a tentativa do narrador em 

embutir em seus romances as características do seu povo, fazendo com que essas 

descrições trouxessem mais realidade à narrativa através das ações e práticas das 

comunidades. 

 

2.3.8 A custódia de ambas as heroínas é dada a uma rainha. 

 

 

 Outro ponto de convergência entre os textos aparece nesta ação de custódia de 

prisioneiros. Tecla, ao ser condenada às feras em Antioquia, pede ao procônsul para que 

lhe seja dado o direito de permanecer casta até sua luta com as feras, assim “certa 

mulher rica, de nome Trifena, cuja filha havia morrido, a recebeu em custódia e foi para 

ela motivo de consolo”196. Tecla fica presa na residência da Rainha Trifena, parente de 

                                                           
195 ASHCAR, 2007, p. 2. 
196 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 759. Tradução nossa. 
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César, que lhe adota como se fosse sua própria filha, deixando-lhe bens e posses quando 

ela se livra das condenações. 

 Calírroe, assim como Tecla, é intimada a permanecer em juízo, pois seu novo 

marido acusava um governador e amigo de cometer adultério contra sua casa, alegando 

que seu primeiro marido Quérreas estivesse vivo, e assim ela o pertencia. Quando este 

acusado mostra que verdadeiramente o primeiro marido encontrava-se vivo, o rei 

determina que Calírroe fique aos cuidados da rainha, pois cada um dos seus maridos 

deveriam providenciar suas defesas, para que no final o rei decidisse a quem ela 

realmente pertencia. Com a aproximação da guerra, a sentença é adiada, e Quérreas 

recupera Calírroe e as outras mulheres na guerra, incluindo a rainha, que ele devolve 

para o seu rei, em troca da paz. A rainha, ao despedir-se de Calírroe, deixa a ela todas as 

suas joias e riquezas, pois acreditava que tal beleza era digna de toda a grandeza de uma 

rainha. 

Weg define que existe um aspecto enigmático na relação de Tecla e Trifena, pois 

ou Trifena incorporou Tecla em uma nova família cristã, ou ela realmente adotou Tecla 

como substituta de sua filha morta. Mas a autora relata que essas explicações não 

descrevem a verdadeira relação dessas mulheres, porque a generosidade da rainha e as 

ações de Tecla refletem em “uma forma cristã primitiva do fenômeno cultural 

generalizado de patronagem”197, e esse sistema permite uma compreensão das relações 

sociais na antiguidade. 

No início da era cristã, a patronagem permeava a sociedade mediterrânea: 

 
 
“Ele foi identificado como uma rede tentacular altamente complexo e 

hierarquicamente organizado, que funcionou como o principal mecanismo na 

atribuição ou canalização dos escassos recursos de todos os tipos e em todos os 

níveis da sociedade. Ao nível das trocas interpessoais e interação, tem sido 

definido como uma estrutura elementar ou célula da vida social com 

características discretas, ainda universais. Além disso, a patronagem funcionou 

como um importante meio de controle e legitimação da ordem social e para 

reproduzir as principais instituições sociais de poder.”198. 

 

O sistema possuía regras flexíveis e dinâmicas que poderiam ser adaptadas de 

acordo com a evolução social. Suas principais características baseavam-se na 

reciprocidade entre troca de serviços, relações comerciais, relações voluntárias onde não 

eram exigidos contratos, e assim os clientes poderiam escolher seus patronos, e relações 

                                                           
197 WEG, M. Misset-van de. A wealthy woman named Tryphaena: patroness of Thecla of Iconium. In: 

BREMMER, J.N. The Apocryphal Acts of Paul and Thecla. Pharos, 1996. p.17. 
198 WEG, 1996. p.18. 
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de solidariedade baseadas em concepções de honra e obrigações pessoais. A patronagem 

funcionava como uma via de mão dupla onde o sujeito e o objeto eram beneficiados, 

mas em contrapartida o sistema promovia a desigualdade, pois o povo recebia os 

benefícios em troca de dar honras ao patrono, e este mantinha seu poder e sua 

riqueza199. 

 A autora descreve que as mulheres ocupavam esses cargos de patronas porque o 

sexo não era um fator determinante e sim a riqueza e as classes sociais, e que elas se 

tornaram importantes quando houve uma decadência econômica e a vida municipal 

passou a depender delas para subsidiar os custos públicos, festivos entre outros. Mas 

esse fator não significava uma mudança do poder social e tradicional das mulheres, e 

elas permaneciam de fora do poder político e comercial das cidades. 

 No APT a autora encontra esse sistema de patronagem nas referências a Deus, 

que o refletem como um benfeitor. Posteriormente, ela descreve que o governador de 

Icônio, Cestílio, também é um patrono, pois ele se interessa pelo que Paulo tem a dizer e 

se simpatiza com Tecla de tal forma que “caiu em lágrimas e continuou admirado da 

fortaleza que havia nela”200, mas mesmo contrariado ele é aconselhado a açoitar Paulo e 

condenar Tecla para a fogueira. Neste caso Weg relata a realidade do patrocínio, 

demonstrando o poder dentro do sistema porque para manter o bom relacionamento, o 

governador precisava obedecer ao imperador, que seria um patrono supremo201.   

 Alexandre também é retratado como patrono, só que no sentido contrário: ele é 

descrito como alguém que “era um cidadão importante de Antioquia”202, que possuía 

uma coroa e esta honraria era dada aos nobres, além de organizar os jogos. Ele é 

descrito como errado porque oferece coisas mundanas à cidade, e se utiliza do seu poder 

para vingar sua honra que havia sido tirada por Tecla. Desta forma, estaria passando 

uma mensagem aos cristãos, para que esses não dependessem de benfeitores como 

Alexandre e nem de suas benfeitorias. 

 Trifena é descrita como modelo ideal de patrona, porque recebe uma estranha e 

serva do Senhor sob sua custódia, permitindo à Tecla manter sua honra, o que era de 

extrema importância visto que na prisão ela poderia ser estuprada. A relevância de sua 

ação é enfatizada nas palavras “e Tecla pediu ao Governador para permanecer pura (...) 

                                                           
199 Cf WEG, 1996. pp.19-21. 
200 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 753. Tradução nossa. 
201 Cf WEG, 1996. p.27. 
202 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 757. Tradução nossa. 
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e certa mulher rica chamada Trifena (...) a recebeu em custódia”203. Trifena sempre 

protege Tecla e com sua morte fingida consegue salvá-la dos animais selvagens e 

restituir a sua liberdade. Quando atribui seus bens a Tecla, ela lhe permite viver uma 

vida autônoma e independente de tal maneira que sobre para que Tecla distribua aos 

pobres. Assim, a rainha torna-se benfeitora da heroína, e consequentemente da 

comunidade cristã. 

 Como uma das características da patronagem é a reciprocidade, em troca dos 

benefícios que recebe, Tecla intercede pela filha de Trifena, recompensando-a desta 

maneira. E quando todos os cristãos oram reunidos pela filha da patrona, ocorre honra a 

ela. 

 O patronato foi um sistema vital para as comunidades cristãs, pois seu dinheiro 

era utilizado na construção das comunidades, ações de caridade, assistência aos pobres e 

viúvas, e seu prestígio poderia ser de importância para a estratégia de sobrevivência e 

expansão em um ambiente hostilizado204. 

 Weg conclui que no APT existe esse vislumbre de uma relação patrão-cliente 

que estava na crítica dos padrões pressupostos sobre as relações de poder legítimos e 

controle sobre outras pessoas. “Principalmente as mulheres descritas na segunda parte 

do APT, que encarnam o enorme esforço para dar início a um modo de vida em que a 

generosidade implica muito mais do que um meio de manter relações assimétricas entre 

desiguais sociais”205. 

 

2.3.9 A pureza e a castidade. 

  

 

 Estes são os temas de maior relevância no APT, pois a partir da pregação de 

Paulo sobre a castidade e a ressurreição, Tecla modifica sua forma de viver. Como 

vimos anteriormente, nossa personagem principal era virgem e casta, mantendo-se 

assim até os últimos dias de sua vida, renegando os padrões de sua época, que lhe exigia 

que se casasse e formasse uma família. 

                                                           
203 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p. 759. Tradução nossa. 
204 Cf WEG, 1996. p.32. 
205 WEG, 1996. p.35. 
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 No Cáriton, tanto Calírroe quanto Quérreas são virgens quando chegam ao 

casamento, e essa ação é bastante enfatizada no romance. Quando os amantes são 

separados, a pureza de Calírroe é preservada e sua integridade é mantida até o final da 

narrativa; ninguém toca na personagem a menos que ela permita, como é o caso de seu 

segundo casamento, nem mesmo os piratas que a roubam de seu túmulo ferem sua 

pureza, e tiram sua honra. 

A virgindade é um tema de representação do poder do homem perante as 

tradições antigas. Esse sistema de dominação da mulher surgiu no sistema patriarcal, 

onde a mulher deveria ser virgem, pura e santa, porque se tratava de uma mercadoria, e 

sendo assim poderia ser facilmente vendida, trocada, e comprada. A ela destinava-se a 

procriação e a educação dos filhos; porém, os filhos ilegítimos eram a ruína dos 

homens.   

A fidelidade e a virgindade eram as características fundamentais da honra da 

mulher, e o conceito da época justificava que o respeito por sua honra equivalia a uma 

conquista da civilização. A honra masculina estava ligada a sua autonomia pessoal e 

valores públicos. Portanto, a honra da mulher era a honra do homem, juntamente com 

seus valores culturais, o que garantia a virilidade deste perante a sociedade. A sociedade 

dominante impunha a mulher ao sistema de clausura, formalismo e silêncio, pois não 

poderiam ocorrer escândalos diante da sociedade. A virgindade passou a ser um critério 

de preconceito e discriminação da mulher, um estilo de vida que deveria conservar a 

pureza das mulheres. 

Percebemos que o casamento se tornou um mal necessário, pois através dele 

haveria uma perpetuação da espécie e da linhagem paterna. Ao Homem cabia a 

obrigação de ser o chefe da família, o provedor de sua casa, e a mulher de ser a dona de 

casa e obedecer ao seu marido. Nessas relações matrimoniais, na maioria das vezes, não 

ocorria por amor, mas sim por convenções sociais, visto que havia um poder coercitivo 

sobre os envolvidos, porque o matrimônio dava seguimento à família. É importante 

destacar que a mulher deveria ter filhos homens, pelo menos um, pois este seguiria os 

passos do pai, e cuidaria dos bens da família.  

Em seu discurso, Flacelière confirma essa ideologia, quando afirma que 

“casavam-se, antes de tudo, para ter filhos varões, ao menos um, que lhe perpetuasse a 
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raça, e assegurasse a seu pai o culto que este celebrara em honra dos seus 

antepassados”206. 

Devemos ressaltar que aqueles que não desejassem se casar não agiam contra as 

leis Jurídicas, mas sim contra o sistema religioso e normativo social, visto que deveria 

haver continuidade da religião e da cultura familiar207. 

 Eisler208 retrata a virgindade como um estado emocional, uma forma de 

preservar a própria pureza, mas que em um determinado momento seria corrompida. 

Para o autor, as descrições bíblicas onde existe a proteção da virtude feminina, na 

realidade visam proteger os direitos de propriedade dos homens perante suas esposas e 

filhos. Há uma descrição bíblica em Deuteronômio 22, onde relata que se um homem 

tirasse a virgindade de uma moça e fosse descoberto ele deveria pagar uma quantia em 

dinheiro ao pai da moça; já a jovem se torna uma mercadoria, pois é um fardo para o pai 

se ficar em casa, tornando-se difícil negociá-la em outro casamento. 

Sobre este texto a autora relata:  

 
 
“Esta lei afirma que uma moça solteira e desvirginada não é mais um bem 

economicamente valioso, e seu pai deve ser ressarcido. E quanto à exigência 

legal de que o homem causador deste problema econômico despose a moça, em 

uma sociedade onde os maridos praticamente possuíam poder ilimitado sobre 

suas esposas, tal casamento forçado dificilmente pode ser considerado oriundo 

de alguma preocupação com a felicidade da moça. Ao contrário, essa punição 

destinava-se a proteger a economia masculina: como a jovem tomou-se 

mercadoria sem valor de mercado, não seria "justo" continuar sobrecarregando 

o pai com ela. A moça precisava ser adquirida pelo homem causador da perda 

de seu valor”209. 

 

 

Neste mesmo capítulo existe outra recomendação referente ao casamento, pois 

se o homem descobrisse que sua esposa não era mais virgem, os seus pais deveriam 

provar o contrário, e se pudessem apresentar os fatos o marido deveria pagar uma 

quantia em dinheiro aos pais, mas se não houvesse a comprovação ele poderia apedrejá-

la até a morte na porta da casa dos pais. Aqui, novamente podemos perceber que a 

morte é a melhor forma de limpar a honra, pois essa lei visava proteger ao pai, já que 

uma filha desonrada não lhe traria nenhum bem econômico posteriormente. 

                                                           
206 FLACELIÈRE, Robert. A vida cotidiana dos gregos no século de Péricles: Livros do Brasil. Tradução: 

Virginia Motta, 1985. p. 68. 
207 Cf. FLACELIÈRE, 1985. p. 68 
208 EISLER, R. O cálice e a espada. Rio de Janeiro: Imago, 1989, p. 81. 
209 EISLER, 1989, p. 81. 
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 Na Bíblia, as mulheres que não casavam virgens traziam desonra à casa dos pais 

sendo comparadas às prostitutas, portanto sua punição deveria ser a morte. Essa injúria 

e desonra consiste no que esse comportamento de mulheres que agem como pessoas 

sexuais e economicamente livres ameaçam a estrutura econômica e social de uma 

sociedade masculina; portanto, esse comportamento não deve ser aprovado, surgindo 

assim a necessidade de uma condenação religiosa e social rigorosa ao extremo. 

