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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Bruno Pegorari. O General Judeu e o Cidadão Romano: O Discurso de 
Construção de Flávio Josefo em Vita (Século I d.C.). 2016. Dissertação (Mestrado) - 
Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 
2016. 

 

A presente dissertação de Mestrado pretende analisar e discutir o discurso de 

construção de Flávio Josefo (37-100 d.C.) por meio de sua obra Vita. Ao longo do 

trabalho, apresentaremos o contexto histórico da Palestina, enfocando a dominação 

romana, o desenvolvimento do governo de Herodes, o Grande e as sucessivas 

conquistas estrangeiras no século I d.C., observaremos questões relacionadas a 

origem e ascensão de Josefo, como também sua participação durante a guerra entre 

judeus e romanos (66-70 d.C.). Por fim, analisaremos o discurso do historiador judeu 

em Vita, observando seu posicionamento ao longo da obra. O estudo fundamenta-se 

na pesquisa bibliográfica (historiografia) referente ao tema, como também na análise 

de documentos (fontes) produzidos pelo historiador em destaque no final do século I 

da era cristã. 

 

Palavras-chave: Flávio Josefo. Vita. Discurso. Construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Bruno Pegorari. The General Jewish and Roman Citizen: The 
Construction of Speech Flavius Josephus’s in Vita (I century A.D.). 2016. Dissertation 
(master’s degree) - Graduate Program in History, Federal University of Goiás, 
Goiânia, 2016. 

 

This master’s degree dissertation intends to analyze and discuss the Flavius 

Josephus’s construction speech (37-100 a.C.) by his work Vita. Throughout this 

study, we will present the historical context of Palestine, focusing in the Roman 

domination, development of Herods’s government, and the successive foreign 

achievements in the first century a.C., we will observe some questions related to 

Josephus’s origin and rise, as well his participation during the war between jews and 

romans (66-70 a.C.). Lastly, we will analyze the Jewish historian’s speech in Vita, 

observing his positioning throughout the work. This study is based on bibliographic 

research (historiography) concerning on the subject, as well the document analysis 

(sources) produced by this historian at the end of the first century of Christian era. 

 

Key-words: Flavius Josephus. Vita. Speech. Construction. 
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O judaísmo se configura como uma das mais importantes religiões da 

Antiguidade. Não apenas por sua inovação ao atribuir sua divindade a um Deus 

único, mas por distinguir-se como uma religião universal, ou seja, uma crença que 

explica os primórdios da criação, ligando-se às relações sociais e vinculando os 

judeus aos eventos ocorridos ao longo de toda a história. 

Ao abordarmos o mundo antigo, é impossível não nos referirmos à religião 

hebraica. Sua importância torna-se patente, tendo em vista a intrínseca relação com 

as grandes civilizações da antiguidade, como os babilônicos, persas, egípcios, 

gregos e romanos (SCHAMA, 2015). Nesse sentido, ao falarmos de um judaísmo 

primitivo ou originário, é imprescindível mencionar Yosef Ben Mattitihou ha-Cohen, 

que foi um importante comandante de guerra e nos legou uma documentação 

indispensável para se entender o judaísmo e o contexto de séculos de história 

judaica. 

Historiador, comandante de guerra e profeta. Tais características serviriam 

para apresentar Yosef Ben Mattitihou ha-Cohen, comumente conhecido com Flávio 

Josefo1 (37 – 100)2. Yosef, em hebraico יוסף, significa: “o que acrescenta”. Nas 

traduções para a língua latina, o nome hebraico foi difundido como José. No entanto, 

no século XVIII, um jesuíta francês, incomodado com o fato de que o historiador 

judeu era muito comum nos países de origem protestante, impôs a ortografia Josefo, 

a fim de distingui-lo dos santos existentes na igreja católica, como São José 

(HADAS-LEBEL, 1991, p. 12). Dessa forma, o comandante e historiador judeu passa 

a ser conhecido como Flavius Josephus. 

O ofício de historiador deu a Josefo uma notoriedade que ele talvez não 

imaginasse. Das quatro obras que escreveu, todas chegaram à posteridade em sua 

completude. Bellum Judaicum ou Guerra dos Judeus foi sua primeira obra, escrita 

em aramaico e posteriormente traduzida para o grego, a fim de atingir a elite culta 

romana (LAMOUR, 2006, p. 37). Foi composta com sete tomos, que abrangem as 

causas imediatas do conflito entre judeus e romanos no século I d.C.. Todavia, para 

                                                           
1
 Durante a escrita dessa dissertação, optamos por utilizar o nome de nascimento de Josefo (Yosef 

Ben Mattitihou ha-Cohen) nos eventos relacionados ao período anterior à guerra até o momento de 
sua libertação em Roma, quando passa a se chamar Titus Flavius Josephus. A partir disso, o 
designaremos pelo nome comumente conhecido em português, Flávio Josefo.  

2
 Nessa dissertação, todas as datas mencionadas ao longo do trabalho se referem à era comum, ou 

seja, após o nascimento de Jesus Cristo. Caso haja necessidade, será informado que o período 
corresponde à data anterior a essa. 
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explicar as motivações e as consequências desse conflito, Josefo retrocede à revolta 

dos Macabeus, iniciada em 168 a.C. e desenvolve o caminho que culminaria com a 

dominação romana da região. Acredita-se que tal obra, tenha sido publicada entre 

os anos 75 a 79. A segunda obra de Josefo, intitulada Antiquitates Judaicae ou 

Antiguidades Judaicas, surpreende por sua envergadura. É composta por vinte 

tomos e apresenta desde a origem do mundo, segundo o judaísmo, até o início dos 

conflitos entre os judeus e romanos em 66. Acredita-se que tenha sido publicada no 

ano 94 e, diferente de Guerra dos Judeus, foi escrita originalmente na língua grega. 

As duas últimas obras de Josefo, Vita (Vida) e Contra Apionem (Contra Apião), são 

conhecidas não por trazer a historiografia judaica, como as duas primeiras obras 

citadas o fazem, mas por trazer importantes informações pessoais do autor, como 

também inúmeras críticas feitas por ele a fim de defender o seu trabalho e 

desmascarar a visão de outros autores sobre o conflito. Vita foi publicada após o ano 

de 94 e em sua maior parte, traz o relato de Josefo em meios aos conflitos da guerra 

judaica, demonstrando seu posicionamento ao lado dos seus correligionários e 

posteriormente ao lado dos romanos. Tal obra é importante ao apresentar aspectos 

biográficos de Josefo, como sua ascendência, sua formação educacional e também 

seu exílio em Roma após o fim dos conflitos. Composto por dois tomos, acredita-se 

que Contra Apião tenha sido publicada em 96. Sua primeira parte pretende 

estabelecer a antiguidade do povo judeu, e destacar o fato de que os gregos, por 

serem muito recentes, não poderiam ter o conhecimento de suas origens. Já o 

segundo tomo trata da defesa contra alguns relatos antijudaicos proferidos por 

Apião. 

Suas obras, com quase dois mil anos de existência, marcam um dos 

períodos mais efervescentes da era comum, como exemplo, a segunda diáspora 

judaica e o início do cristianismo (DEGAN, 2013, p. 113). Além disso, convém 

ressaltar que as obras de Josefo são utilizadas de forma recorrente nos estudos 

arqueológicos (STEINBERG, 1967, 1972), históricos (e.g. SCHAMA, 2015) e bíblicos 

(HORSLEY, 1995, 2010; STAMBAUGH, 1996), uma vez que trazem uma visão única 

sobre todo o período da história judaica. 

Ao longo dos anos, suas obras foram utilizadas de diversas maneiras. Prova 

disso, são as recorrentes interpolações existentes em seu texto. Tais passagens, 

mesmo hoje, se mostram extremamente discutíveis, ocasionando inúmeras defesas 
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favoráveis (LAQUEUR, 2005 e RICCIOTTI, 1937) e contrárias a tais excertos 

(HADAS-LEBEL, 1991 e LAMOUR, 2006). Como veremos à frente, sua obra 

sobreviveu graças aos cristãos primitivos, tendo em vista que Josefo escreve sobre 

o período anterior e imediatamente posterior às origens do cristianismo (DEGAN, 

2013, p. 113; VIDAL-NAQUET, 1984). Nesse sentido, sua obra é fonte fundamental 

para os estudos sobre a Palestina romana entre os séculos I a.C. e I d.C. 

A partir disso, o objetivo principal deste trabalho visa à análise e à 

compreensão do discurso de construção Flávio Josefo por meio de seu relato: Vita. 

Mediante essa, o autor destaca aspectos de sua vida pessoal em Jerusalém (Vita, 1 

- 16), posteriormente como diplomata e comandante de guerra entre os anos 66 a 70 

(Vita, 17 - 406), e por fim como cidadão romano (Vita, 407 - 430). Além disso, o 

trabalho de Josefo nos oferece a possibilidade de compreender as relações 

estabelecidas entre a política imperial romana e a própria cultura judaica. 

De forma geral, o recorte temático do presente trabalho enfoca o período de 

vida do autor, iniciando com seu nascimento em 37 e findando com sua morte em 

100. No entanto, para entendermos a situação política da Palestina antes do período 

da guerra (66-73), precisaremos recuar ao século I a.C. para entendermos as 

motivações que ocasionaram as inúmeras revoltas e suas consequências para os 

judeus de todo o império. 

Nosso objeto de pesquisa, a obra Vita, traz uma grande quantidade de 

informações, em especial sobre o período da guerra. Convém ressaltar, que para 

além de sua defesa contra críticas de seus correligionários, Josefo quer se legitimar 

socialmente por meio dessa. Para isso, ele destaca sua origem enfatizando a 

importância de sua ascendência nobre e sacerdotal, e é por meio de Vita que Josefo 

quer se mostrar como um homem digno, vinculando suas ações ao que mais era 

importante para os judeus: sua religião. 

Vita é composta por apenas um tomo, totalizando quatrocentos e trinta 

parágrafos. As marcações3 em cada parágrafo fazem com que a obra seja utilizada 

                                                           
3
 Ao apresentarmos algum excerto, esse constará com a seguinte informação, por exemplo: (Vita, 16-

18), tal trecho se refere à obra Vita, e a presente passagem está posicionada entre os parágrafos 
dezesseis a dezoito. Outro exemplo que se encontrará no texto é referente à obra Antiguidades 
Judaicas: (Antiquitates Judaicae, XX, 199-200), ou seja, tal excerto se refere à obra Antiguidades 
Judaicas, tomo ou livro XX, parágrafos cento e noventa e nove e duzentos. Além disso, os excertos 
mencionados no trabalho que não sejam da obra Vita, serão citados no corpo do texto e serão 
incluídos em sua integralidade nas notas de rodapé. 
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numa divisão clássica que está presente na maioria das edições. Embora difundida 

como uma autobiografia, veremos que tal documentação não se encaixa nessa 

perspectiva, tendo em vista que seu próprio conteúdo se apresenta totalmente 

desproporcional ao levarmos em conta uma biografia ou autobiografia 

contemporânea. Menos de um terço da obra se refere a eventos pessoais, como 

origem, nascimento, educação, etc. A maior parte da obra relata sua ação durante a 

guerra entre judeus e romanos (66-73), como também sua resposta a inúmeras 

críticas recebidas de seus correligionários (DOBRORUKA, 2007, p. 120). 

