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Resenhas criticas

de expectativa de vida, nos a ignoramos"
(p. 322), percebe-se que a ordo de Canusium possuia uma estratificacao interna notavel. Dai conclui Jongman que havia uma
predeterminacao dos candidatos as magistraturas, barrando boa parte da mobilidade
social ao interior da elite. Contudo, ainda
uma vez, estes dados poderiam indicar as
divergencias e nao apenas as convergencias
(p. 329) entre os membros da elite dirigente.
Alem disso, a elite nao se resumia a ordo
mas abrangeria estratos sociais, como os libertos, cujos interesses se restringiriam, seguindo a teoria do mimetismo com a elite tradicional, aqueles dos decurioes.
A fragilidade do livro de Jongman refere-se i sua propria ambicao: nao se contenta em apresentar modelos interpretativos,
inevitavelmente parciais e questionaveis,
mas procura tranfornia-10s em fatos novos,
verdades a serem contrapostas a tantos erros
de tantos estudiosos. Esta abordagem acaba
por dificultar a difusao de suas ideias pois
ao desconhecer ou negar peremptoriamente
as interpretacoes usuais acaba por ressaltar a
parcialidade e mesmo impossibilidade de
comprovacao de suas reconstrucoes. Como
contribuicao a discussao sobre a economia e
sociedade antigas a obra merece leitura
atenta mas suas pretensoes de nova ortodoxia parecem destinadas ao insucesso. De
qualquer forma, a discussao de suas ideias,
em particular no mundo anglo-saxao, chama
a atencao para problemas candentes na interpretacao das sociedades classicas e abre
caminho para trabalhos que retomem, de
maneira critica, diversas questoes especificas e metodologicas despertadas por seu livro.

FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Cultura popular na
Antiguidade dassica. Sao Paulo: Contexto, 1989.

Episten~ologicamente,nenhuma ciencia se basta. Nenhiiina ciencia social e satisfatoria em sua iiilalidade, sem o auxilio do
saber cientifico atinente a outra ciencia. Um
cardiologista, por exemplo, nao pode tratar
de um cardiaco restringindo-se a metodologia medica, sem associa-la ao estado psicosocial do paciente. Se tivessenlos de classificar o trabalho de Pedro Paulo Funari nao
teriamos duvida em coloca-lo no campo da
Historia. Mas ele soube substituir um elementar historicismo pela abordagem interdisciplinar. E esta a tendencia da ciencia
moderna que requer do estudioso uma vasta
erudicao e capacidade de associacao.

Historia e Arqueologia

A historiografia oficial romana ocupava-se das biogrdas dos herois militares,
dos cesares e de figuras de relevo na vida
social. As manifestacoes e os fatos gerados
no ambito das camadas inferiores da sociedade nao se revertiam em objeto da Historia. Escauioteava ou discriminava a poesia e
arte do povo, classificada coino vulgar.
No dia 24 de agosto de 79 d.C. o Vesuvio, fenomeno natural, encobriu a cidade de Ponipeia, guardando-a intacta por
dezessete seculos e meio. Os arqueologos,
a partir de 1748, colheram e recuperaram
tudo o que o Vesuvio preservou. Alem disPEDRO PAULO ABREU FUNARI so, elaboraram n~inuciosaclassificacao de
Departamento de Historia todo o material para facilitar a observacao
Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas dos cientistas sociais. Notaveis sao os graUniversidade Estadual de Campinas fites catalogados e que revelam registros
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davida cotidiana; da ideologia do povo "inculto7'e rude.
De modo geral os historiadores contemporaneos ainda olvidam as culturas dos
segmentos subalternos da Antiguidade classica. Ao contrario, o importante na obra em
epigrafe e o fato de Funari ter extraido o
maximo dos referidos materiais arqueologicos. Conseguiu traduzir das palavras grafadas naqueles muros um sentido muito mais
amplo do que elas literalmente podem exprimir, certo de que refletem as tendencias gerais daquela epoca.
Os grafites revelaram a Funari que as
camadas populares de PompCia tinliani uma
forma especifica de expressao, diferenciada
da classe dominante. "Entre o povo predominava a cotidianidade da sua praxis e nao
a idealizacao e fuga da arte erudita; a associacao em grupo e o anonimato, por oposicao ao individualismo; a escrita do estilete,
do pincel e da parede, nao da pena, do papiro e dos livros7'.
A conviccao comum entre os historiadores era que as lutas ou jogos e n t x gladiadores eram promovidas somente pelas mais
altas autoridades do Imperio Romano. Os
grafites de Ponipeia mostraram a existencia
de torcidas organizadas; atividades extraoficiais e rivalidades entre uma cidade e outra,
que se digladiavmi livremente.