 As leis que regulavam a virgindade feminina protegiam as transações 

econômicas dos homens, da mesma forma que abrangiam as leis do adultério, pois era 

considerado um roubo da propriedade do outro; assim, ambos deveriam ser apedrejados, 

tanto o ladrão como a esposa que trouxe desonra ao marido. Eisler ainda destaca que: 

 

“Inicialmente a Bíblia preocupava-se com o que é certo e errado. Mas o 

conceito do que é certo e errado em uma sociedade dominadora não é o mesmo 

que em uma sociedade de parceria. Há muitos ensinamentos, tanto no judaísmo 

quanto no cristianismo, adequados a um sistema de parceria das relações 

humanas. Mas, na medida em que reflete uma sociedade dominadora, a 

moralidade bíblica é no mínimo estreita. Na pior das hipóteses, consiste de uma 

pseudomoralidade na qual a vontade de Deus não passa de artifício para 

encobrir crueldade e barbarismo”210. 

 

Encontramos nos romances essa descrição das relações dos personagens com o 

fator da virgindade e as formas de domínio que imperam sobre elas. Esse tema 

fundamental que reencontramos na espiritualidade cristã sempre traz consequências às 

personagens femininas do texto. 

  

2.3.10 A metamorfose da heroína. 

 

 

Tecla passa por uma metamorfose em sua conversão, onde se desenvolve uma 

experiência pessoal que modifica seus parâmetros morais e sociais; como consequência 

a essa modificação de padrões, ela sofre martírios no decorrer do texto, o que vem a 

fortalecer a sua peregrinação, pois com os martírios ela se torna apta para ser apóstola e 

pregadora da mesma mensagem que a transformou. 

Calírroe também passa por uma metamorfose, quando ela é raptada. Após 

acordar de seu desmaio, ela passa a viver uma sequência de tragédias, mas ao final da 

                                                           
210 EISLER, 1989, p. 82. 
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narrativa ela também se encontra fortalecida e se torna a heroína, pois consegue vencer 

as adversidades e retornar para os braços de seu amado esposo. 

Em sua análise, Bakhtin descreve que as aventuras purificam e constroem a nova 

identidade do herói, e a metamorfose marca as diferenças profundas que ocorrem na 

vida do homem mesmo que ele sofra interferências dos acontecimentos excepcionais e a 

força do acaso como contribuição nesta transformação. A metamorfose atinge o homem 

em seu interior, e “o mundo em si permanece imutável”211. Não é descrito um tempo 

biográfico, mas sim momentos de anormalidades, acontecimentos incomuns onde a 

crise e a força humana será destacada, “com base na metamorfose é criado o tipo de 

representação de toda a vida humana em seus momentos essenciais de ruptura e de 

crise: como um homem se transforma em outro”212. 

Existe somente a responsabilidade do homem no seu processo de metamorfose, 

visto que o mundo não se altera ao seu redor, ele permanece inalterado. “O espaço é 

preenchido pelo sentido real da vida e entra numa relação essencial com o herói e com o 

seu destino. Esse cronótopo é tão saturado que, nele, elementos como o encontro, a 

separação, o conflito e outros, adquire um sentido cronótopico novo e muito mais 

concreto”213. 

Bakhtin descreve que existe uma variante do romance em torno da literatura 

clássica antiga, uma modificação ideológica tanto na imagem do homem como nas 

provas que ele passa. Essa variante ocorre nos primeiros momentos do cristianismo, nas 

hagiografias dos mártires e dos santos, onde o mártir é encontrado em provação 

constante pela tentação e pelo sofrimento, e a sua vida interior se integra à sua imagem 

de herói. Durante as provas é possível perceber a fé sendo contestada com dúvidas, para 

que haja a reafirmação da certeza da crença do herói. Nesta variante é apresentada uma 

combinação do romance de aventuras com o romance psicológico, pela sua 

característica de conflitos214. 

 

  

                                                           
211 BAKHTIN, M.M. “Formas de tempo e de cronótopo no romance. Ensaio de poética histórica”, in: 

Questões de literatura e de estética. A teoria do romance. São Paulo: UNESP. 1998, p. 241. 
212 BAKHTIN, 1998, p. 237. 
213 BAKHTIN, 1998, p. 242, 
214 Cf. BAKHTIN, M. 1998, p. 227 
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2.4 O ROMANCE ATOS DE PAULO E TECLA 

 

 

Através das descrições e comparações acima podemos perceber que o APT foi 

escrito dentro de uma estruturação do romance grego. O texto também se caracteriza 

como uma ficção, mas como vimos anteriormente, ficção não significa que o mesmo 

seja uma mentira; ao contrário, pode retratar a realidade vivida pelas comunidades no 

momento em que este foi escrito. 

Quando pensamos em realidade a partir de Bakhtin é preciso pensar na realidade 

do mundo existente e na realidade discursiva, pois a linguagem é histórica sendo 

construída por sujeitos. A forma de associar cultura e realidade caracterizam a vida, 

compondo o diálogo entre o agir e o pensar dos sujeitos. Na formação da ficção, é 

preciso pensar em um mundo fora da realidade vivida: imaginamos um mundo real e 

fingimos viver nele, quando fingimos podemos viver ou não a realidade, tudo depende 

de quem está imaginando. 

No romance encontramos uma descrição religiosa que marca os textos, com as 

apresentações dos ritos, cerimônias, a forma de como os cultos eram conduzidos, e 

essas características são encontradas no APT. 

Embora a finalidade da escrita do APT não tenha sido a preservação dos 

acontecimentos históricos, percebemos que existe a intenção de fixação de uma ficção 

histórica relacionando os personagens Paulo e Tecla. “Mesmo que estes nunca tenham 

existido”215, Barrier declara que pode haver elementos confiáveis na história como a 

existência de um Paulo histórico, um Nero, a cidade de Icônio, etc., mesmo não sendo 

esse o propósito do escrito. 

O texto do APT fornece clareza referente a temas como “as igrejas domésticas, o 

papel das mulheres no século II, várias nuances teológicas a respeito do ascetismo e do 

casamento, e o papel de autoridade apostólica na igreja, entre outras coisas”216. Isso 

pode retratar o texto de modo a ser um indicador social e histórico de igrejas, cidades, 

etc., permitindo aos seus leitores visualizar os acontecimentos na antiguidade, como por 

exemplo, as práticas jurídicas, as lutas nas arenas, a geografia do lugar, e os 

relacionamentos familiares. 

                                                           
215 BARRIER, 2000, p. 29. 
216 BARRIER, 2000, p. 30. 
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Para determinar para quem estes textos foram escritos, é necessário considerar a 

alfabetização da época. Barrier cita que de 20 a 30 por cento da população era 

alfabetizada, sendo homens e ricos em sua grande maioria, visto que havia dificuldades 

para acabar com o analfabetismo como os custos elevados dos materiais de escrita, o 

alto índice de cidadãos rurais, sistema educacional precário e as diversas línguas faladas 

em todo o império217. Mas havia uma alfabetização generalizada no império, 

principalmente dentro das elites, e a escrita não era restrita aos homens, se 

considerarmos que o maior número de leitores dos romances eram mulheres218. 

 Referente à alfabetização e leitura dentro do cristianismo primitivo, Bowie 

sugere que a popularidade e desenvolvimento do romance antigo parecem ter sido maior 

no final do segundo século, e continua a dizer: “A produção do gênero poderia, 

portanto, abranger um período tão curto como os anos 60 a 230 d.C., com uma 

concentração na segunda metade do século II e primeira metade do terceiro”219. Ele 

ainda acrescenta que as províncias da Ásia eram os lugares onde havia o maior número 

de leitores de romances. Bremmer cita que “os cinco principais AAA, os Atos de João, 

Atos de Paulo, Atos de Pedro, Atos de André, e os Atos de Tomé, estavam todos muito 

provavelmente sendo compostos entre 150 a 230 d.C., correspondente ao período de 

maior atividade do romance antigo, em geral”220, e seus leitores pertenciam à classe alta 

da Ásia Menor, principalmente as mulheres. 

 

2.4.1 A importância de contar histórias 

 

 

A história é o campo de visibilidade social de uma época, e como sujeitos ativos 

e inacabados da história o que produzimos é uma história descontínua. Para Bakhtin:  

 
“A história tem como noção central a possibilidade de revisitar, refazer ou 

fazer de outra forma o que já está constituído. Só nosso nascimento físico não é 

suficiente para nos dizermos sujeitos históricos; para sermos sujeitos-históricos 

é necessário um segundo nascimento, o nascimento social”221. 

 

                                                           
217 BARRIER, 2000, p. 31. 
218 Cf. BARRIER, 2000, pp. 31-32. 
219 BOWIE, Ewen. “The Readership of Greek Novels in the Ancient World.” Pages 435-459 in: The Novel 

in the Ancient World. Edited by Gareth L. Schmeling. rev. ed. Leiden: Brill, 2003. 
220 BREMMER, 1996, p. 154. 
221 BAKHTIN, M. M. Estética da Criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p.126. 
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Somente quando inseridos no contexto socioeconômico da sociedade é que os 

indivíduos passam a existir pelo motivo de sua produtividade cultural. Portanto, a 

história é um fenômeno e uma produção social. Ela é descontínua devido a sua forma de 

se criar e recriar o mundo histórico, tornando-se móvel, o que lhe permite ir do passado 

ao futuro através das memórias. Assim a cada nova ação, novo acontecimento, produção 

ideológica ela vai se recompondo, reescrevendo-se e atualizando-se. 

As histórias que inspiravam os romances podiam ser lendárias ou histórias da 

tradição oral, e muitas vezes recriavam fatos históricos para que a memória fosse 

preservada. O romance tinha o interesse de dar harmonia aos fatos, ele agia como 

veículo da recriação da realidade, alimentando o espírito histórico e detalhando as ações 

do cotidiano, formando a ficção. 

Os textos religiosos também nascem dos fatos da vida, de uma necessidade 

comunitária e pessoal de compreender a nossa existência, para que pudéssemos dar 

sentido à vida. Esses textos são resultado de dois momentos: o primeiro é a ação 

salvífica de Deus, e o segundo momento é quando essa ação passa a ser contada e 

recontada porque ganhou um significado relevante para a comunidade que 

experimentou essa ação. É neste ato que a contação de histórias demonstra sua 

importância222. 

Quando admitimos a oralidade na origem dos textos bíblicos não a colocamos 

em um patamar de historicidade incerta, pois antes da escrita firmar no papel os 

acontecimentos, eles já eram narrados pelas tradições orais.  

 Infelizmente, muitas das nossas histórias de heróis e heroínas foram perdidas ao 

longo dos tempos, mas outras foram recuperadas em fragmentos e registros oficiais, 

permitindo que pudessem ser contadas novamente. 

Quando partilhamos oralmente nossa vida e cotidiano, estamos praticando a 

tradição oral, transmitindo as alegrias, doenças, vitórias, tristezas, nascimentos, 

falecimentos, de nossa comunidade. A lembrança está na oralidade, ela é quem guarda 

nosso processo histórico. Carvalho, em sua análise da oralidade cita um texto de 

Hampaté Bâ, que diz que:  

 
“A tradição oral consegue colocar-se ao alcance dos homens, falar-

lhes de acordo com o entendimento humano, revelar-se de acordo com 

as aptidões humanas. Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, 

ciência natural, iniciação à arte, história, divertimento e recreação... 

                                                           
222 CARVALHO, J. Jairo de. Oralidade Africana e Bíblia: pressupostos da gênese do texto bíblico a 

partir de Hampaté Bâ. São Leopoldo: Identidade! v.18 n. 2. jul./dez. 2013, p. 239-248. ISSN 2178-0437X 
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Uma vez que se liga ao comportamento cotidiano do homem e da 

comunidade, a “cultura” (...)  não é, portanto, algo abstrato que possa 

ser isolado da vida. Ela envolve uma visão particular do mundo, ou, 

melhor dizendo, uma presença particular no mundo – um mundo 

concebido como um Todo onde todas as coisas se religam e 

interagem223. 

 

É importante destacar outra característica da oralidade, a que se refere a que o 

“tempo verbal da narrativa é sempre o presente”224. Porque tanto o narrador como o 

receptor se sentem conectados à narrativa, não podendo ficar fora dela, pois a história 

narrada é a história de seu povo com seus amores e desamores, além de seus mitos 

fundantes, e não a história de outrem. 

A preservação dos textos que possuímos desde os primórdios da humanidade, 

com detalhes de cotidianos das comunidades, vida social, execuções de leis, padrões 

morais, tradições culturais, sabedorias, costumes, entre outros, só foram preservados em 

virtude da oralidade presente na época, que contribuiu para que estas histórias um dia 

pudessem ser escritas em um papel. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O romance nasceu como uma opção de leitura tanto para instruir, ou como 

passatempo, ou edificações morais e até mesmo para o entretenimento, mas o fato é que 

esse gênero caiu no gosto dos leitores e se transformou em um fenômeno literário. 

Quando apontado sobre o seu valor, os autores se levantam para defender a sua 

utilidade, destacando a importância dos textos que são oferecidos ao público. Marguerat 

relata que não existe um “romance grego que não conte as peregrinações de seus 

heróis”225, e justamente o tema da viagem é o que torna o texto um portador de 

conotações simbólicas, pois tem a ver com a descoberta do outro, a busca pelo saber, a 

extensão da fantasia, e principalmente o percurso da vida. 

Percebemos que os romances ajudaram na preservação de fatos que poderiam ter 

caído no esquecimento; todavia, foram estudados e transmitidos a outros alcançando 

                                                           
223 CARVALHO, 2013, p. 241. 
224 CARVALHO, 2013, p. 242. 
225 MARGUERAT, Daniel. Primeira história do cristianismo. Os atos dos apóstolos. São Paulo: Ed 

Paulus/ Ed Loyola. 2003. p. 256. 
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proporções imensuráveis de localidade, e até hoje temos seguidores e devotos de Santa 

Tecla que continuam transmitindo - tanto pela oralidade como pela escrita - seus atos e 

martírio, demonstrando o valor do gênero para a literatura cristã. 