Como base documental, utilizaremos as diferentes obras de Josefo para 

construir nosso posicionamento acerca de sua produção. No entanto, tendo em vista 

certos problemas com as traduções existentes, especialmente em português, 

optamos por utilizar em nosso trabalho duas edições. Os trechos em grego foram 

extraídos da obra “Flavii Iosephi opera. Benedikt Niese. Berlin: Weidmann” datada 

de 1890 e as traduções desses mesmos trechos foram feitas a partir da versão em 

inglês de Vita intitulada “Life of Josephus” traduzida e comentada por Steve Mason e 

publicada em 2000. Todavia, durante a tradução dos excertos para o português, 

visitamos outras edições que estão informadas ao fim deste trabalho. 

Para entendermos o discurso de construção de Flávio Josefo, acreditamos 

que dois conceitos são essenciais para se compreender a posição que o historiador 

judeu ocupa. São eles: o lugar de produção social e o discurso. 

Flávio Josefo está num lugar privilegiado! Antes do início dos conflitos, ele 

se destaca pela importância de sua posição na sociedade judaica. Sua família se 

configura como importante em Jerusalém e sua posição de estudioso confere-lhe um 

status de intelectual, tendo em vista o papel de intérprete das escrituras sagradas, 

como também no papel que exerce durante a guerra. 

Já no período pós-guerra, Josefo aumenta o nível do seu prestígio. Ele 

passa a pertencer a um círculo extremamente restrito e se mantém ao lado dos 

imperadores romanos. Sua condição de cliente garante importantes privilégios, uma 

vez que até o fim dos seus dias, ele seria patrocinado pelos imperadores da dinastia 

flaviana. 

Tendo visto isso, é importante salientar que Josefo, enquanto intelectual, ou 

melhor dizendo, como historiador, tem um destaque ainda maior. Seu ofício garante 
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uma análise da “realidade”, uma visão, no entanto, selecionada e restrita. Tal visão, 

mesmo que permeada de contradições, reflete a intenção do nosso autor de passar 

uma ideia fiel dos acontecimentos, principalmente os vivenciados por ele. 

Nesse sentido, o lugar de produção social do autor se destaca, uma vez que 

é a partir desse que Josefo irá construir seus argumentos e suas defesas, ou seja, o 

seu próprio discurso. Sobre o lugar, Michel de Certeau (2011, p. 47) destaca: “Toda 

pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção socioeconômica, 

política e cultural. [...] submetida a imposições, ligada a privilégios, enraizada em 

uma particularidade. É em função desse lugar que se instauram os métodos, que se 

delineia uma topografia de interesses [...]”. 

Certeau também se utiliza da expressão “topografia de interesses” ao se 

referir ao lugar social, e tal pensamento será importante para enfatizar as reais 

intenções de Josefo na produção de suas obras. 

O lugar de Josefo na sociedade judaica, membro de uma elite nobre e 

sacerdotal, confere a ele determinados interesses, em especial aos voltados para a 

religião, seja em sua prática, como em seu domínio, ou mesmo no papel de um bom 

judeu. Atento às escrituras sagradas, respeitando a visão religiosa sobre os 

acontecimentos históricos, e também o seu papel na sociedade, sempre de 

importante destaque. 

A partir disso, convém analisarmos que o discurso utilizado por Josefo tem a 

intenção de demonstrar e, ao mesmo tempo, reafirmar as posições escolhidas por 

ele para defender sua produção e, consequentemente, o seu entendimento acerca 

da história dos judeus. 

É importante ressaltar que todas as obras de Josefo foram produzidas anos 

após a sua captura durante a guerra entre judeus e romanos. Nesse momento, 

Flávio Josefo vivia em Roma, tendo à sua disposição um grande acervo para 

pesquisa, e também o auxílio de funcionários e pensões de origem imperial. 

Os relatos escritos e o próprio discurso de Josefo em Vita e Contra Apião, 

tinham o objetivo de demonstrar e, ao mesmo tempo, reafirmar as posições 

escolhidas pelo mesmo para defender sua produção e, em consequência, suas 

ações. 
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Assim, questionamos qual seria o objetivo de tal produção, e também de sua 

neutralidade, uma vez que um discurso é carregado de ideologias. A defesa de 

posicionamentos, a inclusão, a remodelação de acontecimentos, fazem parte desse 

discurso. 

Todo o tempo pensamos e repensamos nossas escolhas. Nesse sentido, 

não seria diferente com as produções de Josefo. Ele esteve em grande parte dos 

acontecimentos que narra, ora do lado judeu, ora romano. Seria impossível não 

questionar sua produção social em meio a tantos acontecimentos. Em determinados 

momentos sua produção não é coerente ao ponto de manter apenas um 

pensamento. Como podemos ver nas passagens em que Josefo se mostra pró-

romano, pró-judaico, ou até mesmo antijudaico, embora nunca antirromano 

(LOBIANCO, 1999, p. 175). 

A partir disso indaga-se: tal discurso não seria uma forma de reafirmar suas 

posições? Não seria um recurso retórico para manter sua boa imagem tanto para os 

judeus como para os romanos? Não seria uma estratégia de sobrevivência? 

Josefo escreve para se defender e, posteriormente, resguardar-se das 

apreciações negativas que eram realizadas sobre suas produções. Como Lamour 

(2006, p 103) destaca: “[...] Contra Apião é, de forma geral, uma resposta a ataques 

inevitáveis suscitados pela publicação de As Antiguidades Judaicas.” E ainda, tendo 

em vista que tal obra serve como ponto de refutação a um conjunto de argumentos 

antijudaicos expressados por Apião. Tal defesa é claramente expressada nas suas 

duas últimas obras. Contra Apião e Vita não se constituem um trabalho 

historiográfico, mas estão próximas de um relato com a pertinente defesa ao seu 

trabalho como historiador e também sobre suas atitudes em vida. É importante 

destacar que Josefo, acima das críticas recebidas, pretende reafirmar o seu papel 

como um judeu de origem sacerdotal e cumpridor das práticas religiosas. Além 

disso, cumpre salientar que as produções de Josefo foram escritas em grego, 

evidenciando que: “[...] a obra de Josefo pretendia ser um empreendimento 

pedagógico destinado ao mundo culto de sua época: escrita em grego, língua 

universal do império, ela deseja pôr lhe ao alcance toda a história universal desde a 

criação do mundo, colocando em perspectiva a história singular do povo judeu...” 

(LAMOUR, 2006, p. 15). 
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Observamos que nesse contexto, Josefo sobrevive por meio de suas obras, 

se legitimando perante os judeus e romanos, numa tentativa de se afirmar como um 

dos poucos, quiçá único, que poderia escrever com “veracidade” os acontecimentos 

da guerra e suas consequências. O fato é que as obras de Josefo sobreviveram aos 

nossos dias, seja por um “acidente histórico” (DEGAN, 2013, p. 113), ou 

intencionalmente, o autor deixou sua produção para a posteridade. 

Assim, ao pensarmos em discurso, a primeira imagem que nos vem à mente 

é o pronunciamento político, normalmente marcado pela utilização da língua formal e 

caracterizado pela defesa de um ou mais ideais. No entanto, para além dessa fala 

política, o discurso deve ser entendido como um local de embates ideológicos, não 

apenas político, mas social, religioso, científico, etc. Assim, o discurso passa a ser 

entendido não apenas pelo seu viés linguístico, ou seja, pelo seu significado já 

prescrito, mas levando-se em consideração toda a carga que uma determinada 

expressão carrega consigo. 

Cumpre ressaltar que o presente estudo se utilizará da análise do discurso 

para uma apreciação histórico-social, dando especial atenção ao local de produção, 

como também sua relação com o cotidiano, conforme destacado anteriormente. 

Uma vez que os lugares sócio-histórico-ideológicos assumidos pelos sujeitos são de 

essencial importância na construção de um discurso (FERNANDES, 2007, p. 23). 

Nesse sentido, importante contribuição acerca do discurso está nos 

trabalhos produzidos pela área das Letras, em específico do campo da linguística, 

como também na área da sociologia. Inúmeros autores merecem importante 

destaque pelos seus estudos nesse campo. No entanto, analisaremos aqui alguns 

que consideramos os mais adequados ao nosso estudo. 

Embora tenhamos alguns autores que se pautaram pelo estudo do discurso 

ao longo de todo século XX, os maiores e mais importantes estudos dedicados à 

análise do discurso se desenvolveram na segunda metade do último século. Tais 

autores resgatam o importante trabalho de intelectuais de destaque, como Karl Marx 

(1818-1883), o linguista e filósofo Ferdinand Saussure (1857-1913), como também 

Bakhtin (1895-1975) e Althusser (1918-1990), filósofos de grande renome na 

atualidade. Os trabalhos desses pensadores foram de suma importância para o 

desenvolvimento da sociedade e são utilizados pelas diversas áreas do 
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conhecimento, tendo em vista a importância dos seus trabalhos. Não seria diferente 

com a contribuição desses para se pensar a história, a língua e o próprio discurso. 

Pensar o discurso é pensar a sociedade, pois estão ligados de forma plena. 

A relação existente entre os dois é um ponto primordial para se entender a análise 

do discurso, uma vez que a própria linguagem está fundamentada em uma 

necessidade básica: a comunicação. Seja durante a conhecida pré-história ou 

mesmo na atualidade, a língua e o seu próprio desenvolvimento nos servem de base 

para se entender o progresso e a história da humanidade. 

Como já destacado, o lugar torna-se fator preponderante para a 

comunicação, uma vez que o enunciador fala de um determinado local, num 

determinado contexto e para alguém, implicando um fator de exterioridade à língua, 

e referindo-se a questões sociais e ideológicas (FERNANDES, 2007, p. 18). 