249

las o fazer, o pensar, o falar e o reproduzir
humano passaram a ter cariter diversificado
em funcao dos estratos em que sao conshtuidas. A cultura erudita encarna o saber sofisticado das elites dominantes. Ja a cultura
popular e a manifestacao das camadas subalternas da sociedade.
As fornias de pensar o mundo das &versas camadas sociais diferem entre si, nao
sendo possivel, como o fazem alguns
autores a partir de paradigmas nem sempre compativeis, propor a existencia de
urna unica cosmovisao no seio da sociedade [...I Mas se admitimos que sao as
classes e os grupos que deteniuimn uma
serie de categorias e regm linguisticas
correspondentes ou frrlsrrs, entao tornase claro o sentido plural das culturas
eruditas e populares [p. 141.
A cultura erudita fundamenta-se em canones estabilizadores, prevalecendo a individualidade do autor e do consumidor. A cultura
popular tem base nas tradicoes, sendo hostil a
canones e nonnas, prevalecendo o anonimato.
Essa base de conceituacao foi necessaria uma vez que toda a obra se fundamentou
na observacao da dicotoinia e do inter-relacionaniento cultura erudita/cultura popular.

Sociologia
Antropologia
Cultura popular na Antiguidrrde clcissica esclarece de fonna objetiva aquilo que
se tomou complicado na exegese antropologica. Comeca por conceituar cultura como
atividade essencialmente humana desvinculada da condicao de classe. Logo em seguida,
abre um espaco para as sociedades historicas
da Antiguidade classica e para as sociedades
complexas contemporaneas. No interior de-

Depois de um completo dominio paleografico do material, o autor procura faze10 exprimir sociologicamente os fatos sociais
da Antiguidade classica, conotativmente com
fenonienos similares da atualidade.
Traca um quadro com sete categorias
ocupacionais como agricultores, artesios,
comerciarios, criadores, domesticos, escravos e feirantes. Sao os despojados dos meios
oficiais de comunicacao. Representam tulia
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forma independente de comunicacao contra a
hegemonia dos meios utilizados pelas elites.
O melhor exemplo demonstrado e o do aristocrata Rufo, cuja mansao foi grafitada por uma
viva critica: "Rufo foi representado caricaturalmente narigudo, careca, com queixo grande,
orelhas pequenas e aparece laureado como um
imperador. Permite observar o grau da oposicao popular a elite local e comprova o espaco
livre do qual dispunha o povo" (p. 29).
O autor continua mostrando como as
oficialidades no mundo inteiro em nossos
dias, mais que noutros tempos, despojaram
as camadas subalternas de sua possibilidade
de expressao e comunicacao.

Estetica e Linguistica

O autor analisa as influencias e relacoes
reciprocas entre os fatos expostos pela linguagem falada, escrita e as condicoes da vida social de Pompeia como espelho da civilizacao
classica A linguistica fundiu-se com a estetica
de vez que atraves da forma de comunicacao
sobressaem os elementos nao-linguisticos como
instrumentos de gladiadores e figuracoes.
Tratando o grafitismo pompeiano como
fenomeno nao-erudito, Funari observa que
eles sao impregnados de lirismo proprio dos
grafiteiros, tanto na forma quanto no conteudo.
O conteudo remete ao contexto cultuml
especifico do autor da mensagem impregnado do sentido de classe social,
sexo, idade, posicao ideologica e autoimagem do g d ~ t e i r oA
. forma ajusta-se
ao conteudo na medida que o auxilia na
realizacao de uma manifestacao estetica
Qualquer mensagem, ao ser exposta, implica, necessariamente, uma forma de
expressao que agrada mais ou menos,
que possui maior ou menor adequacao
ao gosto do ouvinte. [pag. 341

Estabelece tres niveis de manifestacao
artistica atraves dos grafites. O primeiro e o
verbal, pelo sentido das palavras. O segundo e
o fonico, pelos sons contidos nas palavras. O
terceiro e o iconico, pelos desenhos esbocados
na forma grafica das palavras. O exemplo
mais claro dessa trilogia, especialmente pelo
efeito iconografico, e a inscricao Severafelas
= "Severa, chupas" (p. 60-62). A frase, alem
de representar os sons convencionais das palavras, parece querer gravar um certo ruido da
cena. As letras do alfabeto empregadas na frase, separadas ou interligadas por longas hastes
e botoeiras, formam um quadro de figuracao
humana em movimento.
Assim segue o livro cumprindo o objetivo a que se propos o autor. O espaco a
mim reservado neste minifundio de papel
chegou ao seu limite maximo.
ANTONIO DE PAIVA MOURA
Fundacao Escola Guignard
Belo Horizonte

DANFORTH, Loring M., TISIARAS, Alexander. The Death Rituals of Rural Greece.
Princeton, New Jersey: Princeton University
Press, 1982,229 p., com fotografias.

O periodo de junho de 1975 a junho de
1976, o fotografo Alexander Tisiaras passou-o
numa aldeia ao norte da Grecia, a mesma que
seus pais tinham deixado para tras irinta e cinco anos antes quando foram viver nos Estados
Unidos. Esta viagem resultou num ensaio fotografico cujo tema central foram os rituais de
morte realizados, neste periodo, na aldeia.
Ao retomar aos Estados Unidos e apos
mostrar suas fotografias, Alexander Tisiaras