 

Após analisarmos o romance grego, seguiremos para o capítulo três, onde será 

apresentado um estudo sobre a liderança feminina, a renúncia sexual e o martírio, 

expostos nos textos de Atos de Paulo e Tecla, focando a importância dessas ações para 

as mulheres no início do cristianismo primitivo. 
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CAPÍTULO III 

RENÚNCIA SEXUAL, LIDERANÇA E MARTÍRIO DA MULHER 

NO CRISTIANISMO PRIMITIVO. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Neste capítulo, serão abordadas as definições sobre os temas da renúncia sexual, 

liderança e martírio, com enfoque no aspecto histórico e cultural, relacionando as 

implicações desses assuntos com o papel da mulher no início do Cristianismo Primitivo. 

Abordaremos também as questões do corpo e da sociedade, apresentando como estes 

temas inspiraram os discursos sobre as fundamentações do cristianismo.  

 Referente à liderança da mulher no cristianismo primitivo, apontaremos sobre a 

importância das mulheres para que este crescesse e se consolidasse. 

 Sobre os escritos dos Atos Apócrifos apresentaremos a origem das comunidades 

que influenciaram a escrita dos textos, o motivo pelo qual foram escritos e como foram 

disseminados nas outras comunidades. 

Por fim, serão apresentadas as origens do martírio e como os cristãos viam nessa 

ação um ato de salvação imediata e aproximação de Deus. Demonstraremos também 

como o martírio modificou e preparou a vida de Tecla para os ensinamentos de Cristo.  

 

3.1 A SEXUALIDADE HUMANA. 

 

 

Quando estudamos a relação entre sexo e religião constatamos que o tema é 

determinado por tabus. Percebemos que existe um grande desequilíbrio sexual em nosso 

mundo, que há dois extremos acerca dessa ideia: o legalismo, onde impera a lei, e a 

libertinagem, onde não existem as regras. É importante para as pessoas saberem sobre o 

sexo e, principalmente, saberem por que existem tantas vertentes sobre um mesmo 

assunto.  
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Nossa sociedade parece estar obcecada por sexo. Em todos os lugares 

encontramos assuntos relacionados, como o seu uso fora do casamento, a masturbação, 

o estupro - que tem sido causa de espanto em diversas cidades pelo alto índice de 

ocorrência -, a pedofilia, a homossexualidade - que se tornou um fator a ser discutido 

pelos magistrais em virtude da discriminação - e a pornografia. Enfim, o assunto acaba 

trazendo vários temas à discussão. 

Quando olhamos para as igrejas do início do cristianismo primitivo, também 

encontramos problemas relacionados ao assunto e temas decorrentes dele. A igreja de 

Corinto precisou da interferência de Paulo para tratar da questão. As religiões contrárias 

ao cristianismo promoviam idolatria e corrompiam a cidade com as formas de adoração 

aos deuses, com o sexo livre e a prostituição. Mas havia na cidade os cristãos que ainda 

lutavam contra esses sistemas e que buscavam solucionar o problema, repudiando essas 

ações.  

É preciso destacar as definições de alguns termos que usaremos nesta 

apresentação. O termo castidade, de acordo com o dicionário, significa: a virtude 

reguladora da natural inclinação para os prazeres sexuais (com relação à moral), pureza 

e abstinência total de pensamentos, palavras e obras sensuais, abstinência completa de 

todas as paixões desordenadas226. O celibato é definido como estado de uma pessoa que 

não é casada, sendo aplicado àqueles que são aptos para o casamento de acordo com sua 

idade e conforme os costumes de sua tradição, mas se opõem à união conjugal 

consagrada pelo casamento227. 

Aqui, serão abordadas questões importantes que esclarecem o enigmático poder 

do sexo sobre as pessoas.  

 

3.1.1 O Início do Cristianismo 

 

 

Os conceitos morais haviam sedimentado a mentalidade ética grega, instalando 

um conflito entre a moral, o desejo e a culpa no homem. É em meio a este conflito que a 

teologia judaica estava se formando, no período de 330 a.C. Com Alexandre, a 

educação ganhou espaço no processo da globalização, o que facilitou no aprendizado 

                                                           
226 HOUAISS, 2009, p. 647. 
227 HOUAISS, 2009, p. 668. 



108 

 
 

dos judeus. As filosofias gregas influenciaram no judaísmo e, posteriormente, no 

cristianismo, o que se aprofundou mais tarde com os pais da igreja. 

Outras religiões e povos também influenciaram na formação da moral judaica, 

como os semitas que são descritos na Bíblia. Sempre a reflexão sobre o prazer se 

aproximava das formações culturais desses povos. 

É importante ressaltar que no Antigo Testamento, a questão do prazer é tratada 

com mais liberdade, como mostra o livro dos Cânticos dos cânticos, onde é possível ver 

descrições e declarações explícitas de um relacionamento. Um poema de amor 

erotizante com a valorização do prazer. Mas conforme o monoteísmo se abateu contra a 

poligamia, a negatividade sobre o prazer se firmou na literatura judaica, justamente 

quando começa a tradição grega sobre a moral e a vida justa e piedosa. 

No cristianismo, havia a mensagem de um reino de Deus que emergiria diante da 

comunidade, fazendo com que a teologia cristã tornasse pecado o desejo, o que 

proporcionou uma renúncia e negação do prazer do corpo, gerando culpa na sociedade 

religiosa, tornando a teologia uma prática da fé moral. 

Ricoeur228 caracteriza a religião judaica como a religião da culpa, sugerindo que 

esta tornou-se um fardo ao qual o fiel estava preso, e que quanto mais próximo do 

divino ele se aproximava, mais perfeição ele encontrava. Essa interiorização da culpa 

faz com que a consciência viva em constante conflito, buscando afastar-se da realidade 

externa e focalizando na realidade interna do homem. Diante desse pensamento, Jesus 

comunica outra conduta aos seus seguidores, ensinando “aprendei de mim que sou 

manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossa alma. Porque meu jugo 

é suave, e o meu fardo é leve”229, ou seja, os seus imitadores possuiriam o seu jugo de 

amor que aliviaria toda a culpa da lei. 

Em seu discurso, Jesus prega sobre boas novas, modificando novamente o estilo 

de vida cristã. Ele traz uma vertente sobre a escatologia, sugerindo um final para os 

tempos, mas deixando claro que voltaria outra vez e que buscaria aqueles que cressem 

nele. 

 

“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na 

casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. 

Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, 

e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós 

também230.  

                                                           
228 RICOEUR, P. Culpa, ética e religião. Rio de Janeiro: Revista Concilium, n. 56,: Vozes, 1970, p 682 
229 Mateus 11.28-29 
230 João 14:1-3 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/14/1-3
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O cristianismo da maneira a qual Jesus se apresenta: 

 

“Anuncia a iminência do fim do mundo e o advento do reino de Deus, uma 

mensagem totalmente estranha à mentalidade grega e às perspectivas da 

filosofia, pois ele se inscreve no universo de pensamento do judaísmo, que sem 

dúvida, subverte, dele conservando certas noções fundamentais”231.  

 

 Como destacado no primeiro capítulo deste trabalho, é sobre esta argumentação 

que o apóstolo Paulo ensina sobre o tema do prazer, o casamento, a sexualidade e a 

castidade na carta aos coríntios. Pois, com a proximidade do fim dos tempos era 

necessário que se buscassem primeiramente as coisas do reino de Deus, com suas bases 

morais, para que se conquistasse nele sua morada eterna. 

 

Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? não 

busques mulher. Mas, se te casares, não pecas; e, se a virgem se casar, não 

peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, 

porém, vos digo irmãos, que o tempo se abrevia; o que resta é que também os 

que têm mulheres sejam como se não as tivessem; E os que choram, como se 

não chorassem; e os que folgam, como se não folgassem; e os que compram, 

como se não possuíssem; E os que usam deste mundo, como se dele não 

abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que 

estivésseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de 

agradar ao Senhor; Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como 

há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A 

solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no 

espírito; porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar 

ao marido. E digo isto para proveito vosso; não para vos enlaçar, mas para o 

que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração 

alguma232.  

 

Esse argumento também vai influenciar os pais da igreja, principalmente 

Agostinho, pois ele defendia que o desejo era pecado, que era necessário renunciar ao 

corpo e negar o prazer. 

 Andreata também considera possível que a demonologia presente nas religiões 

dos persas poderia ter influenciado essa concepção judaica de associar o mal com o 

corpo e o prazer, mas somente em “Jesus que existe a liberdade de expressão, 

comunicação e troca de afetos, com inovadora valorização às mulheres, muito além dos 

líderes religiosos de sua época, pouco enfatizando questões de moral sexual”233. 

 A conversão ao cristianismo se tornou um fenômeno da luta da carne contra o 

espírito, que somente era validado através do batismo, criando uma exigência para a 

                                                           
231 HADOT, P. O que é a filosofia antiga? São Paulo: Loyola, 2004, p.333. 
232 1 Coríntios 7.27-35 
233 ANDREATA, 2011, p.14. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/7/27-35
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entrada neste novo grupo, impondo a cada novo cristão a responsabilidade de ser um 

cidadão do céu peregrinando na terra. 

3.1.2 O corpo e a sociedade 

 

 

Em seu livro Corpo e Sociedade, Peter Brown234 trabalha com a complexa 

formação do poder da Igreja primitiva. O período que compreende as viagens do 

apóstolo Paulo na década de 40 d.C. até os pais da igreja no século V, da sociedade pagã 

à sociedade do cristianismo. Em seu livro, o eixo principal gira em torno das discussões 

sobre a sexualidade dentro da igreja primitiva e da espiritualidade, isto é, o celibato, a 

renúncia sexual, o messianismo e a virgindade. O livro está estruturado geograficamente 

e cronologicamente, trabalhando o surgimento da Igreja e os grupos cristãos, focando 

suas manifestações, pensadores e tendências religiosas diante do Império Romano do 

Oriente e, posteriormente, do Império Romano do Ocidente.  

Brown, ao analisar autores cristãos dos primeiros séculos, encontrou uma 

elaborada defesa da ideia de renúncia sexual, que passou a ser encarada como a marca 

ou o símbolo que distinguia um novo grupo de homens e mulheres cristãos que estavam 

embutidos nas cidades do império. Assim, um comportamento minoritário tornou-se 

uma das bandeiras de organização da vida monástica na busca da perfeição espiritual, 

durante toda a Idade Média. O homem foi definido pelos teólogos medievais como a 

associação de um corpo e de uma alma. Essa união revelava uma concepção geral do 

mundo e da ordem social, por vezes ambígua, do interior e do exterior. As expressões 

corporais, tais como os gestos, eram, por exemplo, reveladoras dos movimentos 

escondidos da alma com seus vícios e virtudes e, inversamente, a disciplina corporal dos 

gestos exteriores poderia modificar o interior do homem, e dessa maneira, encaminhar a 

alma para Deus.  

O autor apresenta assertivas influentes no que tange ao discurso sobre o corpo e 

seus usos. Para ele, a Igreja valeu-se de tal questão na construção de uma tradição, a 

qual entendemos ser uma estratégia discursiva de formação de identidade, para forjar 

uma diferenciação entre cristãos, judeus e pagãos. Por isso, Brown chama atenção à 

necessidade de fuga de uma demasiada atenção ao fato indubitável de que para essas 
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três religiões, de uma maneira ou de outra, a percepção do corpo e a expressão da 

sexualidade, dá-se, por vezes, em tons negativos, apontando como fundamental 

atentarmos para a intensidade e a particularidade da carga de significação dada a ela.  

Nas diferentes vertentes do pensamento cristão, a sexualidade constitui-se em 

elemento de alta carga simbólica. Não basta falar da ascensão do cristianismo no mundo 

romano simplesmente em termos da passagem de uma sociedade menos repressiva para 

outra mais repressiva. O que estava em jogo era uma mudança sutil na percepção do 

próprio corpo. Os homens e mulheres dos séculos subsequentes não apenas foram 

cercados por um conjunto diferente e mais rigoroso de proibições, como também 

passaram a ver seus próprios corpos sob um prisma diferente.  

O autor começa com uma seção introdutória atualizada, onde esclarece seus 

propósitos sobre as noções de pessoas humanas e renúncia sexual entre os escritores 

cristãos primitivos. Ele observa a distância histórica e social que deve ser levada em 

conta quando se considera atitudes antigas em direção ao corpo, sociedade e mundo 

material, pedindo aos leitores para lembrar que os primeiros cristãos produziram uma 

variedade de perspectivas no mercado de ideias greco-romanas. Brown procura entender 

por que os primeiros cristãos escreveram muito sobre sexo, especialmente à luz da sua 

suposição de que a variedade de perspectivas sobre a sexualidade e o corpo foram 

subprodutos da variedade de expectativas nos contextos greco-romanos em que cada 

respectivo escritor trabalhou. 

Ele descreve que um padre cristão no século V d.C. escreveu uma nova versão 

para os APT, enfatizando sobre como Támires, o noivo rejeitado de Tecla, acusou Paulo 

diante do tribunal, alegando que o apóstolo estava:  

 

“Introduzindo um novo ensinamento, bizarro e disruptivo da raça humana. Ele 

denigre o casamento: sim o casamento, que poderíeis afirmar se o começo, a 

raiz e a fonte de nossa natureza. Dele vem os pais, as mães, os filhos e as 

famílias. As cidades e as aldeias e a cultura surgiram por causa dele (...) e mais 

do casamento provém os templos e santuários de nossa terra, o sacrifício, os 

rituais, as iniciações, as orações e os dias solenes de intercessão”235. 

 

Esse argumento de Támires demonstra uma sociedade que estava completamente 

exposta à morte. Os cidadãos do Império Romano não tinham uma perspectiva de vida 

maior do que 25 anos, “apenas quatro em cada cem homens ultrapassava os cinquenta 
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anos de idade”236, e o número de mulheres era menor ainda. Quer dizer, uma população 

que vivia os perigos da morte constantemente. Portanto, não eram todas as pessoas que 

tinham a liberdade de fazer o que lhe aprouvesse. A cidade dependia da procriação para 

continuar existindo, assim os solteiros eram punidos e as famílias que se reproduzissem 

ganhavam recompensas. As mulheres eram as que mais sofriam neste sentindo, visto 

que elas deveriam gerar em média pelo menos cinco filhos, o que fez com que a idade 

de casamento fosse diminuída para quatorze anos. 