Nesse sentido, destacando o uso da interação social, Brandão (2011, p. 9) 

enfatiza o fato de que o “lugar” é o local privilegiado para se manifestar uma 

ideologia, uma vez que a significação da realidade depende do ponto de vista 

daqueles que a empregam, podendo transformar a palavra num campo de luta, onde 

uma voz necessita ser ouvida por outras vozes. Além disso, as posições 

notavelmente distintas revelam que o indivíduo se insere em um determinado 

contexto, expressando por meio da linguagem (verbal ou escrita) a defesa de ideais 

que aquele grupo ou pessoa partilha (FERNANDES, 2007, p. 18). 

Importante salientar que a análise de um determinado discurso deve ser feita 

com base em dois princípios. Um linguístico e um extralinguístico, e é por meio 

dessa ligação que o discurso se torna possível. É por meio desse liame que as 

condições sociais e históricas se formulam. Assim, a linguagem que não é neutra e 

nem inocente, torna-se um lugar de conflito, de confronto ideológico, não podendo 

ser estudada fora da sociedade, uma vez que os processos que a constituem são 

históricos e sociais (BRANDÃO, 2011, p. 11). 

Ao analisarmos as produções de Josefo, observamos que um discurso é 

permeado e defendido em toda sua obra. Tendo em vista isso, devemos analisá-lo 

conforme o contexto e o próprio lugar em que o autor se encontra e escreve, ou 

seja, em Roma no final do primeiro século. Nesse sentido, Certeau defende que “a 
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operação histórica se refere à combinação de um lugar social, de práticas 

“científicas” e de uma escrita” (CERTEAU, 2011, p. 47). 

Sobre os procedimentos de análise, convém ressaltar que Josefo faz 

questão de frisar o seu papel como bom historiador, defendendo seu 

posicionamento e criticando o método de outros historiadores do passado, 

especialmente os gregos, uma vez que não tinham como comprovar o que 

detalhavam, diferente dos escritos produzidos por ele.4 

Dessa forma, pautados por questões como o cotidiano e o lugar de produção 

social, temos em mente que o estudo pelo viés sócio-político é essencial, uma vez 

que todo o discurso do nosso autor é permeado de sentidos que só possuem 

significado se inseridos no contexto social em que Josefo se encontra. 

 

*** 

 

Organizamos a presente dissertação por meio de três capítulos. 

Apresentando em primeiro lugar o contexto histórico da época. Após isso, criando 

uma identidade biográfica do autor. E, por fim, realizando uma análise específica 

sobre a nossa principal fonte de estudo. 

O primeiro capítulo tratará de apresentar o contexto da Palestina do século I 

a.C. e I d.C., enfocando a dominação romana, como também o importante governo 

de Herodes e a continuidade por seus herdeiros. Analisaremos tal contexto pela via 

econômica e militar, apresentando os generais Vespasiano e Tito, enfocando suas 

ações a mando do Imperador Nero para controlar os recentes distúrbios existentes 

entre os judeus e a potestas romana em 67. Ainda nesse capítulo, ao discutirmos a 

conquista romana sobre os territórios judaicos, enfatizaremos a posição de Yosef 

Ben Mattitihou como general judeu e posteriormente como aliado romano, atitude 

que o marcou com o estigma de traidor. Para a construção de tal contexto, 

buscamos na historiografia inúmeros autores nacionais e internacionais, 

                                                           
4
 “Evitarei bem imitá-los, relevando além da verdade os feitos dos de minha nação, como eles fizeram 

com os dos romanos. Farei justiça a uns e a outros, relatando-os sinceramente; nada afirmarei que 
não possa provar; não procurarei outro alívio em minha dor, senão deplorar a ruína da minha pátria.” 
(JOSEFO, Flávio. Prefácio de Josefo. In: Guerra dos Judeus Contra os Romanos. Tradução de 
Vicente Pedroso). 
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especialistas em Flávio Josefo em seus mais variados temas. Assim, convém 

ressaltar aqui os principais estudiosos sobre Josefo no Brasil. Entre eles 

destacamos Alex Degan (2010, 2012, 2013), Ivan Esperança Rocha (2004, 2014) e 

Vicente Dobroruka (2001, 2007, 2012). Tais historiadores nos apresentam um 

conjunto importante de análises, que vão desde o cotidiano na Palestina do século I 

d.C. à interpretação apocalíptica nas obras de Flávio Josefo. Cumpre esclarecer que 

boa parte das análises realizadas sobre o período que estudamos se baseiam em 

autores internacionais, voltados aos estudos bíblicos, como os trabalhos de Helmut 

Koester (2005), John Hanson (1995), Richard Horsley (1995, 2010), Jorge Pixley 

(1992), entre outros. 

No segundo capítulo dessa dissertação, faremos uma construção biográfica 

de Flávio Josefo, utilizando a própria documentação escrita por ele ao final do século 

I, atualmente conhecida como Vita. Nesse sentido, apresentaremos sua origem, 

formação educacional, seus casamentos e sua ascensão à vida pública em 

Jerusalém. Apresentaremos, também, as obras que são atribuídas à sua autoria, 

tecendo comentários a respeito dessas e discutindo sua importância para a 

posteridade, por meio da sua transmissão ao longo dos séculos. Por fim, faremos 

uma discussão a respeito da utilização errônea do termo “autobiografia” ao se referir 

a Vita, uma vez que Josefo nunca nomeou tal obra, o que deu margem para 

inúmeras titulações equivocadas nos séculos posteriores. Cumpre ressaltar a 

importância dos trabalhos biográficos de Denis Lamour (2006), Mireille Hadas-Lebel 

(1991) e Tessa Rajak (1983), que nos apresentam por meio de suas obras, 

incontáveis detalhes que só temos acesso por meio da vasta obra de Josefo, como a 

construção de genealogias, o destaque a determinados eventos e a valorização e 

crítica ao posicionamento de Flávio Josefo. Nesse mesmo capítulo, fizemos uma 

longa exposição de excertos das obras de Josefo, e como destacado anteriormente, 

utilizamos diversas edições para construir uma tradução coerente, uma vez que os 

diversos erros em traduções na língua portuguesa podem ocasionar um 

entendimento diverso do que o original apresenta. 

O terceiro e último capítulo, constará de um estudo específico sobre nossa 

fonte, a obra Vita. Para tanto, daremos enfoque ao posicionamento de Josefo, 

destacando o papel do cotidiano em meio aos conflitos, e analisando o lugar de 

produção social do autor, uma vez que este é imprescindível para se entender o 
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próprio discurso que o historiador judeu transmite por meio de suas obras. Além 

disso, analisaremos os excertos de Vita, enfatizando a relação existente entre seus 

diversos posicionamentos, suas ações em vida e a permanente defesa de seu 

discurso como um autor judeu e romano. 

Por fim, pretendemos que a partir do trabalho realizado, possamos observar 

que a escrita de Josefo sempre esteve pautada por uma defesa de suas escolhas 

religiosas e políticas, mais que isso, a nosso ver, seu discurso se baseia numa clara 

busca por legitimação. 
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CAPÍTULO 1 

A PALESTINA ENTRE TENSÕES E CONFLITOS 
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No presente capítulo, faremos uma análise sobre a região denominada 

Palestina, para, com isso, enfocar o governo de Herodes e seus herdeiros, bem 

como produzir reflexões críticas sobre a origem dos conflitos e a própria resistência 

judaica que, como sabemos, culminou com a guerra e destruição de Jerusalém. 

Para tanto, o recorte cronológico do presente capítulo enfoca primordialmente a 

segunda metade do século I d.C. No entanto, para entendermos os acontecimentos 

desse século, deveremos retroceder um período anterior, uma vez que nos 

proporemos a analisar as dominações estrangeiras e um curto período de 

independência política judaica, findando com a conquista romana sobre Jerusalém. 

 

1.1 – O GOVERNO HERODES E O INÍCIO DOS CONFLITOS 

 

Ao iniciarmos o presente capítulo, faremos uma análise sobre a situação 

política da Palestina no século I a.C. e I d.C., já que as constantes dominações, por 

diversos povos estrangeiros, fizeram com que a região fosse disputada e utilizada 

para diversos fins. Nessa região, o aspecto religioso se sobressai, uma vez que os 

judeus consideravam o espaço sagrado e, com isso, a região deveria ser protegida, 

tendo em vista sua importância para a aliança entre os israelitas e YHWH (Gênesis 

12, 1-7).5  

                                                           
5
 BÍBLIA DE JERUSALÉM, São Paulo: Paulus, 2002. Para as próximas citações bíblicas utilizaremos 

apenas o Livro bíblico, seguido do capítulo e do versículo. A passagem bíblica sobre a terra 
prometida aos judeus encontra-se em Gênesis 12, 1-7: ‘Vocação de Abraão –

 
Iahweh disse a Abrão: 

“Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um 
grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome; sê uma benção! Abençoarei os que te 
abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra.” 
Abrão partiu, como lhe disse Iahweh, e Ló partiu com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos quando 
deixou Harã. Abrão tomou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que tinham reunido e o 
pessoal que tinham adquirido em Harã; partiram para a terra de Canaã, e aí chegaram. Abrão 
atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus 
habitavam nesta terra. Iaweh apareceu a Abrão e disse: “É à tua posteridade que eu darei esta terra.” 
Abrão construiu aí um altar a Iahweh, que lhe aparecera.’ 
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Imagem 1 – As terras bíblicas entre o século X a.C. e o ano 70 d.C.  
Fonte: SCHAMA, 2015, p. 12. 

 

No mapa acima, podemos observar a região conhecida como Palestina e as cidades 

protagonistas dos principais eventos bíblicos, destaque para as cidades de 

Jerusalém, Massada, Cesareia, Jotapata e Tiberíades. Convém ressaltar que o 

termo “Palestina”, em hebraico: פלשתינה, se refere a uma extensa região do Oriente 

Médio, disputada por diversos povos ao longo da história. Na atualidade, suas 

fronteiras ocidentais são o Iraque e a Arábia Saudita, compondo os territórios da 

Jordânia, Israel, além de parte do Líbano e dos territórios da Faixa de Gaza e da 

Cisjordânia. Francis Shmidt (1998, p. 19) destaca que: 
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Palaistinê é o nome grego que designa o país dos filisteus. Em um 
comentário sobre a tábua dos povos de Gênesis 10, que enumera as 
diversas regiões do mundo ocupadas pelos filhos de Noé, Flávio Josefo diz 
que Filistinos, um dos descendentes de Cam, é o único que se instalou em 
um país que leva o nome de seu fundador [...]. Já no testemunho de 
Heródoto, [...] Palestina é o nome dado à parte da Síria onde habitam os 
fenícios e a toda a costa até o Egito. Igualmente, o geógrafo Pompônio Mela 
[...] e Plínio, o Velho [...], designam assim a faixa costeira que se estende da 
Fenícia ao Egito. 

