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Richard Hingley, professor de Arqueologia romana da Universidade de Durham, na
Inglaterra, notabilizou-se, no campo da Arqueologia romana, com a publicacao, em
1989, de um original estudo do assentamento
rural na Bretanha romana (Rural Settlement
in Rornan Britain). Frente ao predominio das
analises das cidades antigas, Hingley propunha um deslocamento da atencao dos estudiosos para o espaco em que vivia a maioria
da populacao, atitude que, na Arqueologia
Classica brasileira, seria tomada, na decada
seguinte, por Andre Leonardo Chevitarese(O
Espaco Rural na Polis Grega, O caso ateniense no periodo classico, Rio de Janeiro,
Fabrica de Livros, 2001) e Norberto Luiz
Guarinello (Classica 718, 199411995,p. 27 1284). Naquela obra pioneira, que seria seguida de outros estudos sobre a tematica
rural, ~ i n ~ja lmostrava
e ~ como a compreensao do espaco rural antigo dependeu, em
diferentes momentos, da construcao historiografica que, por sua parte, derivava de
precisos engajarnentos sociais e politicos dos
estudiosos da Antiguidade. Cada vez se tornava mais claro, para Hingley como para
muitos outros arqueologos, que uma Historia social da propria Arqueologia fazia parte
da propria faina arqueologica (cf. Thomas
Patterson, opera permulta). A constituicao
dos objetos de pesquisa realizou-se no entrelacar-se de interesses politicos e sociais
de suas epocas e a desconstrucao dos discursos historiograficos e a compreensao dos
envolvimentos politicos dos academicos tornaram-se procedimentos essenciais.

E neste contexto que pode ser entendido este volume, uma verdadeira historia
social da Arqueologia britanica voltada para
a Bretanha romana. O autor mostra como um
'discurso imperial', surgido no bojo do avanco imperialista ingles, forjou uma romanidade e um conceito de 'romanizacao' que
pudessem servir de modelo para o Imperio
Britanico e sua administracao do mundo.
Particular atencao e dada a invencao, no inicio do seculo XX, da nocao mesma de 'romanizacao', definida como o processo pelo
qual o bretao incivilizado(ou o europeu) atingiu a civilizacao, processo esse que nada
mais era do que um espelho da 'europeizacao' do mundo, em curso nesse periodo, segundo a otica imperial. Mommsen criara, em
1886, o termo Romanieserung, transposto
para Romanizacao por Haverfield. Os historiadores e arqueologos classicos desempenharam papel importante na criacao desse
discurso imperial e o estudo das linguas e
literaturas grega e latina, por parte das elites
imperiais, fazia parte central na formacao de
uma Weltanschauung imperial, com o resultado que os administradores deviam ser, antes de mais nada, bons conhecedores do
mundo antigo, antes que das ciencias naturais ou economicas.
Os administradores civis e militares
ingleses colocavam-se como em situacao
analoga a dos conquistadores romanos.
Hingley dedica grande atencao ao arqueologo Francis Haverfield, estudioso que, no inicio do seculo XX,viria a desenvolver a nocao
de 'romanizacao'. O autor comeca por mencionar a importancia da educacao popular,
presente em livros didaticos do final do seculo XIX e do inicio do XX, nas interpretacoes que os futuros academicos teriam da
relacao entre romanos e bretoes, ao apresentar uns como civilizados e os outros como
barbaros que so tinham a aprender, ao dei-
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xarem seus costumes e adotarem os mores
romanos. Em seguida, Hingley historia os
avatares da construcao de uma identidade
inglesa, ao mostrar que uma identidade
teutonica, dominante antes da expansao imperialista do final do seculo XIX,foi substituida pela comparacao da missao romana e
britanica de civilizacao do mundo. Outro
aspecto tratado por Hingley refere-se ao tratamento dado aos antigos herois da resistencia celta aos romanos, como Boudica ou
Boadicea, Caratacus, encarados como precursores de uma mescla racial que grandes
beneficios traria tanto aos romanos antigos,
como aos britanicos. A tocha da civilizacao
teria passado do Imperio Romano aquele
britanico, como fica claro no discurso entreguerras do arqueologo, filosofo e historiador, Robin G. Collinwood, segundo o qual
"ate hoje o carater ingles mistura o amor ordeiro dos romanos pelo bom governo com a
autoconfianca dos navegantes saxoes".
A parte central do livro esta dedicada
ao estudo detalhado do desenvolvimento do
conceito de romanizacao. Tal como formulado por Haverfield, e um conceito teleologico
que considera ter havido uma transicao sirnplista e direcionada do indigena ao romano,
evoluindo do primitivo para o civilizado. "No
final, os bretoes, em geral, adotaram a iingua
e a civilizacao romanas e, em nossa ilha, a
diferenca entre 'romano' e 'provincial' praticamente desapareceu", nas palavras
de HaverField em 1906. A cultura romana,
eclipsada nas ilhas britanicas na Alta Idade
Media, teria retomado no Renascimento. Os
sucessores de Haverfield, a partir da decada
de 1930,continuaram a se utilizar desses conceitos, ainda que ja com Collinwood apareca
a figura dos incultos habitantes das aldeias,
impervios a romanizacao prevalecente nas
cidades. Rivet, no pos-Guerra, viria a mostrar como a pesquisa arqueologica continuava a privilegiar os vestigios 'romanos', como

as uillae. Whittaker, ja em fins do seculo XX
(1997), considerava que a romanizacao ocorria por osmose. Hingley demonstra, por meio
de um levantamento de sitios arqueologicos
de epoca romana escavados, que de 1920 a
1965 sempre prevaleceram os estudos de sitios militares, cidades grandes, uillae ou cidades pequenas, com apenas 4% a 10% de
outros sitios. Nas ultimas decadas, o
percentual desses outros sitios aumentou ate
23% no periodo entre 1991 e 1995, ainda
que os sitios militares continuem a prevalecer, com 36%. Criaram-se, portanto, dados
arqueologicosenviesados, se considerarmos
que, em levantamentos, calcula-se que, no
campo, 15% dos sitios sao uillae, com 85%
de outros sitios.
O livro de Hingley representa parte
de uma crescente preocupacao, por parte dos
estudiosos da Antiguidade, com o estudo da
historia social da propria disciplina. A
desconstnicao dos discursos permite que se
mostrem como se formaram conceitos e
como esses, em grande medida, moldaram a
propria coleta, apresentacao e estudos dos
dados empiricos. A Historia da ciencia apresenta-se ligada, de forma umbilical, a Historia contemporanea, pois sao os interesses da
epoca em que vivem os pesquisadores, em
ultima instancia, que levam a criacao, divulgacao e ao exito de conceitos interpretativos.
O imperialismo e o colonialismo modernos
explicam, assim, em grande parte as feicoes
dos estudos sobre o mundo antigo e o volume
de Hingley demonstra como perscrutar os
meandros dos conceitos modernos constitui
importante meio para entender as sociedades
antigas.
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