Isso também ocorreu em Selêucia e em Icônio, onde Tecla foi prometida a 

Támires. Eles sabiam que deveriam também procriar para que não houvesse o 

extermínio da sua comunidade. Neste ponto surge um problema com a pregação de 

Paulo: eles acreditavam que a ressurreição se dava através da sucessão de filhos e não 

da forma como era pregada pelo apóstolo.  

 Por mais que existissem aqueles que praticavam a abstinência, a exemplo dos 

filósofos, eles poderiam ser desafiados em certo momento a “legar uma cópia de si 

mesmo”237. Os homens do império eram superiores e dominadores tidos como fetos 

plenos que não poderiam falhar em nenhum momento de sua vida, nem jamais se 

afeminar, diferentemente das mulheres, dos escravos e dos bárbaros, que eram seres 

inferiores. Referiam-se às mulheres como homens imperfeitos.  

 Através do casamento iniciava-se a vida pública do casal, a ser apresentado à 

sociedade. O casamento ocorria entre as mesmas classes sociais e os relacionamentos se 

davam entre primos, bem como filhas e irmãs de aliados e amigos. Na esposa o homem 

encontrava a mesma franqueza que encontrava nos filósofos, pois existia uma liberdade 

dada a ela para dirigir a palavra ao marido. Entretanto, o amor à primeira vista, as 

provações drásticas para preservar a castidade e o reencontro final dos amantes 

apaixonados eram temas apenas dos romances. Na visão romana o casamento era um 

“tranquilizador da ordem social”238. Nas relações sexuais não era permitido que 

houvesse uma multiplicidade de posições, uma vez que esta ação era má vista diante da 

mãe natureza, e os homens que usavam outras posições praticavam a lascívia, ou 

estavam embriagados. Existia todo um regimento para o ato sexual e o casal não poderia 

mudar a regra, já que poderia sofrer consequências terríveis se assim o fizessem. 

Portanto, a novidade cristã com bases na renúncia sexual plena modificou a visão do 
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império sobre a sexualidade, trazendo instabilidade. No século III fortaleceu-se a 

decisão sobre a autodisciplina, e com a conversão de Constantino, os códigos de 

continência sexual e decoro público tornaram-se obrigatórios, “a tolerância sexual 

estava fora de questão no âmbito púbico”239. 

 No século II o ideal de matrimônio ocultava a dor das mulheres, que na luta 

contra a morte eram as principais afetadas. As mulheres com idade de vinte anos foram 

as mais dizimadas, muitos homens choravam a dor de não ter mais suas esposas. Coube 

então aos cristãos tratar do assunto da virgindade e preservação do estado físico da 

mulher. Brown relata que eles ensinavam sobre os riscos do parto, a dor nos seios 

durante o período de amamentação, a exposição às infecções e a desonra na infertilidade 

onde as esposas eram substituídas pelas escravas, e “em tudo isso suportavam sem ver a 

hora de terminar sua labuta. Se não tivessem casado, seriam abençoadas, ainda que não 

houvesse nenhum reino dos céus para receberem”240.  

 É através deste pensamento que podemos perceber que, por mais que houvesse 

leis e tradições, a dor sofrida com a morte das esposas era insubstituível. Que ao clero 

cristão foi mais fácil romper com o casamento, do que se associar aos aspectos mortais 

da vida conjugal. Era mais fácil se ater à virgindade, do que se comprometer com o 

casamento e a geração de filhos, o que representava dor e sofrimento às mulheres. 

 A renúncia sexual foi considerada o ideal moral, e o casamento mais tarde foi 

uma concessão contra a depravação da natureza humana. Era considerado indecoroso o 

prazer sexual, assim como o desejo entre as pessoas do sexo oposto, mesmo que não 

consumassem o ato. 

Portando, no segundo e terceiro século, com a decadência do Império Romano, o 

cristianismo passou a ser uma nova força cultural, causando grande impacto no mundo 

ocidental, afetando as relações entre homens e mulheres. A força motivadora desta 

religião girava em torno de um profundo ascetismo, uma hostilidade pela vida sexual e 

terrena, sendo que esta hostilidade estava baseada na existência física onde o prazer 

representava um mal para o espírito. Embora possamos identificar estes pensamentos 

em outras religiões da época, é no cristianismo que encontramos uma mobilidade de 

sentimentos em relação a essa doutrina, que pregava um amor ao próximo, mas sem 

sexo, visto que amor e sexo são opostos, e somente o amor pertencia a Deus. 
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3.1.3 Os pais da igreja e a sexualidade  

 

 

Tertuliano foi um dos primeiros a escrever sobre a natureza humana e as 

realidades do sexo, pois causava-lhe estranhamento saber que as mulheres possuíam 

sentimentos sexuais, e que o fato de não usarem véu na cabeça não significaria que 

deixassem de serem virgens. Apesar de ser casado, Tertuliano “acreditava que a 

sexualidade fosse ilícita, independentemente do status legal do casamento”241, porque 

para os primeiros pais o casamento não modificava a realidade de que o mundo era 

dividido entre o bem e o mal, o espírito e a carne. Para eles, o sexo era um mal, um laço 

carnal entre o homem e a mulher. Laço esse que teria se formado com a queda do 

homem, tendo o afastado do seu estado espiritual. 

 Ele é citado como “aquele que nos permite vislumbrar o aglomerado de noções 

conflitantes sobre a sexualidade, bem como os sentidos passíveis de se ligarem à 

renúncia a ela, que circulavam nas grandes igrejas latinas do início do século III”242. 

Tertuliano era estoico e, como muitos de seus contemporâneos, um ávido leitor 

da literatura médica. A continência, a seu ver, era a suspensão de qualquer ato sexual, 

que atraia o dom do Espírito Santo. E, através dela, ganhava-se a santidade. Ele 

“incentivou os crentes a romper com o passado pagão e confiar no Espírito como 

instância superior a autoridade”243. Os textos de Tertuliano resumem uma das correntes 

da opinião cristã quanto à pessoa humana e sobre os vínculos entre o indivíduo e a 

sociedade.  

Clemente chegou a Alexandria perto do ano de 180 d.C., procurando conhecer o 

cristianismo e sua doutrina. Tornou-se discípulo e assistente de Panteno, a quem veio 

superar mais tarde. Clemente continuou seus ensinamentos e tornou-se padre, 

dedicando-se à catequese e ao ensino cristão. Ele era um homem pacifista e que 

defendia a divisão das riquezas entre os homens, acreditando que o verdadeiro rico era 

aquele que compartilhava. 

Em se tratando de casamento, ele acreditava não ser certo tornar-se escravo dos 

prazeres do amor nem se dedicar lascivamente à satisfação dos próprios desejos, da 

mesma forma que pensava ser errado se entregar à satisfação das paixões irracionais. O 

homem só deveria fecundar sua semente quando estivesse pronto para isso, e não em 
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qualquer momento. Clemente, portanto, não aceitava o prazer sexual, e na sua visão o 

coito serviria apenas para a reprodução. Dessa maneira, o homossexualismo foi visto 

também como uma anomalia, uma afronta à moral. Os encratistas haviam pregado a 

renúncia abrupta ao casamento, como instrumento privilegiado, por meio do qual os 

cristãos poderiam pôr termo à terrível exigência da sepultura. Nenhuma atitude poderia 

ser mais profundamente repulsiva a Clemente: “Eles depositam suas esperanças em suas 

partes íntimas”244. Sendo de ponta a ponta um homem da antiguidade, a morte e não a 

sexualidade representava para Clemente a permanente aflição da raça humana. 

“Toda carne é relva e toda a glória do homem é como a flor da relva”,245 isso 

significava para ele que a carne era frágil e facilmente devastada pela morte, portanto 

deveria ser renovada através da procriação, para que a palavra do Senhor se mantivesse 

viva. Ele justifica que a proibição de Moisés para que o povo não comesse carne de 

hiena era porque o animal “mantinha relações sexuais com frequência numa 

multiplicidade de posições e às vezes até quando a fêmea estava grávida”246. E os casais 

não deveriam agir de igual modo na cama, pois manter posições diferentes na relação 

também era considerado vulgar. A seu entender ainda, relações sexuais não eram para 

idosos e estes deveriam se tornar celibatários.  

Clemente tinha convicção de que Paulo havia sido casado e certeza da parte de 

Pedro. Sobre o martírio, ele acreditava que o sábio cristão deveria se tornar um mártir, e 

alegava que “o mártir era o verdadeiro ser humano de nossa raça”. Segundo ele, 

entretanto, o sábio deveria enfrentar a morte. 

A nova geração não estava interessada em repensar a questão de santificação dos 

casados, assim como Clemente sentiu-se obrigado a fazer. O seu lema, por sua vez, 

passou a ser a virgindade. A propósito: o lugar de Clemente foi posteriormente ocupado 

por Origines, uma alma endurecida pela morte do pai. 

Por volta do ano 200, os cristãos eram criticados pelos laços com as mulheres. 

Diziam que as reuniões eram para promoverem a promiscuidade, mas os cristãos 

também se acusavam por práticas sexuais bizarras. É interessante notar como as 

discussões e ideias acerca da sexualidade sempre estiveram presentes nos embates 

teológicos cristãos. A humanidade, após o pecado de Adão e Eva, deveria pensar o que 

fazer com a maldição do sexo, o fogo que mantinha a sociedade viva. Porém, distante de 
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Jesus. Neste período do século II e III surgem os AAA, onde as mulheres são tidas 

como seres pensantes e passam a ser contadas no martírio. Cabe aqui o exemplo de 

Perpétua, no ano de 259 d.C.247. Também outras mulheres abstinentes desempenharam 

um papel central nessas narrativas (contextos). Usaram as mulheres para verbalizar sua 

incômoda preocupação com a postura a ser adotada pela igreja perante o mundo. A 

mulher era um portão. Eva foi um portão do demônio para o mundo, ela era um tempo, 

um elo fraco e uma base sólida. Mas a mulher também era um portão no sentido 

positivo, pois ela tinha mais acessos a presídios, entrava com mais facilidade do que os 

homens. E essa ação é demonstrada em Tecla, que beija os grilhões de Paulo na prisão. 

Neste mesmo período do ano 200, as mulheres passam a ter papel na igreja. 

Eram tidas como padroeiras e agiam como colaboradoras, mas elas foram incentivadas a 

manterem-se continentes e permanecerem viúvas após a morte do marido. Ainda assim, 

elas não podiam dar estudos religiosos, isso era privilégio dos homens. A menstruação 

implicava na participação dos rituais, e os homens aceitavam as mulheres como 

mantenedoras, mas jamais como manuseadoras da palavra. Em uma afronta de um 

rabino a uma matrona rica, ele alega que era melhor queimar a Torah do que permitir a 

uma mulher manuseá-la. Não seria honroso aos homens mostrar que dependiam da 

mulher para qualquer afazer. 

Após a morte de seu pai como um mártir, Orígenes desejava ir para o martírio. 

Ele foi colocado à frente da Escola de Alexandria em 203, pelo bispo Demétrio. Sua 

fama se espalhou por toda a parte, atraindo inclusive pagãos para suas palestras. Ficou 

conhecido por causa do rigor de seu ascetismo. Mesmo depois de morto, Orígenes 

acabou condenado várias vezes e teve sua obra parcialmente destruída. 

Em Orígenes se interpenetram num todo pacífico e harmonioso os dois mundos: 

a filosofia grega neoplatônica e a gnose, por um lado, e as ideias cristãs, por outro. A 

Bíblia é igualmente necessária para ambos: os crentes recebem dela os fatos e 

mandamentos de que precisam, enquanto os gnósticos decifram a partir dela 

pensamentos e reúnem forças que os levam à contemplação e ao amor de Deus, e assim 

todas as coisas materiais parecem amalgamadas pela interpretação espiritual, num 

cosmos de ideias, até que tudo, finalmente, seja superado e abandonado como simples 

degrau, só permanecendo isto: a relação abençoada e duradoura da alma criada por Deus 

e para Deus. 
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O número de trabalhos e livros escritos por Orígenes é vastíssimo. Ele afirmou 

que a fé na presença real de Cristo na eucaristia é a mais comum entre os cristãos. Para 

ele, as almas dos pecadores, depois de algum tempo no inferno, seriam regeneradas e 

salvas.  

Ele acreditava que o corpo era provisório e seria transformado junto com o 

espírito e que a sexualidade era uma fase passageira, portanto. A vida humana vivida 

num corpo dotado de características sexuais não passava da última hora de trevas de 

uma longa noite, que se dissiparia com o amanhecer. Com vinte anos Orígines mandou 

que o castrassem, a “fim de evitar os boatos difamatórios sobre a intimidade de que ele 

desfrutava com as mulheres que eram suas pupilas espirituais”248. Ele pregou contra os 

que interpretavam com demasiada literalidade as palavras de Cristo, na ocasião em que 

ele abençoara os que se haviam tornado eunucos em nome do reino dos céus, dadas as 

vividas fantasias que cercavam o eunuco adulto; estava longe o pensamento de que 

todos acreditassem que Orígenes havia obtido imunidade contra as tentações sexuais 

através dessa operação. “A castração pós-púbere simplesmente tornava o homem 

infértil: não era por si só, uma garantia de castidade”249. 

Quando chegou a meia-idade, passou a apresentar a virgindade como espírito 

imaculado e representava o estado original em que todos os corpos e almas se haviam 

unido. Ele relatava que “o corpo continente era um selo de cera, que trazia a marca 

exata da alma imaculada”250. Portanto, os virgens de ambos os sexos eram tidos como 

exemplo da liberdade humana. 

Era preciso cuidar do corpo, visto que os homens e as mulheres eram templos de 

Deus, e as relações sexuais deformavam o corpo. Essa forma de pensar causou revolta 

aos sacerdotes pagãos, porque eles entenderam a afirmativa como insulto aos templos. 