  

Os conflitos em tal região se originam por séculos de lutas e resistências 

como, por exemplo, as dominações babilônica (605 a 539 a.C.), persa (539 a 332 

a.C.), helenística (332 a 177 a.C.) e, a posteriori, romana (63 a.C. a 135 d.C.). Uma 

relativa independência se dá apenas com a dinastia dos Asmoneus (GOODMAN, 

2002, p. 18), à medida que se inicia com a revolta dos Macabeus em 168 a.C., 

liderados por Matatias e seus filhos Judas, Jônatas e Simão, conhecidos da 

literatura bíblica (Primeiro Livro dos Macabeus 2, 1-14),6 quando, de fato, 

conseguiram, além do controle político, o domínio religioso, ocupando o cargo de 

sumos sacerdotes (SCHMIDT, 1998, p. 95). Após esse período de relativa “paz”, o 

domínio romano passa a exercer seu poder a partir do ano de 63 a.C., com a 

conquista da Palestina por Pompeu (SELVATICI, 2010, p. 97; STAMBAUGH, 1996, 

p.18).  

 

A intervenção veio na esteira da conquista romana da Síria e da abolição da 
monarquia selêucida. [...]. Sua política era conservar esses pequenos 
estados, e reduziu-se em tamanho e poder o reino hasmoneu. As cidades 
gregas ao longo da costa mediterrânea e na Decápolis, onde os hasmoneus 
tinham imposto do judaísmo, receberam autonomia, e a população grega 
retornou a elas. (STAMBAUGH, 1996, p. 18). 

                                                           
6
 A passagem bíblica sobre o início da revolta dos Macabeus encontra-se no Primeiro Livro dos 

Macabeus 2, 1-14: ‘Matatias e seus filhos – Naqueles dias, Matatias, filho de João, filho de Simeão, 
sacerdote da linhagem de Joiarib, deixou Jerusalém para estabelecer-se em Modin. Tinha cinco 
filhos: João, com o cognome de Gadi, Simeão, chamado Tasi, Judas, chamado Macabeu, Eleazar, 
chamado Auarã e Jônatas, chamado Afus. Ao ver as impiedades que se cometiam em Judá e em 
Jerusalém, exclamou: “Ai de mim! Por que nasci para contemplar a ruína do meu povo e o 
pisoteamento da cidade santa, deixando-me estar aqui sentado enquanto ela é entregue à mercê dos 
inimigos e o Santuário ao arbítrio dos estrangeiros? Seu templo tornou-se como um homem aviltado, 
os ornatos que faziam sua glória foram levados como presa; seus filhinhos, trucidados nas praças e 
seus jovens, pela espada do inimigo. Qual é a nação que não herdou dos seus tesouros reais ou não 
se apoderou dos seus despojos? Todos os seus enfeites lhe foram arrebatados e, de livre que era, 
tornou-se escrava. Eis devastado o nosso lugar santo, a nossa beleza, a nossa glória, tudo os pagãos 
profanaram! A que serve ainda viver?” E Matatias rasgou suas vestes, o mesmo fazendo seus filhos. 
Revestiram-se de pano grosseiro e prorromperam em grande pranto.’ 
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A partir desse momento, os romanos, auxiliaram na libertação das cidades 

gregas da região, uma vez que durante o governo da dinastia Asmoneia, tais 

cidades foram judaizadas a força. Tal conquista marca um período de grande 

violência, tendo em vista que “os romanos tratavam os habitantes brutalmente a fim 

de induzir o povo à submissão. Repetidamente, os exércitos romanos incendiaram e 

destruíram completamente cidades e massacraram, crucificaram ou escravizaram as 

suas populações” (HORSLEY; HANSON, 1995, p. 44). Esse momento marca o início 

do pagamento de tributos a Roma (SELVATICI, 2010, p. 97). Essa prática de 

cobrança se mostrava comum desde o início das conquistas estrangeiras, sendo 

intensificada após a dominação ptolemaica (século III a.C.), o que aumentou 

vertiginosamente o descontentamento da população camponesa com o excesso da 

carga tributária. 

Tal região se mostrava como importante ponto de interesse (GOODMAN, 

2002, p. 20), seja geopolítico, religioso e especialmente econômico-tributário, como 

podemos observar na passagem de Jorge Pixley (1990, p. 123): 

 

Um dos propósitos do império em seu controle sobre o território e a 
população da Palestina era obter riquezas por meio de um complexo 
sistema de tributos e impostos. Havia impostos sobre a terra, sobre a 
população, e direitos de alfândega e pedágio para o uso de pontes e vias. 
Cobrar os impostos era um negócio que se outorgava por contratos a 
grandes empresários, que por sua vez empreitavam aos coletores locais de 
impostos. Para a população judaica existiam ainda os impostos do templo, 
principalmente o dízimo sobre a produção do campo e o imposto anual da 
didracma sobre cada varão. A carga para o camponês comum devia ser 
verdadeiramente espantosa. 

 

Com Roma no controle e a recorrente incidência de conflitos, Júlio César 

(100 - 44 a.C.) nomeia Antípatro, um idumeu7 com cidadania romana, como 

administrador da Judeia8 no cargo de procurador romano (SELVATICI, 2010, p. 98; 

                                                           
7
 Nascido na Idumeia, antiga região existente ao sul do Mar Morto. 

8
 O termo “Judeia” se refere a região de Jerusalém, pois, como Francis Shmidt (1998, p. 19-20) 

enfatiza, “a região localizada em torno de Jerusalém, onde se estabeleceram os judeus ao voltar do 
exílio, foi nomeada Yehudah – traduzido por Iudaia dos Setenta -, por referência ao antigo reino de 
Judá. No fim do período persa, entre 360 e 331, as moedas de pata emitidas pelo governo da 
província da Judéia trazem a legenda YHD, Yehud na escrita aramaica antiga. Na época selêucida, a 
Judéia designa o território habitado pelos ethnos tôn Iudaiôn, a nação dos judeus. Após a expansão 
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VIDAL-NAQUET, 1984, p. 731). À vista disso, tal região adquire o status de Estado-

Aliado, um Estado dotado de representação e aparato administrativo, mas mantendo 

um vínculo de submissão a Roma e ao seu governante.  

Nas palavras de Francis Schmidt (1998, p. 95): 

 

O Estado herodiano é um reino vassalo de Roma. Essa condição de 
vassalidade proíbe ao rei, “aliado e amigo do povo romano”, toda a política 
externa independente. Sem dúvida, na política interna o rei guarda sua 
liberdade de ação. Mas o território do reino estende-se a regiões não-
judaicas. Sobretudo do ponto de vista jurídico, o direito romano substitui-se 
parcialmente às leis dos ancestrais. O Estado herodiano de modo algum é 
um Estado judaico Autônomo, como o fora o Estado hasmoneu: agora o 
estrangeiro está em casa. 

 

Após adquirir tal status, Antípatro, numa tentativa de reorganizar a 

administração local, nomeia dois dos seus filhos como governantes (SELVATICI, 

2010, p. 100). Assim, Fasael seria responsável pela Judeia e a Pereia, e Herodes 

seria governador da Galileia (KOESTER, 2005, p. 392). Suas palavras indicam que  

 

Antípatro foi envenenado numa conspiração e o asmoneu Antígono invadiu 
a Galileia, mas foi derrotado pelo filho de Antípatro, Herodes. Entretanto, 
depois da batalha de Filipos (42 a.C.), Herodes teve de se entender com o 
vitorioso Marco Antônio, o novo senhor do Oriente, e foi bem-sucedido, 
apesar da resistência de Jerusalém. 

 

Herodes já demonstrava uma grande atuação política, aproximando-se 

dos romanos e conquistando, de fato, um importante apoio, em especial após a 

morte de seu pai e irmão (KOESTER, 2005, p. 392). Por conseguinte, Herodes, 

chamado o Grande, governa entre anos 37 a 4 a.C. e, como propõe Alex Degan 

(2012, p. 127), o resultado de seu domínio devia-se às intrínsecas relações com 

Roma. Inicialmente, Herodes aliou-se a Marco Antônio (83-30 a.C.) e, a posteriori, a 

Augusto (63 a.C. - 14 d.C.) (BERLIN; OVERMAN, 2002, p. 3; SELVATICI, 2010, p. 

100).  

                                                                                                                                                                                     
do território hasmoneu, a palavra Judéia toma também sentido amplo, incluindo além da Judéia 
propriamente dita outras regiões, em especial a Samaria e a Galiléia.” 
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Nesses termos, inferimos que, Herodes era um idumeu judeu, porém não 

era visto com bons olhos pela população, uma vez que sua origem era um tanto 

questionável. Era filho de pai idumeu e mãe árabe nabatéia (DEGAN, 2012, p. 127), 

sendo considerado assim ilegítimo ao cargo que ocupava. Herodes se casou cerca 

de dez vezes e, em um desses matrimônios, uniu-se com Mariane, membro da 

dinastia asmoneia. Como Pierre Vidal-Naquet (1984, p. 732) enfatiza: “por um 

caráter de legitimidade dinástica se explica, sem dúvida, o matrimônio de Herodes 

com a asmoneia Mariane”. Essa atitude se configurou numa fraca tentativa de se 

legitimar perante seus súditos (MASON, 2000, p. 5; PIXLEY, 1990, p. 122). 

Durante seu governo, Herodes exerceu seu poder de forma repressiva, 

controlando-o por meio de tropas mercenárias a população e fiscalizando-os 

severamente a fim de inibir possíveis oposições (HORSLEY, 2010, p. 9). Ivan 

Esperança Rocha (2004, p. 55) ressalta que o período do governo de Herodes é 

fortemente criticado, uma vez que os próprios membros da comunidade judaica, o 

acusavam de tortura. Além disso, o autor destaca que a Palestina, anteriormente 

próspera, foi transformada num país de injustiças e misérias. 

 Herodes substituiu as antigas famílias que eram responsáveis pelo culto no 

Templo, desde o tempo da revolta dos Macabeus, colocando em seu lugar as suas 

próprias indicações, o que fazia com que se mantivesse uma participação efetiva de 

forma indireta no Templo (HORSLEY; HANSON, 1995, p. 45), como destaca 

Maurice Sartre (1994, p. 390), “os grandes sacerdotes foram claramente 

instrumentos dos romanos do mesmo modo que haviam sido de Herodes”. 

Tal visão também é compartilhada por Schmidt (1998, p. 25), que destaca o 

rompimento da “legitimidade que a sucessão de grandes pontífices hasmoneus 

adquirira”. O próprio relato de Josefo (Antiquitates Judaicae, XX, 247)9 também 

compartilha desse apontamento. 