Porfírio foi discípulo de Plotino, e após seus estudos teve horror ao seu próprio 

corpo e saiu em viagem para uma ilha onde ficou sem se alimentar e sem contato com o 

homem. Ao saber das ações de seu pupilo o mestre foi ao seu encontro e o convenceu a 

voltar. Ele acreditava que a família conjugal podia ser marcada por uma luta pela 

continência, mas isso não significava uma rejeição absoluta da atividade sexual, e sim 

um controle rigoroso sobre ela. Porfírio conheceu Orígenes em torno de 170 d.C. e 

rejeitou a virgindade ideal propagada por ele, e sua alegação baseava-se no apóstolo 
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Paulo, pois dizia “existem hoje mulheres cristãs que desconhecem São Paulo em sua 

advertência de que alguns se afastaram da fé (...) proibindo-se o casamento”251. Para ele, 

essas mulheres estavam contrárias ao ensinamento do apóstolo e não viam em Maria um 

exemplo de mulher, pois ela havia trazido Jesus ao mundo. 

Por manter uma alimentação rigorosa, pois era vegetariano, acreditava que a 

alimentação e não a sexualidade era o que tornava o espírito vulnerável, e que o 

sentimento de horror sagrado estava na boca - “antes que os lábios dessem início ao 

criminoso ato de comer do alimento”252. Renunciar à carne era mais precioso do que 

renunciar ao sexo. O seu interesse estava na queda e no retorno da alma, não se 

preocupava em quebrar o ciclo de nascimento, copulação e morte. 

No mesmo período de Porfírio, na Itália estava Metódio, um professor e bispo 

cristão que compôs um texto em louvor à virgindade, chamado de “o Banquete”. 

Também se opôs a Orígenes em diversas teorias, o que fez com que os pais da igreja 

não o citassem em seus textos. Pouco se sabe sobre ele, mas, segundo relatos, ele 

morreu decapitado. 

O texto do banquete retratava a reunião de dez donzelas que celebravam a beleza 

de sua decisão virginal. Sobre Tecla, ele a descreve - “ela é que evocava o voo da alma 

de uma donzela rumo ao lar, mas essa beleza eterna não estava mais no mundo das 

ideias, encontrava-se na pureza virginal”253. Ele acreditava que a virgindade aproximava 

o ser humano do divino. Na sua imaginação, o corpo das virgens era a ponte que ligava 

o abismo entre Deus e o homem. O Banquete de Metódio não interessou aos leitores 

modernos, mas foi importante para os leitores do século III, conciliando as tradições 

antigas da Ásia Menor.  

No período da escrita de Porfírio e Metódio, uma família cristã passava por uma 

tragédia, pois sua filha estava sendo sepultada sem ter sido desposada. E a filha 

apareceu ao pai em sonho, pedindo: 

 

 “Não chores, meu pai aflito, nem tu, mãe; morrer é comum... Mas meu 

Salvador, Jesus Cristo, uniu-me aos justos... e das mãos do Presbítero recebi o 

batismo, prerrogativa legítima da virgindade. Vim aos céus como virgem 

pura... tendo a vida eterna entre os santos... Meu pai indolente e minha mãe 

preguiçosa procuraram assustar-me... Pois, ao dar minha virgindade a Cristo, 

levei-lhes um pesar insuportável”254. 
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Brown relata que pela primeira vez na história o cristianismo havia se tornado 

uma religião dos jovens, em que muitas meninas optavam por ficarem solteiras e serem 

responsáveis pelo próprio corpo. Outras optavam por guardar sua carne, como o voto de 

continência de Perpétua. Os cristãos não se casavam com os judeus, ou hereges; com 

isso, houve um grande acúmulo de moças que não encontravam um marido adequado, o 

que fez com que aumentasse o número de jovens comprometidas com a virgindade, 

chamando a atenção dos povos vizinhos. E no final do século III houve um grande 

número de violência, estupro e até execução, figurando como uma perseguição dos 

pagãos contra os cristãos. Esta mudança também coincidiu com a alteração da liderança 

da igreja cristã, porque depois de Orígenes os homens de vida pública e peritos no poder 

passaram a se tornar bispos cristãos. 

Cipriano, que foi bispo de Cartago, demonstra com muita clareza até que ponto a 

virgindade estava atrelada à igreja. Ele pensava diferente de Orígenes. Misturava os 

homens e as mulheres, dirigindo-se somente às virgens. Em seus textos, a virgindade 

não possuía um lugar de honra, como vimos com Tecla e Orígenes. O corpo da virgem 

não unia céu e terra. A sensibilidade religiosa de Cipriano foi dominada pelo mundo; ele 

estava diante de uma sociedade romana conservadora e que ainda se dedicava aos seus 

deuses antigos. Ele retratava a carne como um local de perigo perpétuo por onde se 

recebiam os golpes do mundo. O medo da morte e da dor física eram os piores inimigos 

opressivos do ser humano, e não a tentação sexual. Para Cipriano, o seguir a Cristo era 

um martírio cotidiano. 

A preocupação de Ambrósio, Jerônimo e Agostinho referia-se à carne: ela era o 

baluarte contra o mundo, podia ser dedicada a Cristo, mas o corpo não poderia ser 

resguardado num estado de pureza sobrenatural. Tanto a igreja como o corpo foram 

apresentados em termos de controle perpétuo, ao qual a pressão do mundo não dava 

tréguas. Esses pais identificaram uma qualidade do sexo que poderia ajudar os 

indivíduos a combaterem a luta espiritual. Ei-la: o de ser quente, assim era necessário 

evitar qualquer coisa quente. Jerônimo descreve “nossa vileza usa o calor da paixão 

juvenil para tentar os moços e as moças (...) o calor natural inevitavelmente acende a 

paixão sensual no homem”255. Logo, se o sexo era quente, qualquer coisa que fosse 

quente conduziria à sexualidade, até mesmo o banho quente e a comida poderiam 

                                                           
255 SALISBURY, 1995, p.38. 
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conduzir os homens a pecarem. E se eles quisessem obter uma espiritualidade 

afastando-se do pecado, deveriam então evitar essas coisas. 

Os eleitos Maniqueus256 eram parecidos com os peregrinos apostólicos; os heróis 

e heroínas dos Atos Apócrifos eram também dos maniqueístas, só que eram reais. No 

final do século III, e ao longo do século IV, Paulo e Tecla trilharam as estradas da Síria 

juntamente. Em forma de grupinhos de homens e mulheres eleitos, estes eram capazes 

de agir como porta-vozes em debates públicos. Eram figuras austeras e muito viajadas 

que vagueavam pelo coração das comunidades cristãs. “Por volta de 300, o ascetismo 

sexual cristão invariavelmente foi um traço solidamente estabelecido na maioria das 

regiões do mundo cristão”257. 

Os concílios e as ordens eclesiásticas do século II mostraram que a maioria dos 

cinco milhões de cristãos (em média), os que viviam no Império Romano por volta do 

ano 300, estava disposta a aceitar um pouco mais do que uma moral de disciplina 

sexual. Os bispos dedicaram 34 dos 81 preceitos à questão do casamento e aos crimes 

sexuais. Um quarto de suas decisões referiu-se ao controle sobre a mulher. A mulher 

casada e fiel constituía a figura a ser admirada, não mais a donzela. Não há nenhuma 

dúvida quanto à rigidez com que foi imposta. 

Constantino deu a seus contemporâneos exatamente o que eles queriam ou 

buscavam de um Imperador, “Novas leis para controlar a moral e os vícios. A castidade 

assegurada, o casamento protegido e a propriedade garantida”258. Ele decretou que a 

donzela que fugisse com seu pretendente deveria ser executada junto com ele, e a criada 

seria culpada tanto como a sua dona por havê-la influenciado. Constantino endureceu a 

disciplina sexual, mas não destacou uma característica única de suas leis, como havia 

sido feito pelos seus antecessores. No século II e III, a moral conjugal cristã passou a ser 

apresentada como uma reação contra a imoralidade do mundo pagão. 

Os Apologistas e o clero apresentavam o paganismo como uma sociedade em 

que se predomina a desordem sexual, e os códigos cristãos separavam famílias de fiéis 

da devassidão de seus vizinhos pagãos. Os leigos casados exigiam de seus líderes que 

sua família fosse protegida das visões radicais. Quanto aos chefes de família, eles até 

gostavam de ouvir os Atos Apócrifos, mas não desejavam jamais que sua filha viesse a 

                                                           
256 MANIQUEÍSMO: Filosofia religiosa dualística e sincrética fundada por Maniqueu, filósofo cristão do 

século III, ele divide o mundo entre bom e mau, ou Deus e o diabo. Eles acreditam que a matéria é 

intrinsecamente má, e o espírito, intrinsecamente bom.  
257 BROWN, 1990, p.174 
258 BROWN, 1990, p.178 
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se transformar numa Tecla e muito menos que sua esposa bancasse a Migdônia, que 

recusou seu relacionamento conjugal, por estar unida espiritualmente a Jesus259. 

No ano 303, no Concílio de Elvira, na Espanha, foi determinada a 

obrigatoriedade do celibato para os padres, bispos, diáconos e todo o clero ligado ao 

culto. Deviam se abster de suas mulheres e não gerarem filhos. Estes sacerdotes 

poderiam ter sido casados, mas não deveriam mais manter relações com suas mulheres.  

Concordamos com Andreata que sugere que, em meio a um sincretismo de 

ideias, os pais da igreja imprimiram novos valores cristãos sobre a sexualidade, 

destacando a relevância da virgindade para o matrimônio, a importância da continência 

sexual mesmo dentro do casamento, o ato sexual para a procriação de filhos e não 

produção de prazer, e o celibato como virtude superior. Assim, os “bens do matrimônio 

passam a ser apenas: a procriação, a fidelidade dos cônjuges, o cuidado mútuo dos 

cônjuges, e o impedimento à fornicação, que é sexo antes do matrimônio”260. O 

surgimento dos monges no ano de 270 d.C. influenciou diversos grupos de cristãos a 

abandonarem suas vidas seculares, a fim de se tornarem padres e freiras, com a opção 

de renunciar sua sexualidade e fugir dos pecados da sociedade, refugiando-se em locais 

de retiros. Mas o casamento não é abolido deste período, e os membros da igreja tinham 

uma vida cotidiana como os demais cidadãos. 

 

 

3.2 AS COMUNIDADES CELIBATÁRIAS DOS ATOS APÓCRIFOS 

DOS APÓSTOLOS.  

 

 

Salysbury261 relata que a tradição ascética se tornou acessível a partir do século 

II, o que permitiu que os textos chegassem até os nossos dias. E um dos aspectos que 

marcam essa trajetória foi a defesa da virgindade ou da castidade como uma renúncia 

primordial que separava as pessoas santas da sociedade. Seu trabalho concentra-se na 

tradição ascética aplicada às mulheres, e compartilha da ideia que os AAA representam 

as primeiras expressões documentadas da posição das mulheres castas. 

                                                           
259 CF BROWN, 1990, p.179 
260 ANDREATA, 2011, p.16. 
261 SALISBURY, Joyce. Pais da Igreja, Virgens Independentes. Brasília: Scritta, 1995, p .15. 



122 

 
 

Concordamos com a hipótese de Davies de que os AAA teriam sido escritos por 

mulheres, cujas vidas eram ascéticas ou pelo menos celibatárias. Na verdade, ele 

argumenta que “encontramos nos atos uma visão positiva e razoável realística das 

mulheres cristãs, o que poderia servir para favorecer, e não enfraquecer, a autoimagem 

das mulheres na igreja”262. Essas mulheres: 

 

 “abraçavam o ascetismo que lhes permitia criar para si mesmas vidas livres 

dos padrões de comportamento socialmente esperados (...) na visão dessas 

mulheres, a renúncia a sexualidade e a preservação da virgindade, ou mesmo a 

castidade, eram o suficiente para conquistar algum grau de poder”263.  

 

 

Para elas, através da renúncia sexual e a virgindade conquistariam o poder sobre 

o próprio corpo e sobre suas vidas. Essa ideia fortaleceu a criação dessas comunidades, 

pois trazia um atrativo valioso em sua mensagem, o celibato transcenderia a “divisão de 

papéis entre os sexos”264. Salisbury complementa que a prática do ascetismo estava bem 

conhecida no segundo século e já havia absorvido muitas mulheres, que decidiram por 

manter essa realidade de celibatárias e se integraram à ordem das viúvas e virgens. 

Os pais da igreja consideraram um problema sobre esta situação: embora fossem 

favoráveis com o ideal da virgindade, que seria o ensinamento do Apóstolo Paulo, essas 

mulheres estavam se tornando santas, assumindo um alto nível de independência, e isso 

para eles não era aceitável, visto que para as visões patrísticas a sexualidade masculina e 

o poder estavam vinculados. Tinha-se em mente que as mulheres eram fracas e suaves 

em comparação aos homens, e se uma mulher vencesse um homem em termos de 

forças, este homem deveria buscar um parceiro do mesmo sexo, pois o homem se 

tornaria passivo e sendo definido como afeminado. 

Por mais que os pais da igreja formulassem leis que preservassem a virgindade 

das mulheres celibatárias, elas continuariam na condição de submissas. E como aponta 

Davies265 à narrativa de Tecla, como os outros escritos do segundo século sobre 

mulheres que exercem um papel profético ou de autoridade, tem um foco feminino, bem 

como uma protagonista feminina, e essas comunidades de viúvas e virgens celibatárias, 

                                                           
262 DAVIES, Steven L. The Revolt of the Widows: The Social World of the Apocryphal Acts (Carbondale, 

III: Southern Illinois University Press, I980, p.95. 
263 SALISBURY, 1995, p.16. 
264 SALISBURY, 1995, p .16. 
265 DAVIES, Steven L. The Revolt of the Widows: The Social World of the Apocryphal Acts 

(Carbondale,III: Southern Illinois University Press, I980. 
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através dos AAA, conseguiram preservar a identidade e tradição das mulheres ascetas, 

pois suas histórias foram preservadas, copiadas e recopiadas. 

Davies descreve que a narrativa revela uma sociedade cristã alternativa ainda 

dirigida por homens de elite, sem nenhum espaço para uma mulher como Tecla. Uma 

fonte de interesse particular tem sido o destaque das mulheres dentro da narrativa, 

refletindo o papel proeminente da heroína nos romances gregos. Ressaltamos que Tecla 

aparece nas extremidades dos sistemas sociais apresentados no romance: por um lado, a 

rede social do casamento e família, por outro, a rede de amizade cristã.  Embora  no 

final ela seja resgatada do perigo, dotada de riqueza e com uma nova carreira, ela não 

foi realmente acomodada em qualquer comunidade, mas permaneceu fora, ainda 

sozinha, mesmo que  possua uma voz. Mesmo que o autor apresente a história cristã 

como um romance alternativo para uma alternativa sociedade, a sua estrutura de enredo 

revela que continua a ser um romance preocupado com o estado da elite de homens; 

assim, ele não pode encontrar uma casa para uma mulher como Tecla dentro de seu 

esquema.  

O APT é retratado por Meeks266 em seu livro “Os primeiros cristãos urbanos”, 

descritos pela polifonia de homens e mulheres que resistiam a modelos ideologicamente 

impostos pela cultura, uma vez que deixaram claro que as mulheres não queriam cobrir 

suas cabeças e que homens deixavam seus cabelos crescer. Esse foi o caso de Tecla, 

que, segundo nos informa Meeks, de acordo com os APT, corta os cabelos bem curtos, 

veste-se como homem e sai para acompanhar Paulo como apóstolo itinerante. 

A primeira abordagem que Elisabeth Schüssler Fiorenza sustenta é de que os 

atos de Paulo e Tecla tenham surgido junto com vários outros textos que apresentam as 

mulheres como líderes. A autora vê a igreja como diversa em teologia e prática, desde 

as suas origens até o quarto século d.C. De acordo com os estudiosos, os esforços 

episcopais no século IV para formalizar o cânone culminaram em um programa 

inovador lentamente emergente, mas que excluiu todas as formas de revelação que não 

suportassem uma visão patriarcal e hierárquica da sociedade e da Igreja. Do ponto de 

vista do método de Canon, o Novo Testamento não é uma compilação de trabalhos 

selecionados com base em critérios objetivos e uniformes longos, aplicados por aqueles 

                                                           
266 MEEKS, W. A. Os primeiros cristãos urbanos: o mundo social do apóstolo Paulo. Tradução de I. F. L. 
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cuja educação e autoridade pode ser atribuída à sucessão apostólica. Em vez disso, o 

cânone cristão é considerado como o “registro dos vencedores históricos” 267. 

Para Fiorenza, a composição final dos APT é uma consideração menos 

importante do que a precocidade aparente de certas ideias e modelos de comportamento 

na história de Tecla. No entanto, ela acredita que Tecla reflete “as formas de teologia 

cristã e práxis que reconheceram as reivindicações da liderança das mulheres”, e que a 

evidência dessas práticas apostólicas foi obscurecida pela “patriarcalização” da igreja, 

que levou à criação, no século IV, de um cânone fechado268.  

Para a autora, o argumento de que os atos de Tecla estavam em igualdade pelo 

uso e conteúdo com as obras mais tarde reunidas no cânone depende de encontrar 

evidências para a teoria de Harnack, de que havia uma tradição oral por trás da história 

de Tecla infundida com informações históricas. Mas exige também uma tarefa que 

Harnack pensava impossível: a identificação de um determinado elemento na história, 

neste caso, o comissionamento de uma mulher para a liderança da igreja, como factual. 

A tentativa de identificar esse aspecto da história como histórica levou à linha de 

pesquisa que busca um meio pelo qual o papel da mulher na igreja apostólica poderia ter 

sido transmitido de forma confiável. 

Em seu artigo, Boughton269 refere-se ao compromisso dos missionários pelo 

celibato, humilhação e martírio nos Atos. O conflito dos períodos e suas diversidades 

faz com que o autor conteste decisões sobre o que realmente motivou a formação do 

Canon, visto que várias atas poderiam ser incluídas, mas foram desconsideradas e 

excluídas do dele. 

A importância da Hagiografia é outro assunto relatado por Boughton, visto que 

havia admiração e imitação de virtudes heroicas por parte de pessoas comuns. Em sua 

grande maioria, estes casos eram fantasiados sobre um santo de poder que obtinha 

sucesso sobrenatural em confrontos públicos. No entanto, a hagiografia poderia minar a 

virtude cristã, quando um autor substituísse valores seculares de um público alvo ou 

conceitos pagãos da divindade para os simples motivos, centrados no deus do santo da 

história. Esse é o problema encontrado nos atos de Paulo e Tecla, que se propõe a 

registrar a vida do apóstolo dos gentios e a descrever as realizações de sua convertida, 

                                                           
267 FIORENZA, Elisabeth Schüssler. In Memory of ‘Her. New York: Crossroad, 1983. 
268 Cf. FIORENZA, 1983. 
269 BOUGHTON, Lynne C. From Pious Legend to Feminist Fantasy: Distinguishing Hagiographical 

License from Apostolic Practice in the Acts of Paul/Acts of Thecla. The Journal of religion, 1991, pp. 
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apresentando na narrativa a insubmissão da mulher para com sua família e com a 

sociedade, visando receber as graças de Deus prometida pelo apóstolo270.  

As referências às figuras históricas do primeiro século e aos eventos e 

controvérsias da época apostólica indicam que o autor dos Atos de Paulo e Tecla, 

embora familiarizado com algumas das informações e redação contida nos textos que 

seriam montados para o Novo Testamento, tinha pouca compreensão do contexto 

histórico e intelectual experimentado pelo primeiro século do cristianismo. Assim, as 

partes dos Atos de Paulo / Atos de Tecla, que descrevem eventos que não são 

encontrados em textos canônicos, não transmitem fontes orais ou escritas a partir da 

idade apostólica que suplementam e redefinem o Canon. Em vez disso, tal narrativa de 

detalhes constitui a tentativa de um hagiógrafo em fazer um debate dos santos do 

primeiro século relevante para o público do segundo século.  

 

 

3.3 TESTEMUNHO E MARTÍRIO NO CRISTIANISMO PRIMITIVO 

 

 

A palavra mártir é derivada do grego “martus”271, que significa testemunha. 

Assim, a palavra martírio do grego “marturew” é a ação de quem sofre pelo 

testemunho da verdade cristã. Muitas vezes essa ação é marcada com o derramar de 

sangue e entrega da vida em favor da fé. De acordo com o dicionário, martírio significa 

“testificar, testemunhar, depor, dar testemunho de confirmação, sofrer tormento por 

causa da fé”272.  

 Desde o início do cristianismo, o martírio aparece como uma forma de santidade 

cristã. Os que morrem servem de exemplo para os que vivem, encorajando e 

fortalecendo a luta dos cristãos, e ao morto existe a certeza de sua salvação, pois morreu 

derramando seu sangue em favor de Cristo e da igreja. Através dessa teologia, surgiu o 

culto aos mártires, onde os que morriam por Cristo passaram a ser venerados e 

respeitados pelas comunidades locais. Com a veneração destes outras práticas foram 

adotadas, como o culto às relíquias, reverência às sepulturas, festas comemorativas em 
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homenagem ao martírio e a propagação das composições de atas e relatos de martírios 

que se tornaram cada vez mais apreciadas. 

 O martírio possui um valor redentor. Aquele que entrega voluntariamente sua 

vida em favor dos outros é comparado com o próprio Cristo e sua obra redentora. As 

cenas dos martírios impressionavam os carrascos, causando admiração, pois as vítimas 

possuíam uma coragem extrema, além de muita convicção de seus ideais. Os mártires 

não recuavam diante das pressões e ofensas direcionadas a eles, ao contrário: com essas 

ações de insultos, maus tratos e agressões, eles se fortaleciam e elevavam sua dignidade. 

Acerca do surgimento do martírio, Boyarim relata que este teria sua origem no 

judaísmo e na prática judaica. Mas essa possibilidade é contestada, porque o martírio 

judaico das origens não tem nada a ver com o martírio cristão que se desenvolveu em 

um ambiente totalmente romano, e que em seguida foi emprestado aos judeus. Então o 

judaísmo e o cristianismo seriam duas entidades separadas, que possuem a origem de 

uma determinada prática. Sobre o questionamento de que se os cristãos são judeus, 

como pode haver essas diferenças sobre a invenção do martírio, Boyarim responde que 

o surgimento do martírio era parte integrada do processo de formação do judaísmo e do 

cristianismo como entidades distintas.  

 

"O martírio não era algo que o mundo antigo tinha visto desde o 

início. O que podemos observar no segundo, terceiro e quarto séculos 

de nossa era é algo inteiramente novo. É claro que, em idades mais 

precoces pessoas com princípios e coragem, tal como Sócrates, Atenas 

ou os três judeus na fornalha ardente de Nabucodonosor, forneceu 

gloriosos exemplos de resistência à autoridade tirânica e sofrimento 

doloroso perante juízes injustos. Mas nunca antes teve tanta coragem 

sendo absorvido em um sistema conceitual do reconhecimento 

póstumo e recompensa antecipada. O martírio, tal como o 

entendemos, foi concebido e elaborado em resposta a pressões sociais, 

religiosas e políticas complexas”273. 

 

 

Boyarim ainda relata que estudiosos encontram descrições de martírio no texto 

de II Macabeus. Para ele, o texto de martírio relata sobre “um tipo específico de morte 

violenta, a morte por tortura”274. Nestes textos o mártir é descrito como uma pessoa que, 

em uma situação hostil, sofreu morte violenta ao cumprimento de um decreto ou 

demanda das autoridades pagãs. A morte é um elemento estrutural do texto, e a sua 

execução deve ser narrada. Com esta definição estabelecem que os pré-cristãos de II 

Macabeus sofreram martírio. Esse texto é datado de 175 a 135 a.C., e esse martírio é 
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totalmente diferente do que ocorre nos séculos seguintes, que é algo totalmente novo. 

Ele sugere pensar no martírio como um discurso, uma prática de morrer por Deus e falar 

sobre isso, mas essa prática muda e se desenvolve ao longo do tempo, sofrendo 

transformações entre os judeus e incluindo os cristãos275. Boyarin e os estudiosos são 

comuns na certeza de que um novo discurso em relação ao martírio apareceu no fim da 

antiguidade e de que ele era diferente do anterior. 

A certeza para este argumento baseia-se em elementos divergentes e 

convergentes nos textos de Macabeus e os relatos de martírios. Um ponto de 

convergência se refere ao sistema de recompensa póstuma, a noção de que o mártir era 

imediatamente salvo já estava bem clara desde o texto de Macabeus. Como elementos 

divergentes são listadas a declaração ritualizada e performativa dos mártires, onde são 

declaradas suas convicções e crenças. O fato de se declarar como cristão era o ponto 

final da vida dos mártires; eles enxergavam na morte um aspecto de imitação de Cristo, 

entendiam-se cumprindo o mandamento do Senhor, que diz “Amarás, pois, ao Senhor 

teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de 

todas as tuas forças”276. E, por fim, a inclusão dos elementos eróticos, que abrangiam a 

experiência visionária. Esses elementos produziam efeitos eróticos relacionados ao 

gênero e ao sexo. 

O autor relata que havia muitas divergências entre os judeus tardios e os cristãos, 

que o significado do martírio era diferenciado entre os costumes e influências de outros 

povos e que o martírio dos cristãos tinha mais características greco-romanas com suas 

tradições, linhagens e cultura. Mas a linha que os separava era muito tênue, e o discurso 

do martírio, como foi reconfigurado, passou a ser adotado pelos partidos formidáveis 

dentro dessa mesma tradição, juntamente com os primeiros cristãos, para quem se 

tornou, naturalmente, uma prática central valorizada. 

Moss277 relata que durante grande parte da era cristã o martírio era visto como 

evento especial, onde os cristãos estavam dispostos a morrer por suas crenças e 

pensamentos. Sobre a sua origem, a autora também retrata acerca dos exemplos dos 

mártires que antecederam os cristãos, como Sócrates, os Macabeus e os mártires pagãos 

de Alexandria, mas revela que mesmo com situações de martírios não havia o título de 
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mártir aplicado a essas mortes, e conclui seu pensamento dizendo que mesmo com estas 

pré-influências, somente no cristianismo se encontra o martírio “real”. 

Perkins278 investiga a significância cultural do sofrimento no mundo antigo, 

onde concentra suas pesquisas na questão sobre o próprio sofrimento. Ela descreve que 

o final feliz pronunciado nos textos de martírio não se refere propriamente a ele, mas 

demonstra que para muitos a morte é o final feliz. A autora estrutura as compreensões 

acadêmicas do sofrimento no mundo antigo, quando sugere que é preciso considerar a 

construção cultural da morte no mundo antigo para depois avaliar a novidade, a 

criatividade e a significância do martírio entre os cristãos. 

 

3.3.1 O significado da morte 

 

 

A descrição das construções culturais da morte no mundo antigo sugerem as 

ideias que serviram de solo fértil para o nascimento do martírio. Moss descreve que 

existe um esforço entre os estudiosos para isolar o martírio, descrevendo sua relação 

com as pré-ideias e práticas que empregavam uma linguagem que previa a participação 

dos cristãos. Ela sugere que o uso das tradições implica que um autor tardio tenha 

utilizado de conceitos que foram impostos anteriormente ao texto, influenciando as 

ideias e seus significados. Essa recepção dos textos pressupõe que as entidades 

religiosas e culturais eram limitadas; no entanto os judeus, os gregos, os romanos e os 

cristãos foram categorias de identidade distintas nos dois primeiros séculos da era cristã, 

e o uso da recepção causa a instabilidade e a complexidade dos grupos religiosos, o que 

produz uma comprometida visão do mundo antigo, pois após sua composição os textos 

continuaram a ser interpretados, editados e reproduzidos279. 

Nogueira também concorda sobre a instabilidade da leitura dos textos no início 

do cristianismo, quando alega que em virtude da indisponibilidade destes, os primeiros 

cristãos não possuíam o texto escrito em abundância, pois era um material caro e 

escasso, tornando necessária a prática da leitura: 
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“Os primeiros usos da Escritura se originaram da leitura em voz alta em 

celebrações, seja na sinagoga seja numa comunidade, numa casa. Não se trata 

somente de analfabetismo, mas de um procedimento ritual e de limite de acesso 

ao texto. Essas condicionantes se completam. O texto bíblico não era acessível 

às pessoas, pelo menos não como nos é acessível hoje. Isso tem a ver com 

questões econômicas, assim como questões técnicas. Não era possível a posse 

privada de rolos de pergaminho. Eram caros, pesados e pouco práticos. Os 

exercícios de folhear (aqui um anacronismo), de saltar de um texto a outro, de 

comparar textos, eram muito trabalhosos. Textos eram lidos em seus 

fragmentos, o intertexto só é possível com o auxílio da memória”280. 