                                                           
9
 “Herodes, feito rei pelos romanos, não escolheu mais, para sumos sacerdotes os da família dos 

asmoneus, mas honrava indiferentemente com esse cargo, os mesmos sacerdotes e até outros 
menos ilustres, exceto quando o deu a Aristóbulo, neto de Hircano, aprisionado pelos partos e irmão 
de Mariana, sua mulher, por causa do afeto que o povo tinha por ele e do respeito que se conservava 
pela memória de Hircano. Mas ele via a simpatia que todos tinham por esse jovem príncipe; começou 
a sentir medo e, então, fê-lo afogar em Jerico, da maneira como descrevemos, e não quis mais elevar 
a essa honra a nenhum da família dos asmoneus. Arquelau, filho de Herodes, e os romanos, que em 
seguida se tornaram senhores da Judéia, fizeram do mesmo modo. Assim, durante os cento e sete 
anos que se passaram desde o começo do reino de Herodes até o tempo em que Tito incendiou 
Jerusalém e o Templo, houve vinte e oito sumos sacerdotes, alguns dos quais exerceram o cargo sob 
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Herodes também ficou conhecido pelo empenho em grandes construções 

durante o seu governo (SARTRE, 1994, p. 385-386), já que edificou inúmeras 

cidades e palácios numa estrutura próxima da arquitetura romana e helenística (ver 

também DEGAN, 2012, p. 127 e SELVATICI, 2010, p. 101). Além disso, reconstruiu 

o Templo em Jerusalém e 

 

[...] a contragosto dos seus súditos judeus, também construiu um teatro, um 
anfiteatro e um palácio real fortificado em Jerusalém, marcas ostensivas do 
helenismo. Construiu ainda várias novas cidades completas, como Cesareia 
Marítima e Sebaste, onde promoveu o culto do divino Augusto. Mais do que 
isso, doou templos e construções públicas em Atenas, Esparta, Rodes e 
outras cidades gregas (HORSLEY; HANSON, 1995, p. 44-45). 

 

Obviamente, tais construções tinham um custo excessivo que era repassado a seus 

súditos a partir de uma grande carga tributária que, como sabemos, sobrecarregava 

a população judaica, sobretudo a rural (HORSLEY; HANSON, 1995, p. 45; PIXLEY, 

1990, p. 125). 

Com a morte do rei Herodes em 4 a.C., várias revoltas começam a ocorrer 

em toda a Judeia (BERLIN; OVERMAN, 2002, p. 3). O descontentamento 

populacional, dado aos pesados encargos tributários, responsáveis pela exaustão 

econômica da região (HORSLEY; HANSON, 1995, p. 46), acrescidos com a 

violência ocasionada pela opressão dos governantes (romanos e judeus), fez com 

que a população se mantivesse insatisfeita com a presente situação. Em inúmeros 

momentos, revoltas foram iniciadas e contidas de forma veemente. Sabemos, pois, 

que a excessiva taxação da economia se apresenta como um grande entrave à 

população, especialmente a camponesa, onde os impostos mais pesavam. Pixley 

(1990, p. 124) define que o império extraia riqueza da Palestina por três maneiras: 

  

1) diretamente, mediante os cobradores de impostos que arrecadam o 
tributo de toda a população; 2) mediante os conselhos das cidades, que 
eram obrigados a contribuir para vários serviços que lhes prestava o 
Estado; e 3) mediante o templo, por cujos rendimentos as autoridades 
sempre mantiveram um especial interesse. 

                                                                                                                                                                                     
o reinado de Herodes. Depois da morte deste e de Arquelau, a maneira de governar entre os de sua 
nação tornou-se aristocracia e eram os sumos sacerdotes que tinham a principal autoridade.” 
(JOSEFO, Flávio. Antiguidades Judaicas. Livro Vigésimo, Capítulo 8, Parágrafo 864. Tradução de 
Vicente Pedroso). 
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Com base nessas informações, podemos observar pelo esquema abaixo o 

funcionamento detalhado do recolhimento de impostos, desde a origem até a sua 

destinação: 

 

 

Imagem 2 – Recolhimento e destinação dos impostos. 
Fonte: OLIVEIRA, 2016. 

 

Como podemos ver, os contribuintes deveriam arcar com os tributos em 

diversos momentos. O recolhimento de impostos nas aldeias seguiam dois caminhos 

distintos. Algumas aldeias deveriam contribuir diretamente com o Templo e com as 

taxações romanas, enquanto que outras deveriam contribuir apenas para as cidades 

que posteriormente repassariam aos romanos. Convém ressaltar que Roma recebia 

os tributos das aldeias, das cidades e do próprio Templo, o que ocasionava uma 

ampla exploração da região e do povo que nela vivia e produzia. Assim, a 

exploração econômica da região ameaçava a própria existência, uma vez que 

muitos foram expulsos de suas terras por não realizar o pagamento de tais encargos 

(HORSLEY; HANSON, 1995, p. 45).   
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Cumpre salientar que Herodes, o Grande, deixou em testamento que o 

território deveria ser dividido, bem como a Arquelau tornar-se-ia seu herdeiro político 

(ROCHA, 2014, p. 25). Porém, o Imperador Augusto define que o território seria 

dividido entre seus três filhos: “Arquelau fica com a Judeia, a Idumeia e a Samaria 

[...] Herodes Antipas com a Galileia e a Pereia [...] e Felipe com a região ao leste do 

Mar da Galileia [...]” (ROCHA, 2014, p. 25). Assim, o território por ele antes 

controlado, passa para os seus herdeiros por meio dos romanos (SELVATICI, 2010, 

p. 104). Desse modo, Herodes Antipas governa entre 4 a.C. a 39, Arquelau entre os 

anos 4 a.C. até o ano 6 e, por fim, Filipe comanda entre os anos 4 a.C. a 34.  

Como já demos a entender, Herodes Antipas manteve-se no poder até sua 

morte em 39 e a região controlada por ele incluía diversas cidades helenísticas, 

incentivando, dessa forma, o contínuo patrocínio de tal cultura. Aos olhos de 

(HORSLEY; HANSON, 1995, p. 46),  

 

[...] – à custa e para desgosto dos seus súditos judeus – reconstruiu Séforis 
(que os romanos tinham destruído em 4 a.C.) como uma cidade helenística 
e fundou a cidade de Tiberíades, na costa ocidental do lago da Galileia. 
Tiberíades tinha uma população mista e os judeus, profundamente 
escrupulosos, recusavam contato com seus cidadãos, pois a cidade fora 
construída no lugar de um antigo cemitério judaico. Ainda mais que 
Tiberíades, Séforis (bem perto de Nazaré) era um centro de cultura 
helenística (HORSLEY; HANSON, 1995, p. 46). 

 

A região controlada por Arquelau se mostrou bem mais conturbada do que 

o território governado por seu irmão. De início um grupo de anciãos judeus requereu, 

em Roma, que a região fosse declarada independente da província da Síria e 

administrada por governadores romanos (SARTRE, 1994, p. 386). 

 

Mas, apesar das objeções dos anciãos de que Arquelau tinha acabado de 
celebrar o início do seu governo com o massacre de 3.000 de seus súditos, 
os romanos nomearam mais reis subordinados herodianos. [...] Uma década 
mais tarde, foram novamente “os líderes judeus e samaritanos” que 
acharam “intolerável sua crueldade e tirania e apresentaram acusações 
contra ela perante César”. [...] Os romanos substituíram o odiado Arquelau 
por sua própria administração e tributação (HORSLEY; HANSON, 1995, p. 
49).  
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Dessa forma, após Arquelau se mostrar como um rei cliente insatisfatório em 6, o 

governo romano instaura um sistema de domínio direto e indireto (HORSLEY, 2010, 

p. 10; MASON, 2000, p. 9), que contava com a presença de um governador10 

romano, nomeado pelo próprio Imperador. Sistema que continuou até o início dos 

conflitos da guerra em 66 (HORSLEY; HANSON, 1995, p. 47). Convém ressaltar que 

em 41, o Imperador Cláudio concede a Agripa I, neto de Herodes, “não apenas o 

território original de seu avô, [...] mas também a região da Traconítida e da Auranita. 

Ao seu filho, Agripa II cabe o governo das regiões ao leste do Mar da Galileia [...].” 

(ROCHA, 2014, p. 25). 

Por volta dos anos 6 e 7 realiza-se um censo por Quirino (Lucas 2, 1-5),11 

governador da Síria, que tinha por objetivo, a taxação da população judaica por meio 

de uma cobrança per capita (HADAS-LEBEL, 1991, p. 257; SARTRE, 1994, p. 389). 

A imputação de tal tributo gerou intensos conflitos na região, liderados em especial 

por Judas, conhecido como líder dos zelotas,12 junto com outro grupo denominado 

sicários,13 foram responsáveis por tal revolta, que já marcava o descontentamento 

da população com o poderio romano (ROCHA, 2004, p. 56; Idem, 2014, p. 30). 

Nesse mesmo sentido, Rocha (2014, p. 66) destaca: 

 

                                                           
10

 Após a saída de Arquelau no ano 6, os romanos designam um sistema direto e indireto por meio da 
nomeação de governadores para a província, os quais se dividiriam entre prefeitos e procuradores. 
Prefeitos: Copônio (6 - 9); Ambívulo (9 - 12); Ânio Rufo (12 - 15); Valério Grato (15 - 26); Pôncio 
Pilatos (26 - 36); Marcelo (36); Marulo (37 – 41). Agripa I, neto de Herodes assume o poder por um 
período de três anos que finda com a sua morte. Posteriormente, assumem o poder os seguintes 
procuradores: Cúspio Fado (44 - 46); Tibério Alexandre (46 - 48); Ventídio Cumano (48 - 52); Félix (52 
- 60); Festo (60 - 62); Albino (62 - 64) e, por último, Géssio Floro (64 - 66). Em nosso entendimento, 
os dois cargos representam uma mesma esfera de poder. Nesse sentido, Reza Aslan (2013, p. 70), 
enfatiza: “No que diz respeito à diferença entre um prefeito romano e um procurador, a resposta curta 
é que não havia nenhuma, pelo menos não em uma pequena e bastante insignificante província 
como a Judeia. Josefo chama Pilatos de procurador em sua obra Antiguidades 18.5.6, enquanto Filo 
se refere a ele como prefeito. Os termos eram provavelmente intercambiáveis à época”. 

11
 A passagem bíblica sobre o censo de Quirino encontra-se em Lucas 2, 1-5: “Nascimento de Jesus 

e visita dos pastores – Naqueles dias, apareceu um edito de César Augusto, ordenando o 
recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era 
governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da 
cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da 
família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida.” 

12
 Zelotas se refere a um movimento político para incitar aos judeus a rebelar-se contra a potestas 

romana. 

13
 Os Sicários eram grupos extremistas que, contrários ao domínio romano, utilizavam de uma 

pequena adaga chamada sicarii. Para melhor entendimento sobre os termos “zelotas” e “sicários”: 
HORSLEY, Richard A.; HANSON, John S. Banditismo Social Judeu Antigo. In: Bandidos, Profetas e 
Messias: Movimentos Populares no Tempo de Jesus. São Paulo: Paulus, 1995, p. 57-88. 
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Um dos elementos que desencadeiam a rebelião judaica é o peso de tais 
impostos e taxas a que o povo está submetido sob os romanos e seus 
aliados, criados, muitas vezes, ao bel prazer dos dirigentes romanos. O não 

pagamento podia levar à prisão pública ou privada. 

 

Outro importante momento marca mais uma vez o descontentamento 

populacional. Durante o seu governo (37-41), Calígula requereu que uma estátua 

sua fosse posta em frente ao Templo de Jerusalém, marcando também uma 

tentativa de se abolir o culto nesse local (DEGAN, 2013, p. 146; STAMBAUGH, 

1996, p. 22; ROCHA, 2004, p. 56), o que claramente indicava uma afronta aos 

costumes e práticas judaicas (GRUEN, 2002, p. 30). 

 

Os judeus não admitem qualquer imagem que pudesse levar à idolatria 
(2,170 cf. Ex 20, 4s; Dt 4, 16; 27,15) e muitos chegam a oferecer a própria 
vida para evitar a presença de imagens em Jerusalém (2, 174). No entanto, 
fora da Palestina, grupos de judeus começam a fazer concessões com 
relação ao uso de imagens, como é o caso dos judeus de Roma. (ROCHA, 
2014, p. 90).  

 

Ainda sobre esse evento, o governador Petrônio, o incumbido de realizar 

tal ação (DEGAN, 2013, p. 146), se viu em meio a inúmeros pedidos contrários à 

efetivação dessa ordem. Horsley e Hason (1995, p. 51) destacam que milhares de 

judeus se dirigiam a ele com pedidos para que estes não transgredissem suas leis e, 

em muitos momentos, ofereciam a própria vida antes de violá-las.  

No entanto, o Imperador Calígula ordenou que se houvesse recusa, todos 

os opositores deveriam ser executados e toda pátria seria reduzida à escravidão 

(Flávio Josefo. Bellum Judaicum, II, 185).14 Todavia, a morte de Calígula aconteceu 

antes de o projeto vir a se efetivar (STAMBAUGH, 1996, p. 22). A continuidade de 

tal ação talvez marcasse a antecipação dos conflitos contra Roma (HORSLEY; 

HANSON, 1995, p. 50). Posteriormente, em certo momento, o governador Cumano, 

pressionado pela população local e, na clara tentativa de requerer justiça ante a 

                                                           
14

 O imperador Caio abusou de tal modo de sua boa sorte e deixou-se levar até o excesso do orgulho, 
chegando a se persuadir de que era deus e querendo que lhe dessem esse nome. Privou o Império, 
por sua crueldade, de um grande número de cidadãos, dos mais ilustres romanos e fez a judéia sofrer 
os efeitos de sua horrível impiedade. Mandou Petrônio a Jerusalém com um exército e uma ordem 
expressa de pôr suas estátuas no Templo, de matar todos os judeus que tivessem a ousadia de se 
opor a isso e de reduzir à escravidão o restante do povo. Poderia Deus suportar uma ordem tão 
abominável? (JOSEFO, Flávio. Guerra dos Judeus Contra os Romanos. Livro Segundo, Capítulo 17, 
parágrafo 164. Tradução de Vicente Pedroso). 
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intolerância religiosa, executa um soldado da tropa. A multidão se enfurece, à 

medida que o soldado rasga e queima um rolo da Torá.15 Sabe-se que o soldado 

teria sido enviado para punir e prender aldeões, os quais teriam sofrido a acusação 

de serem vagarosos no cumprimento da prisão de salteadores (HORSLEY; 

HANSON, 1995, p. 51-52).  

Horsley (2010, p. 48), embasado pela própria documentação de Josefo, 

propõe que, uma das principais motivações para o início das revoltas em 66, se deu 

devido à violência desencadeada pelo governador romano à época, Géssio Floro 

(Cf. BERLIN; OVERMAN, 2002, p. 7; SELVATICI, 2010, p. 106). 

 

Quando alguns judeus protestaram em voz alta contra os planos de Floro de 
efetuar uma extração extraordinária de fundos de seu tesouro do templo, 
Floro foi com uma tropa a Jerusalém para realizar seu objetivo com uso de 
força. Quando os grupos governantes não entregaram os manifestantes, ele 
fez seus soldados pilharem a área do bazar superior, saqueando casas e 
assassinando seus moradores; e as pessoas presas nas confusões que 
resultaram disso foram flageladas e crucificadas, inclusive algumas de 
posição alta (Bell. 2, 293-308). Os sumos sacerdotes judeus conseguiram 
acalmar as multidões, mas o único resultado foi que os romanos as 
maltratassem novamente (Bell. 2, 321-326). Quando levantaram outro grito 
de protesto, as tropas lançaram-se sobre elas. Desta vez, porém, o povo 
respondeu com luta e impediu que Floro e suas tropas assumissem o 
controle do templo e da Fortaleza Antônia. Floro retirou-se da cidade, 
deixando uma corte das tropas e passando a responsabilidade para a 
aristocracia sacerdotal (Bell. 2, 331-332). (HORSLEY, 2010, p. 48-49). 

 

Outras situações se apresentam por meio da documentação, como por 

exemplo, em Bellum Judaicum, II; passagem na qual podemos observar uma clara 

insatisfação popular frente ao domínio romano.  

 

Albino, sendo tal como eu acabo de dizer, ante o procedimento de Géssio 
Floro, que o sucedeu, podia passar, comparando-se com ele, por um 
homem de bem. Se aquele se escondia para fazer o mal, este vangloriava-
se de fazer abertamente toda injustiça contra nossa nação. Parecia que, em 
vez de ter vindo para governar uma província, ele tinha sido mandado como 
um algoz, para executar criminosos. Seus roubos não tinham limites, bem 
como outras violências; ele era cruel para com os aflitos e não se 
envergonhava das ações mais vis e infames; nenhum outro jamais traiu 
mais atrevidamente a verdade, nem usou de meios mais sutis para fazer o 
mal. Era pouco para ele enriquecer à custa dos particulares; ele saqueava 

                                                           
15

 Do hebraico ה  que significa: “orientação” ou “instrução”. Torá é o nome dado aos cinco ,הָרֹו
primeiros livros que constituem o texto central do Judaísmo, chamado Pentateuco (Gênesis, Êxodo, 
Levítico, Números e Deuteronômio). 
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cidades inteiras, devastava toda a província e pouco faltou que ele não 
fizesse publicar a som de trombetas que permitia roubar, contanto que lhe 
dessem uma parte do roubo.” (JOSEFO, Flávio. Guerra dos Judeus Contra 
os Romanos. Livro Segundo, Capítulo 24, Parágrafo 185-186. Tradução de 
Vicente Pedroso). 

 

Nesse sentido, Horsley (2010, p. 45) destaca: “Essas revoltas podem ser 

consideradas como irrupção tanto de efeitos cumulativos de opressão e repressão 

prolongadas como de uma espiral de violência intensificada nos meses e anos 

imediatamente precedentes.” 

Tal passagem mostra a intensa relação dos romanos com os judeus. 

Certos abusos, permeados por uma “combinação de fatores” (GOODMAN, 2002, p. 

17) auxiliaram na eclosão de diversas revoltas em todo o território judaico que, por 

fim, acabariam por gerar a grande revolta em 66 e, por consequência, inicia-se a 

desastrosa guerra que se finaliza com a destruição do Templo e de toda Jerusalém, 

marcando, desse modo, a segunda diáspora16 dos judeus. 

 

1.2 – GENERAIS E IMPERADORES: A CONQUISTA DA JUDEIA 

 

 

Tito Flávio Sabino Vespasiano nasceu em Aquae Cutiliae em 9 d.C. e 

faleceu no ano de 79 como Imperador, em Roma. Foi o primeiro membro da dinastia 

flaviana a ocupar o poder após a extensa dinastia Júlio-Cláudia (27 a.C.- 68 d.C.). 

Foi sucedido por seus dois filhos: Tito Flávio Sabino Augusto (39 a 81) e Tito Flávio 

Domiciano (51 a 96). 

Vespasiano que era de origem equestre,17 se ascendeu socialmente com 

seu irmão Sabino, com a entrada desses no Senado Romano (GOLDSWORTHY, 

                                                           
16

 O termo “diáspora” vem do grego “διασπορά” e significa dispersão. Este se refere ao deslocamento 
voluntário ou forçado de determinado grupo para uma outra localidade. O termo é comumente 
utilizado para se referir a dispersão judaica acontecida nos anos de 587 a.C. e em 70 d.C. A primeira 
diáspora é marcada pela destruição do Templo de Salomão e, em consequência, a expulsão dos 
judeus de suas terras para a Mesopotâmia por meio do Imperador babilônico Nabucodonosor II. A 
segunda diáspora é marcada pela destruição de Jerusalém e do segundo Templo, erguido por 
Herodes no início do século I d.C., pelos romanos em meio aos conflitos contra os judeus 

17
 A ordem equestre romana estava abaixo da ordem senatorial, sendo que essas duas formavam as 

únicas classes aristocráticas da Roma Antiga. O membro dessa ordem eram conhecido como 
equestre e nesse contexto, tal termo tinha o significado de cavaleiro. 
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2009, p. 368; MASON, 2000, p. 10). Porém, sua fama se deu devido a sua atuação 

em combate, em especial em seu extenso período que serviu ao exército. Durante 

sua campanha na Britânia, ele obteve importantes conquistas ao realizar um grande 

desempenho no conflito, tendo em vista que participou ativamente, e sendo 

“agraciado com as triumphalia, uma honra nada habitual para alguém de sua 

patente.” (GOLDSWORTHY, 2009, p. 368). 

Mesmo no senado, este não gozou de grande prestígio, porém obteve 

favores do próprio Imperador Nero que, posteriormente, o excluiu da corte após 

adormecer durante um dos recitais musicais do Imperador (HADAS-LEBEL, 1991, p. 