 

Portando, a leitura dos textos estava acompanhada das associações, invenções e 

acréscimos provindos do leitor do texto, e “podemos dizer que ler um texto no mundo 

antigo é interpretá-lo atualizando-o constantemente”281. A própria leitura já se tornava 

um processo de tradução, o que comprometia a composição original do texto. 

A morte de Sócrates em 399 a.C. foi narrada primeiramente por Platão, e já 

havia sido repetida, adaptada e reinterpretada antes de sua utilização pelos cristãos. Por 

isso, o paradigma metodológico que descreve a relação entre o martírio e os conceitos 

cristãos preexistentes não devem ser simplesmente uma das influências nas tradições, 

ou no texto e sua recepção. É necessário que seja dada atenção às estratégias de 

interpretação e às maneiras pelas quais essas interpretações vão recriar o texto. 

Uma das dificuldades de descrever o cristianismo em seu contexto inicial refere-

se à questão de como autores cristãos construíram martírio em relação a exemplos de 

não cristãos, porque os primeiros cristãos não morrem por Cristo. Mesmo que a chegada 

de Cristo seja considerada como a inauguração de uma nova era na história da 

humanidade, alguns escritores entendem que não era pelo pensamento de imitar a Cristo 

que muitos foram mortos no início do cristianismo.  

O texto de Perpétua e Felicidade compara seus personagens aos exemplos das 

antigas narrativas, os heróis bíblicos que serviram como modelos de boa conduta e 

fontes de consolo e conforto, situando os mártires e o público cristão em uma história de 

morte. O ideal dessa ação é reformular as noções dos heróis do passado, invocando seus 

exemplos. Assim, a interpretação de Perpétua é alterada através destes exemplos antigos 

que reformulam a sua narrativa. Em paralelo com o texto de Perpétua, Moss relata que 

no texto de Justino - o Mártir -, o martírio é utilizado para postular uma desconexão dos 

cristãos e os outros grupos. Justino descreve que os hereges não possuem mártires como 

                                                           
280 NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Do silêncio do texto às imagens da ressurreição: cultura 

visual e interpretação bíblica. Curitiba: Rev. Pistis Prax, Teol. Pastor, v. 3, n. 1, jan./jun. 2011, p. 224. 
281 NOGUEIRA, 2011, p. 224,  
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os cristãos, e isso os diferenciava de seus adversários. Quer dizer que também para o 

editor de Justino, o mártir e Paixão de Perpétua, o martírio é uma marca de ortodoxia 

que distingue o cristianismo.  

 

3.3.2 A morte e as mulheres 

  

 

Morrer não era uma arte pertencente apenas aos homens da época; as mulheres 

que tradicionalmente se limitavam ao espaço de suas casas também transformaram-se 

em modelos de patriotismo e heroísmo. 

Perkins282 retrata que os primeiros cristãos tinham na morte um final feliz que se 

adaptavam e subvertiam às convenções dos romances. O uso das cenas de romance e 

matrimônios para descrever as cenas de morte e assim destituir os casamentos 

tradicionais não são fatores inéditos da literatura grega. Ela cita Antígona, uma heroína 

amada dos Jogos de Tebas, que evita seu noivo a fim de se tornar uma noiva da própria 

morte. E quando esta morre, a inscrição em seu túmulo diz: “a caverna da noiva de 

morte”283. Mesmo com características de romance, os eventos se tornam amargurados. 

Quando Antígona se apaixona pela morte, ela pensa no casamento que deixou de lado e 

na possibilidade de ser mãe, então ela se entristece. Sua paixão inicial pela morte é 

traída pela sua conduta, dando lugar para a tristeza e o luto. 

Na Roma Antiga, as histórias de mortes de mulheres notáveis também atraíam 

multidões, mas por motivos diferentes. As narrativas trazem as descrições sobre a 

fundação de Roma e o suicídio heroico de Lucrétia, uma mulher virtuosa, casada e 

honrada, que foi violentada por Tarquim, que a desejando tanto por seu exterior como 

por sua virtude, ameaça-lhe de morte e vergonha se ela não cumprisse com suas 

exigências sexuais. Depois do estupro, Lucrétia conta ao pai e ao marido o ocorrido e 

decide se suicidar mesmo sendo inocente no ato. Ela fere seu coração com um punhal 

dando fim a sua vida, pois ela preferia morrer a colocar o nome de sua família em risco, 

sendo comparada com as prostitutas da cidade. O seu sacrifício precipita a “fundação da 

república romana284”. Sua família acredita na história dela, e a têm como inocente. 

                                                           
282 PERKINS, 1995. p. 193 
283 PERKINS, 1995. p. 194. Tradução nossa. 
284 PERKINS, 1995. p. 194. Tradução nossa. 
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Sua morte é tida como um testemunho legal, alegando que as mulheres impuras 

não poderiam usá-la como desculpa dos seus erros. Lucrétia se torna um modelo de 

castidade e uma líder militar da virtude romana 

Perkins descreve histórias de outras mulheres que ousaram contra o sistema, 

assumindo a posição de seus maridos diante da morte. Mulheres símbolos de coragem e 

virilidade, que se tornaram exemplos da morte nobre. Essa capacidade das mulheres 

diminuía a virtude masculina, pois feminilizava as realizações e feitos. Assim, os 

parentes masculinos sofriam conspirações e, muitas vezes, eram castrados como 

condenação. 

No martírio de Perpétua e Felicidade encontramos os relatos de destaque dos 

corpos das jovens mulheres. Os seios de Felicidade pingam leite, e o cabelo de Perpétua 

encobre suas coxas protegendo sua honra. O autor da narrativa destaca o desejo da 

multidão em assistir à execução das mártires, admirando a beleza dos seus corpos 

atraentes. 

A influência das mulheres é destacável entre os mártires do cristianismo 

primitivo; seus martírios trouxeram uma nova proporção significativa dos mártires 

cristãos, gerando provocações com suas narrativas e pensamentos. A representação de 

funções dos mártires femininos atua como resistência de estruturas familiares e sociais 

romanas, sendo usadas nas convenções dramáticas e literárias greco-romanas. A 

conduta dessas mulheres reproduz a imagem icônica da heroína trágica em desacordo 

com a família e cultura. Em suas ações, elas demonstram que são capazes de lidar com a 

dor e o sofrimento, quebrando barreiras que as classificavam como impotentes. Elas se 

tornam a personificação da virtude feminina e símbolo de coragem. “Se a arte de morrer 

bem é masculina, a morte continua a ser, em muitos aspectos feminina”285. 

 

3.3.3 Ser cristão, ser mártir. 

 

 

O mártir na igreja primitiva era considerado aquele que professava sua fé em 

Cristo, e por essa confissão derramava seu sangue ou enfrentava perseguições, pois 

através desta ação ele havia compreendido a verdade do cristianismo ao ponto de 

entregar sua vida ou viver em constantes conflitos. 

                                                           
285 MOSS, 2012. p.33. Tradução nossa 
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 O cristão não teme a morte através do martírio, porque ele entende sua ação 

como encontro com Deus e participação na sua comunhão. Não que ele pretenda morrer 

só para ter um encontro com Deus, ao contrário. É que ao percorrer o caminho de 

encontro com Deus ele se depara com a morte, então aceita-a livremente com convicção 

e alegria. 

Esta convicção dos cristãos é demonstrada principalmente no martírio de 

Estevão, considerado o primeiro mártir cristão. Ao ser apedrejado, está cheio do 

Espírito Santo e “fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à 

direita de Deus; E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem, que está em 

pé à mão direita de Deus”286. 

No texto de Marcos, Tiago e João pedem para se sentarem ao lado de Cristo na 

glória, mas Jesus os repreende “Não sabeis o que pedis; podeis vós beber o cálice que 

eu bebo, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: 

Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e 

sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado”287. Jesus já demonstrava aos 

discípulos que para aqueles que o desejassem seguir sua entrega deveria ser total, a 

ponto de sofrer as mesmas dores e sofrimentos em favor do reino de Deus. 

 No livro dos Atos também é descrito o martírio de Tiago, que foi morto pela 

espada do rei Herodes. Os cristãos viam no martírio uma imitação de Cristo, e desta 

forma tornavam o Cristo crucificado presente no meio do povo. 

 Paulo, após sua conversão, passa a ser perseguido, sofrendo ameaças e prisões 

por pregar sua fé em Cristo. Mas, em seu último cárcere, ele é conduzido a Roma, onde 

também é martirizado. 

 

 

3.3.4 O Martírio de Tecla - O martírio sem morte  

 

 

Como retratamos não é a morte que por si só faz o mártir, mas sim a causa pela 

sua perseguição, onde muitas vezes essa caçada é marcada pelo sofrimento, tortura ou a 

morte de uma pessoa em virtude de seus ideais ou de sua religião. Essa perseguição é 

vista como um sacrifício que permite o testemunho do mártir sobre sua fé ou ideal. 

                                                           
286 Atos 7.55-56 
287 Marcos 10.38-39 
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Homens, mulheres e crianças poderiam se tornar mártires diante de sofrimentos e 

torturas onde eram comparados com Cristo. A coragem era a principal virtude do mártir, 

pois mesmo diante da morte ele não desanimava, não retrocedia e não desistia de sua 

crença. Mesmo tendo sido influenciado por outras culturas, o martírio que encontramos 

no cristianismo se tornou exclusivo da religião cristã. No martírio, pode ou não haver o 

derramar de sangue e a morte do mártir. Muitas vezes o martírio ocorre sem morte, 

apenas com o atentado contra a vida, tormentos e sofrimentos da testemunha.  

 A morte nem sempre pertenceu ao significado do martírio; os pais da igreja 

retratam sobre isso nos seus escritos. Jerônimo descreve que Maria foi mártir e virgem e 

terminou seus dias em paz, e Gregório conclui sobre o martírio “Embora não ofereça 

muitas oportunidades de perseguições, a paz tem também seu martírio, porque embora 

não submetamos nossos pescoços ao grilhão, contudo, trucidamos na mente os desejos 

carnais com a espada espiritual. Logo, pode haver martírio sem sofrer a morte”288. 

 Em nossa apresentação foi relatado que o martírio é uma virtude dos fortes, 

daqueles que não temem a dor e o sofrimento. Agostinho relata que:  

 

“Cabe à fortaleza não apenas não ter medo da morte, como também não ter 

medo de nenhuma outra adversidade. Ora, existem muitas outras adversidades, 

afora a morte, que podem suportar pela fé no Cristo: a prisão, o exílio, 

espoliação dos bens, como mostra a Carta aos Hebreus 10.34”289.  

 

 

Os mártires acreditavam que receberiam méritos após a morte, sua recompensa 

não estava nesta vida e sim no lugar dos justos. Portanto, como testemunha da nova fé 

cristã, passou-se a desprezar o mundo visível para ser merecedor do mundo invisível. 

Em Hebreus 11 é retratado sobre os heróis da fé, ou seja, homens e mulheres que 

morreram por acreditarem em suas convicções e certezas.  

 

 

“As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos; uns foram 

torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor 

ressurreição; E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e 

prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada; 

andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e 

maltratados (Dos quais o mundo não era digno), errantes pelos desertos, e 

montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho 

                                                           
288 SUMA TEOLÓGICA. A morte pertence à razão de martírio?  In: 

 https://sumateologica.wordpress.com/2011/05/20/tomas-responde-a-morte-pertence-a-razao-de-martirio/ 

Acessado em 15/01/2015. 
289 SUMA TEOLÓGICA. In: https://sumateologica.wordpress.com/2011/05/20/tomas-responde-a-morte-

pertence-a-razao-de-martirio/ Acessado em 15/01/2015. 

https://sumateologica.wordpress.com/2011/05/20/tomas-responde-a-morte-pertence-a-razao-de-martirio/
https://sumateologica.wordpress.com/2011/05/20/tomas-responde-a-morte-pertence-a-razao-de-martirio/
https://sumateologica.wordpress.com/2011/05/20/tomas-responde-a-morte-pertence-a-razao-de-martirio/
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pela fé, não alcançaram a promessa, Provendo Deus alguma coisa melhor a 

nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados”290.  

 

É necessário que o mártir demonstre sua fé tornando-se testemunha, e morrendo 

por Cristo todos os dias, porque é mais importante se desprender do corpo e das 

realidades corporais para conservar a vida. 

 Em nosso texto de estudo temos o martírio de Tecla, nossa heroína não passa 

pela morte, mas pela provação e tortura por duas vezes. No primeiro momento, quando 

aceita a palavra ensinada por Paulo e se converte, ela se abstém do casamento e decide 

manter-se casta por toda a sua vida, e sua família tenta fazer com que ela mude de 

opinião, visto que estava noiva e era prometida. Mas ela se mantém firme no seu 

propósito, assim sua própria mãe pede que ela seja queimada na fogueira, “Queime a 

esta ímpia, queime esta inimiga do matrimônio no meio do teatro, para que se 

atemorizem todas as mulheres que recebem deste homem os ensinamentos”291.  

Teoclía estava irada com a decisão da filha. Preferia vê-la morta a ser casta. A 

sentença foi aceita e Tecla subiu à fogueira formando uma cruz com os braços, 

semelhante a Jesus. O governador se admirou da sua beleza, pois ela estava nua. E ele 

até chorou diante da fortaleza que ela demonstrava. Neste relato encontramos as 

evidências demonstradas por outros mártires do mesmo período, e não tinham medo da 

morte e tinham convicções de sua fé. Paulo, em suas bem-aventuranças nos Atos cita: 

 

 

“Bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus.(...) Bem-

aventurados os castos, porque com eles falará Deus. Bem-aventurados os que 

dizem adeus a este mundo, porque eles serão agradáveis a Deus. Bem-

aventurados os que tem temor de Deus, porque serão anjos Dele. (...) Bem-

aventurados os que tem compreendido a ciência de Jesus Cristo, porque eles se 

encontrarão na luz. (...)Bem-aventurados os corpos dos virgens, porque eles 

agradarão a Deus e não perderão a recompensa de sua pureza, porque a palavra 

do Pai será para eles obra de salvação para o dia de seu Filho, e terão descanso 

pelo séculos dos séculos292.  