100). Mesmo assim, Vespasiano nunca se apresentou como um risco ao Princeps. 

 

Demasiado obscuro e pouco relacionado para ser encarado como potencial 
rival, o desagrado do imperador não valeu a Vespasiano a execução e, em 
67 d.C.; foi enviado como legado para Judeia, onde uma rebelião estalara 
no ano anterior. Já tinha exercido todos os postos normalmente ocupados 
por alguém antes do comando de uma província imperial e tinha ganho 
reputação na Britânia, mas a sua nomeação deveu-se mais à sensação de 
que não constituía uma ameaça para o imperador. (GOLDSWORTHY, 
2009, p. 369). 

 

Incumbido de realizar tal ação (OVERMAN, 2002, p. 214), Vespasiano inicia 

a sua campanha, enviando Tito por via marítima para Alexandria, em companhia da 

XVª legião, chamada  Apollinaris. O comandante Vespasiano, junto com a Vª 

Macedonica e a Xª Fretensis, seguem por via terrestre até se encontrarem com 

tropas de reis clientes e, a posteriori, ao encontro com Tito e a XVª legião (HADAS-

LEBEL, 1991, p. 110; ROCHA, 2014, p. 78; SARTRE, 1994, p. 405). 

Vespasiano mostrava-se como um homem engenhoso. Como general, 

conseguia impressionar até mesmo os inimigos. Em muitas passagens de Bellum 

Judaicum (Guerra dos Judeus), relato escrito pelo historiador judeu Flávio Josefo, 

podemos observar o poderio e a grandiosidade do exército imperial e de seus 

comandantes.18 No entanto, convém ressaltar a própria posição de Josefo ao 
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 “Não se pode admirar a prudência dos romanos, que os leva a tornar seus criados, não somente 
aptos para servi-los, mas também para tudo o mais, inclusive tomar as armas e combater. Se 
considerarmos sua disciplina e seu proceder em todas as coisas que se referem à guerra, não 
havemos de duvidar de que somente ao valor, e não à sorte, eles devem o império do mundo. Não 
esperam, para esse exercitar, que a guerra ou a necessidade a isso os obrigue; fazem-no em plena 
paz e, como se tivessem nascido com as armas na mão, jamais deixam de se servir delas. Tomar-se-
iam tais exercícios por verdadeiros combates, tanto se lhes parecem; assim, não nos devemos 
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escrever tais palavras. Ele se encontrava em Roma patrocinado pelos imperadores, 

por isso seu discurso não poderia ser diferente deste. Contudo, tenta justificar seu 

posicionamento, destacando que não está tecendo elogios, mas informando àqueles 

que não conhecem os romanos.19 

 

Na frente marchavam unidades fornecidas pelos reis aliados – infantaria 
leve e arqueiros -, que serviam de batedores, em seguida vinham as tropas 
romanas com armamento pesados, seguidas do corpo de engenharia militar 
e de um destacamento de cavalaria encarregado de proteger as bagagens. 
Vespasiano cavalgava à frente das tropas de elite de infantes, cavaleiros e 
lanceiros. Em seguida vinham a cavalaria legionária (120 cavaleiros por 
legião), as máquinas de guerra carregadas em lombo de mulas, os oficiais 
escoltados por soldados de elite e, procedendo o grosso do exército 
disposto em filas de seis sob controle dos centuriões, as bandeiras das 
legiões agrupadas ao redor da águia, símbolo do império, e acompanhadas 
das trombetas. No final do cortejo estavam agrupados os criados de 
exército, que tomavam conta das bestas de carga carregadas com 
equipamentos militares, os mercenários e uma retaguarda composta de 
infantes e de cavaleiros. (HADAS-LEBEL, 1991, p. 112). 

 

Mais que a própria preparação e organização, tal formação tinha a intenção 

de causar um grande efeito psicológico em seus inimigos. Importante ressaltar que 

os judeus nunca chegaram a se formar como um exército dominante e poderoso 

como o descrito acima (GOLDSWORTHY, 2009, p. 374). A inferioridade bélica dos 

judeus representava um ponto importante para as sucessivas conquistas romanas. 

Uma vez que a própria formação de um exército judaico parecia inviável, tendo em 

vista a falta de disciplina e obediência demonstrada pelos romanos, questão 

pontuada por Josefo, que tentou organizar suas próprias tropas ao modelo 

romano.20 

                                                                                                                                                                                     
admirar de que eles são capazes de enfrentar os inimigos com tão invencível coragem. Jamais 
rompem a ordem, o medo nunca os faz perder o juízo e o cansaço não os abate.” (JOSEFO, Flávio. 
Guerra dos Judeus Contra os Romanos. Livro Segundo, Capítulo 6, Parágrafo 242. Tradução de 
Vicente Pedroso). 

19
 “Meu fim, no que acabo de dizer, não é tanto tecer elogios aos romanos, mas consolar àqueles que 

eles venceram e fazer os outros perder o desejo de se revoltar contra eles. Talvez também estas 
palavras sirvam para aqueles que, apreciando a boa disciplina, como ela merece, não estão 
particularmente informados da que os romanos observam na guerra.” (JOSEFO, Flávio. Guerra dos 
Judeus Contra os Romanos. Livro Segundo, Capítulo 6, Parágrafo 242. Tradução de Vicente 
Pedroso). 

20
 “Recrutou quase cem mil homens na Galiléia, todos jovens e muito aptos para a guerra; deu-lhes 

armas velhas, que pôde obter em vários lugares, e como sabia que o que tornava os romanos 
maximamente invencíveis eram a obediência e a disciplina, e via que o tempo não lhe permitia 
exercitar seus homens tanto quanto ele desejara, julgou dever pelo menos torná-los obedientes. Para 
isso contribuiu eficazmente o número de comandantes; ele lhos deu, à imitação dos romanos, muitos 
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Após sucessivas conquistas em território judaico, o exército romano se 

aproxima de Jotapata, uma fortaleza “construída sobre um pico oculto por outras 

montanhas, ela era naturalmente protegida pelas profundas ravinas que a cercavam 

de todos os lados, exceto ao norte, onde ela se escalonava em suave declive [...].” 

(HADAS-LEBEL, 1991, p. 117). 

Era nesse local que o jovem general Yosef Ben Mattitiahou se encontrava. 

Ele foi nomeado pelo governo provisório do sumo sacerdote Anano e tornou-se 

responsável pela proteção de toda a Galileia, o que nos mostra que Yosef possuía 

intrínsecas relações com o sacerdócio do Templo (BARTLETT, 1985, p. 73; PIXLEY, 

1990, p. 120). É em Jotapata que aconteceria um dos momentos mais importantes 

da vida desse judeu pouco conhecido dos generais Vespasiano e Tito (DEGAN, 

2012, p. 132). 

Após a chegada de Vespasiano e suas tropas em Jotapata, observamos a 

ocorrência de inúmeros e sucessivos conflitos entre o exército romano e os judeus 

sitiados na fortaleza. Inicialmente, os conflitos acontecem à distância por meio de 

projéteis (ROCHA, 2014, p. 82). O arsenal romano começa a ser utilizado e se 

efetiva com o uso de catapultas e balistas. Durante tais conflitos, a engenharia 

romana começa a se mostrar aparente por meio da construção de um aterro que 

daria acesso ao lado norte, parte mais frágil da fortaleza (HADAS-LEBEL, 1991, p. 

117). 

Nesse momento, o líder judaico Yosef relata a população da fortaleza que 

sua presença em Jotapata não se constituía de grande necessidade. Este, fora da 

cidadela, poderia exercer sua influência na reunião de tropas para combater os 

                                                                                                                                                                                     
oficiais e chefes. Além dos oficiais superiores, havia mestres-de-campo e outros; criou também 
grande número de oficiais inferiores, ensinou-lhes as várias maneiras de toques, a saber,alarme, 
ataque e retirada; como as tropas que ainda estão intactas devem sustentar as desbaratadas, e as 
que ainda não combateram, substituir as tropas cansadas, para com elas dividir o perigo, instruía-os 
em tudo o que lhes podia fortalecer a coragem e acostumar-lhes o corpo ao perigo e à fadiga. Falava-
lhes principalmente da disciplina dos romanos, que era rígida e extrema, e que eles tinham de 
combater contra homens, cuja força corporal unida a uma invencível firmeza de alma, tinha 
conquistado quase todo o mundo. Acrescentava que, se eles lhe queriam demonstrar a obediência 
que lhe prestariam na guerra, deviam renunciar ao roubo, à pilhagem, aos assaltos, não fazer 
injustiça aos da própria nação, nem se deixar levar pelo desejo de se aproveitar do prejuízo dos 
conhecidos e parentes, pois é impossível ser bem-sucedido na guerra quem age contra a 
consciência, e os maus são odiados, não somente pelos homens, mas também pelo próprio Deus.” 
(JOSEFO, Flávio. Guerra dos Judeus Contra os Romanos. Livro Terceiro, Capítulo 42, Parágrafo 225. 
Tradução de Vicente Pedroso). 
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romanos. Obviamente, a população local foi contrária a tal missão, uma vez que 

colocaria em risco a própria sobrevivência destes (HADAS-LEBEL, 1991, p. 119).  

Com a aproximação dos romanos por meio de seu dique de terra, os judeus 

se utilizam de todas as formas de confronto, atirando projéteis, colocando fogo nas 

construções romanas e lançando mão de vários artífices para se proteger. Com o 

avanço do aterro pelo lado norte, a estratégia romana se configurava na utilização 

de um aríete,21 tal instrumento era utilizado para romper muralhas e portas, que se 

constituía de uma cabeça metálica em forma de animal e com corpo formado por 

uma grande viga, sendo carregada por diversos homens. Tal arma foi usada em 

grande escala no mundo antigo e dificilmente não obteria sucesso. O general Yosef 

agiu rapidamente e pediu para que se colocassem sacos com palha, a fim de 

amortecer o impacto de tal arma. Surtindo o efeito necessário, os romanos cortaram 

as cordas que prendiam tais sacos e continuaram com a destruição da muralha que 

protegia a cidadela22 (HADAS-LEBEL, 1991, p. 119-120; ROCHA, 2014, p. 73). 