 

 

 Conforme podemos perceber, nesta parte do discurso do apóstolo suas palavras 

giram em torno de méritos e recompensas a serem recebidas em outro momento, sendo 

este especial, pois Deus estaria presente nele, e aqueles que alcançaram a virtude das 

bem-aventuranças receberiam suas glórias e teriam o descanso eterno. 

                                                           
290 Hebreus 11.35-40 
291 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p.751. Tradução nossa. 
292 Cf. PIÑERO & DEL CERRO, 2004, pp.737-739. Tradução nossa. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/11/35-40
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Tecla não morre queimada, pois ocorre uma grande tempestade de granizo e um 

terremoto que Deus envia e a salva do fogo, mas este não a toca em nenhum momento, 

mas consome todos aqueles que estavam perto da fogueira. 

Em um segundo momento Tecla sofre violência no meio da rua na cidade de 

Antioquia, quando um poderoso tenta estuprá-la diante de todos. Ela implora “não 

forces uma estrangeira, não forces uma serva de Deus”293, mas Alexandre tentou agarrá-

la e na luta ela o desonra diante de todos derrubando sua coroa e rasgando sua capa. 

Assim, novamente ela é condenada ao martírio, desta vez para uma luta com as feras na 

arena. 

 Na arena Tecla é exposta com sua condenação, “Sacrílega”294. Esse ato também 

se repete na paixão de Jesus, quando diante de sua crucificação os romanos colocam em 

sua cruz as siglas “I.N.R.I”, que significa: “Jesus nazareno rei dos judeus”295. A leoa 

que deveria lutar com Tecla a defende e lambe seus pés. Ela luta em favor da mártir no 

próximo combate, matando um leão e um urso - também se martirizando, pois deu sua 

vida em favor da heroína. Tecla é amarrada a touros, mas a rainha Trifena desmaia e 

causa um alvoroço nos jogos que são encerrados, e a mártir é liberta. 

 Existe um complemento dos APT que relata que Tecla partiu para Selêucia onde 

curou a muitos e pregou a palavra de Deus por um longo período. E que quando tinha 

90 anos de idade, os habitantes da cidade - seguidores do culto grego e os médicos de 

profissão - enviaram jovens para tirar sua virgindade e corrompê-la. Mas novamente ela 

orou a Deus, que lhe ouviu e lhe abriu uma passagem na rocha, pela qual entrou e 

caminhou debaixo da terra. Depois disso, dirigiu-se a Roma, onde encontrou Paulo 

morto. Tecla permaneceu na cidade por mais um tempo, onde dormiu um belo sonho, 

sendo finalmente enterrada próxima ao apóstolo Paulo296. 

 Tecla foi considerada a primeira mártir, virgem e apóstola. Seus textos e sua 

memória se refletem até os dias de hoje. Percebemos que nos martírios, as mulheres 

procuram preservar e conservar a integridade de seus corpos, mesmo desprezando a sua 

vida. Parece que a integridade corporal é mais louvável do que a vida em si. Esta 

integridade do corpo muitas vezes é colocada à prova sobre constantes ameaças, em 

troca da confissão da fé cristã. 

   

                                                           
293 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p.757. Tradução nossa. 
294 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p.759. Tradução nossa. 
295 Mateus 27.37 
296 PIÑERO & DEL CERRO, 2004, p.847. Tradução 



136 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Podemos perceber que nos quatro primeiros séculos do cristianismo houve 

grandes perseguições que levaram à morte muitos cristãos. Para a igreja cristã, estes 

homens e mulheres que foram martirizados são considerados testemunhas fiéis de Jesus, 

o Cristo, que derramaram ou não o seu sangue para proclamar sua mensagem e 

ensinamentos. A principal característica que diferencia os martírios da igreja antiga com 

os martírios anteriores refere-se ao aspecto missionário e discipulador. O cristianismo, 

em pouco tempo, conquistou um grande grupo de adeptos, sendo conhecido em muitos 

lugares. Esse fator é o principal gerador das perseguições, pois os impérios da época 

temiam que houvesse uma rebelião e sua ordem pudesse ser perturbada. Roma detinha o 

poder que havia sido retirado dos gregos e judeus, e César representava o ser divino e 

deveria ser adorado por todos, mas os cristãos não o reconheciam como Senhor e assim 

sofriam os suplícios impostos pelos romanos. Eram punidos, sendo executados nos 

circos para a diversão do imperador e do povo. 

Esses cristãos que eram punidos não tinham na ação o divertimento, ao 

contrário: eles se sentiam honrados, uma vez que estavam testemunhando diante do 

povo o real sentido de sua morte e o ato público resultava em glória, além de ser fonte 

para que a mensagem de Cristo fosse semeada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 
 

CONCLUSÃO 

 

 

 
Na primeira parte deste trabalho, apresentamos a fonte estudada, demonstrando a 

origem de Os Atos de Paulo e Tecla, bem como quais foram os seus principais códices 

abordados e descrevendo o enredo que os compõem, onde foram analisadas cada cena 

separadamente, e apontamos suas principais características e fundamentações para dar 

mais clareza ao entendimento da narrativa. Também discutimos sobre o papel da mulher 

diante da visão dos pais da igreja, pois para eles (como Tertuliano), o texto não lhe 

causou um bom entendimento, tendo em vista que a mensagem que apresenta a mulher 

como uma figura de liderança na igreja e comissária da palavra não era aceitável, visto 

que ele criticou duramente esse escrito fazendo questão de descrever que o presbítero 

que havia escrito os Atos havia sido removido de suas funções na igreja. Essa ação 

demonstra que a disseminação do texto estava causando um pequeno impacto na igreja, 

pois atingia diretamente a hierarquia que vinha sendo imposta, onde a mulher não 

possuía voz e nem direito à opinião. 

Seguindo a proposta, traçamos um paralelo com os escritos canônicos de 1 

Timóteo e 1 Coríntios. Em ambos os textos percebemos a figura da mulher como alvo 

de críticas, e sugestionada a levar uma vida doméstica, mas quando analisamos mais 

profundamente o texto é possível compreender que na realidade a leitura isolada pode 

gerar conflitos e desentendimentos, pois a narrativa sugere uma proteção e ordenança à 

mulher, demonstrando como elas podiam escolher viver diante da comunidade cristã 

que estava em processo formativo, sendo responsável pelas consequências de sua 

escolha. O apóstolo Paulo deixa claro que quando se está em uma condição de solteiro é 

possível trabalhar na causa do Senhor com mais excelência; todavia, isso não era uma 

regra a ser adotada.  

O capítulo também abordou a origem do culto a Santa Tecla, demonstrando 

como os possíveis locais de culto e peregrinação da Santa se tornaram locais de 

referências e estudos em busca de artefatos que comprovassem sua existência, tanto que 

nesta busca foi possível encontrar, através de escavações, locais de celebração utilizados 

nos primeiros séculos por seguidores da mártir. Sobre o contexto social das mulheres foi 

destacado a importância da presença da mulher nas narrativas Apócrifas, onde elas são 
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destacadas como figuras importantes nas comunidades, sendo heroínas e mártires, 

possuindo um poder de voz, mesmo que não tão relevante, tornando-se audível. 

No capítulo segundo, apresentamos a formação do romance grego, discutindo 

como este novo gênero passou a ser apreciado pelas classes sociais e se diferenciando 

dos outros gêneros que existiam, como exemplo a prosa, tornando-se mais atrativo e 

apreciado principalmente pelas mulheres, pois através da ficção era possível apreciar 

fatos da vida real e seus valores morais, descrito em formas mais claras e envolventes, 

como na apresentação de um casal que se apaixona e são separados, para que no 

decorrer da luta pelo reencontro eles possam viver aventuras intensas. 

Apresentamos o romance grego As Aventuras de Quérreas e Calírroe, que foi 

considerado como o primeiro romance do ocidente, sendo influenciador de outros 

romances como o Xenofonte de Éfeso. Por meio de sua análise foi possível compreender 

que o romance possui características que convergem e divergem com os Atos de Paulo e 

Tecla, além de uma estruturação similar, e desta forma foi possível classificá-lo como 

gênero do romance, pois ambos os textos surgem em um período muito próximo, e as 

suas características demonstram a influência de um sobre o outro. 

Outro fator destacado no capítulo foi sobre a importância de se contar e recontar 

histórias, pois através desta ação foi possível que histórias se perpetuassem até os 

nossos dias, demonstrando relatos de como a vida cotidiana acontecia, como as famílias 

se formavam, como ocorriam os interesses e conflitos políticos e de poder, e até mesmo 

como a sociedade agia diante de acontecimentos comuns do dia a dia. Portanto, o ato de 

contar histórias permitiu que as gerações posteriores soubessem dos ocorridos, e assim 

pudessem repetir ou não as mesmas ações de seus antepassados. 

Por fim, no capítulo terceiro apresentamos as definições dos temas da renúncia 

sexual, liderança e martírio da mulher no cristianismo primitivo, observando os 

conflitos gerados pelos pais da igreja sobre a sexualidade, que sempre colocavam seu 

ponto de vista em primeiro lugar, o que geralmente era contrário ao seu antecessor na 

liderança da igreja, e assim causava distorções sobre os ensinamentos bíblicos e levava 

o povo a um falso ensinamento da doutrina cristã, pois quando ele não agia de acordo 

com a igreja era considerado um herege e transgressor.  

Sobre as comunidades celibatárias presentes nos Atos Apócrifos dos Apóstolos, 

retratamos sobre como elas foram importantes para a perpetuação do cristianismo 

primitivo. Essas mulheres, que se tornaram independentes tomando para si um padrão 

de liberdade diferente dos padrões esperados pela sociedade através da renúncia sexual 
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e a castidade, conquistaram um grau de poder nas comunidades, além de conquistarem o 

poder sobre o próprio corpo e sobre sua vida. Sobre esse ponto de vista, estas 

comunidades de viúvas e virgens cresceram e absorveram muitas outras mulheres que 

desejavam manter essa realidade de celibatárias. 

Essas características reforçam nossa hipótese de que a autoria dos textos surge 

nestas comunidades que propunham um modelo alternativo de liderança comunitária, 

onde era permitido à mulher exercer um papel de liderança e profecia entre esses 

grupos, que se uniam com conjectura de liderança de mulheres à renúncia sexual e a 

prontidão ao martírio como modelo de vida.  

Nesse capítulo também apresentamos a temática do martírio, destacando a 

importância dessa ação para os cristãos, pois com base em nossa análise, o martírio não 

significava propriamente a morte, mas sim sofrer pelo testemunho do cristianismo. Esse 

ato era almejado por muitos que desejavam ser como o Cristo; portanto, ser como Ele 

seria motivo de honra cujo merecimento seria a glória de viver em um plano melhor. 

Assim, esse sofrimento é retratado como uma forma de santidade cristã, e aqueles que 

morrem se tornam exemplos para os que vivem, e passam a encorajar e fortalecer a fé e 

a esperança dos cristãos.  

Por fim, nos Atos de Paulo e Tecla, através da heroína principal, encontramos a 

figura de uma virgem, mártir, líder e homenageada pela igreja primitiva como “igual 

aos apóstolos”. Um papel que descreve a composição das comunidades de mulheres 

celibatárias, que no período do cristianismo primitivo buscavam alcançar seu espaço em 

uma sociedade patriarcal, e que através da renúncia sexual e da castidade encontraram 

uma forma de poder exigir seus direitos, assumindo assim as rédeas de suas vidas e de 

seus corpos, demonstrando que a capacidade de liderar uma comunidade parte de sua 

vocação e desejo de seguir o mestre, e não por uma questão de gênero. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

Figura 1 - Províncias romanas orientais no século IV, mostrando Isauria 

e sua capital Selêucia  - Local de morte de Tecla  

A popularidade de Tecla atingia a região de Constantinopla para a Síria. 

 

Fonte: DAVIS, Stephen J. The Cult of Saint Thecla: A Tradition of Women’s Piety in 

Late Antiquity. New York, Oxford, 2001, 
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ANEXO B 

 

Figura 2 - Selêucia e seus arredores, mostrando rotas antigas e modernas para a 

igreja de Santa Tecla. 

Os lugares de maior incidência e devoção era em seu santuário mártir, próximo a 

cidade de Selêucia, no centro sul da Ásia Menor. 

 

 

Fonte: DAVIS, Stephen J. The Cult of Saint Thecla: A Tradition of Women’s Piety in 

Late Antiquity. New York, Oxford, 2001, 
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ANEXO C 

 

Figura 3 – Igreja de Tecla, no sítio arqueológico perto  de Selêucia . 

Escavações recentes descobriram os restos de três basílicas do século IV, um 

grande banheiro público e um número de cisternas. 

 

 

Fonte: DAVIS, Stephen J. The Cult of Saint Thecla: A Tradition of Women’s Piety in 

Late Antiquity. New York, Oxford, 2001, 
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ANEXO D 

 

Figura 4 - A grande basílica e capela de Santa Tecla. 

A basílica principal contém 80 metros de comprimento, o que leva a atestar o 

grande número de peregrinos ao local.  

 

 

 

Fonte: DAVIS, Stephen J. The Cult of Saint Thecla: A Tradition of Women’s Piety in 

Late Antiquity. New York, Oxford, 2001, 
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ANEXO E 

 

Figura 5 – O forte de Santa Tecla no atual território do Uruguai na fronteira com 

o Brasil, próximo a Lagoa Mirim. Hoje resta no local apenas ruínas. 

 

 

Fonte: http://naofoinogrito.blogspot.com.br/2012/03/nao-foi-no-grito-030.html 

 

 

 

 

 