Com a continuidade dos embates, alguns contratempos fizeram com que 

outras construções fossem feitas a fim de garantir a conquista dos romanos. No 

                                                           
21

 “Tão longo assédio e as incursões contínuas dos sitiados faziam com que Vespasiano se 
considerasse, ele mesmo, como sitiado; suas plataformas haviam sido concluídas até à altura das 
muralhas e ele resolveu servir-se do aríete. Essa terrível arma é feita como um poste, semelhante a 
um mastro de navio de altura e grossura enormes, cuja ponta superior é armada com uma cabeça de 
ferro proporcional ao restante e semelhante à de um carneiro, o que lhe valeu o nome, porque bate 
nas muralhas como o carneiro ataca também com a cabeça os seus adversários. Esse mastro é 
suspenso e balançado por meio de grossos cabos, como o braço de uma balança, sobre um outro 
grande poste apoiado sobre a terra e sustentado de ambos os lados por escoras muito fortes e bem 
ligadas. Assim o aríete, balan-çando-se no ar, levantado e abaixado com violência por um grande 
número de homens, bate com a cabeça, fortemente, sobre um muro que se quer derrubar, e toda 
resistência possível cede-lhe à violência dos golpes repetidos.” (JOSEFO, Flávio. Guerra dos Judeus 
Contra os Romanos. Livro Terceiro, Capítulo 15, Parágrafo 254. Tradução de Vicente Pedroso). 

22
 “Mas como Josefo tinha previsto que os muros não poderiam resistir por muito tempo aos ímpetos 

de uma máquina tão poderosa, cogitou um meio de lhe diminuir o efeito. Mandou encher de palha 
uma grande quantidade de sacos que eram descidos com cordas do alto do muro, ao lugar onde o 
aríete batia; assim os golpes que dava não faziam estragos, perdiam a força, encontrando um 
anteparo mole que lhe anulava a pancada. Esse estratagema retardou muito o trabalho dos romanos, 
porque de qualquer lado que eles voltassem o aríete, encontravam sacos cheios de palha, que lhe 
inutilizavam os golpes. Por fim, cortaram com foices amarradas a longas varas as cordas onde os 
sacos estavam presos. Assim, o aríete continuou a fazer o seu ofício e o muro que tinha sido 
construído há pouco tempo não resistiu mais; Josefo e os seus então recorreram ao fogo. Reuniram 
em três lugares diversos todo o material combustível, misturaram-lhe betume, piche, enxofre, 
puseram-lhe fogo, e queimaram assim em menos de uma hora todas as máquinas e todas as obras 
que haviam custado aos romanos tempo e trabalho, embora tudo fizessem para impedi-lo; nuvens de 
fogo que vinham de todos os lados tornavam o incêndio tão grande que quem se aproximasse corria 
risco de perecer nas chamas, e visse com espanto até a que excesso de furor o desespero dos 
judeus era capaz de levá-los.” (JOSEFO, Flávio. Guerra dos Judeus Contra os Romanos. Livro 
Terceiro, Capítulo 15, Parágrafo 255. Tradução de Vicente Pedroso). 
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presente cerco, a fortaleza foi invadida durante a noite e pela manhã é que a 

população local teve ciência de tal fato; ao fim de tal conquista, cerca de quarenta 

mil pessoas haviam morrido. Vespasiano ainda ordenou que a cidadela fosse 

totalmente destruída (HADAS-LEBEL, 1991, p. 122). 

Durante a invasão da fortaleza de Jotapata, o líder Yosef, que deveria ser 

levado a Roma, não havia sido encontrado nem entre os cativos e nem entre os 

mortos. Posteriormente, veio a se saber que durante a invasão, ele havia entrado 

em uma cisterna que dava acesso a uma gruta. Lá, este estava em companhia de 

outras pessoas, totalizando quarenta, guarnecidos de alimentação e outros itens 

básicos. Porém, três dias após a conquista da cidadela, uma mulher foi presa e 

revelou o esconderijo de tais pessoas (IGLESIAS, 1994, p. 21).  

Uma incrível história surge a partir desse momento. Como não havia 

escapatória para o grupo dentro da gruta e, levando-se em conta a considerável 

recorrência de suicídio entre os cativos no período da guerra (ROCHA, 2014, p. 73), 

essa ação apresenta-se como uma possibilidade ao grupo, uma vez que 

representava certa noção de honra, pelo fato de que a rendição seria vista como 

covardia. Assim, destinados a essa fatídica escolha, Yosef, conhecido por sua 

retórica, discursa aos outros presentes numa tentativa de se mostrar contrário ao 

suicídio, apresentando argumentos e fazendo suas considerações, trazendo também 

a própria visão religiosa para o momento.23 Todavia, seu discurso não obteve o êxito 

esperado. E numa última tentativa, ele imaginou um sorteio.24 

                                                           
23

 "De onde vem essa vontade que sentis de vos matar a vós mesmos e em querer separar corpo da 
alma, dividindo o que a natureza tão fortemente uniu? Se alguém imagina que eu mudei de idéia, os 
romanos sabem-no se é verdade a afirmação, de que nada é mais glorioso do que morrer na guerra, 
mas pelas leis da guerra e pelas mãos dos vencedores. Estou ainda de acordo em que não deveria 
criar dificuldade em me matar do mesmo modo que rogar aos romanos que me matem; mas, ainda 
que sejamos seus inimigos, eles nos querem conservar a vida, com quanto mais forte razão somos 
nós levados a conservá-la e em nada haveria mais loucura do que em nos tratarmos mais cruelmente 
do que queremos que eles nos tratem? É certamente uma bela coisa morrer pela liberdade, contanto 
que seja combatendo para defendê-la, caindo sob as armas daqueles que nô-la querem arrebatar. 
Mas essas circunstâncias cessam agora, pois os combates terminaram e os romanos não nos 
querem tirar a vida. Quando nada nos obriga a buscar a morte, não há menos covardia em dá-la a si 
mesmo do que temê-la e fugir dela, quando o dever e a honra nos obrigam a tal nos expormos. Que 
nos impede entregarmo-nos aos romanos, se não o temor da morte? E que vantagem há, então, em 
se escolher uma certa para se evitar uma incerta? Se se disser que é para se evitar a escravidão, eu 
pergunto, se o estado em que nos encontramos pode passar como um estado livre; e se se 
acrescentar que é um ato de coragem, matar-se a si mesmo, eu afirmo, ao contrário, que é uma 
covardia, como imitar um piloto tímido que, pelo temor da tempestade, afundasse, ele mesmo, seu 
navio, antes de correr risco de perecer, e por fim, que é combater o sentimento de todos os animais e 
por uma impiedade sacrílega ofender a Deus mesmo, o qual criando-os, deu a todos um instinto 
contrário. Pois vemos que eles se matam a si mesmos, voluntariamente; mas a natureza não lhes 
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Estando sozinho contra todos, fingiu curvar-se à decisão coletiva e 
até mesmo exagerar: se se deixasse a cada um a tarefa de cravar 
em si mesmo a própria espada, alguns indecisos podiam mudar de 
ideia à revelia de seus companheiros. Para maior segurança, era 
melhor então degolarem-se uns aos outros, numa ordem 
determinada por sorteio. Aquele que tirasse o número um cairia sob 

                                                                                                                                                                                     
inspira como uma lei inviolável o desejo de viver? Essa razão não faz também que consideremos 
como nossos inimigos e castiguemos como tais os que tentam contra nossa vida? Como a 
recebemos de Deus, podemos crer que Ele tolere, sem se ofender, que os homens ousem desprezar 
o dom que lhes fez? E como é dele que recebemos o ser, ousaríamos querer deixar de existir a não 
ser segundo lhe apraz e Ele determina? E verdade que nossos corpos são mortais, porque são feitos 
de uma matéria frágil e corruptível; mas nossas almas são imortais e participam de algum modo da 
natureza de Deus. Assim não podemos sem impiedade tirar aos homens essa graça, que eles d’Ele 
recebem como um depósito que lhes quis confiar. E se alguém quiser fazê-lo, poder-se-á iludir em 
ocultar aos olhos de Deus a ofensa que lhe faz? Todos estão de acordo em que é justo castigar um 
escravo que foge de seu senhor, embora esse senhor seja mau e nós julgaremos poder sem crime 
abandonar a Deus que não somente é nosso senhor mas um senhor soberanamente bom? Não 
sabeis que Ele difunde suas bênçãos sobre a posteridade daqueles, que depois de ter chamado para 
junto de si, entregaram em suas mãos, a vida, que, segundo as leis da natureza, Ele lhes deu e que 
suas almas voam puras para o céu, para lá viverem felizes e voltar, no correr dos séculos, a animar 
corpos que sejam puros como elas e que ao contrário, as almas dos ímpios, que por uma loucura 
criminosa dão a morte a si mesmos são precipitadas nas trevas do inferno; e que Deus, o Pai de 
todos os homens, vinga as ofensas dos pais nos filhos? Foi por isso que o nosso sapientíssimo 
legislador, conhecendo o horror de tal crime, determinou que os corpos dos que se matam, 
voluntariamente, fiquem sem sepultura até o pôr-do-sol, embora seja permitido enterrar antes os que 
foram mortos na guerra; e há mesmo nações que cortam as mãos dos assassinos que se mataram a 
si mesmos, porque julgam justo separá-las de seus corpos, como estão separados seus corpos de 
suas almas. Deixemo-nos, pois, persuadir pela razão. Por maiores que sejam as nossas desgraças, 
todos os homens a elas estão sujeitos; mas não acrescentemos ainda a tudo a desgraça de ofender a 
Deus, nosso Criador, com uma ação que atrairia sobre nós a sua indignação e a sua ira. Se 
queremos viver, não temamos não poder fazê-lo com honra, depois de ter demonstrado com tantos 
feitos nosso valor e nossa virtude. Se nos obstinarmos em querer morrer, morramos gloriosamente, 
recebendo a morte das mãos daqueles de quem seremos prisioneiros de guerra. Não quero me 
tornar inimigo de mim mesmo, faltando, por uma indesculpável traição à fidelidade, que devo a mim 
mesmo, nem ser mais imprudente do que aqueles que se tornam voluntariamente inimigos, fazendo, 
para tirar a minha vida, o que fazem para salvar a sua. Desejo, entretanto, que os romanos não 
faltem à palavra e eu não somente morrerei com coragem, mas com prazer, se depois de me terem 
dado sua palavra, eles me tirarem a vida, porque nada tanto me poderia consolar por nossas perdas, 
como ver que, com essa vergonhosa perfídia, eles obscureceriam o brilho de sua vitória." (JOSEFO, 
Flávio. Guerra dos Judeus Contra os Romanos. Livro Terceiro, Capítulo 25, parágrafo 268. Tradução 
de Vicente Pedroso). 

24
 “Josefo, por seu lado, não perdeu a calma em tão grave perigo: confiando na proteção de Deus, 

assim lhes falou: "Pois que estais mesmo resolvidos a morrer, lancemos a sorte para ver quem 
deverá ser morto, por primeiro, por aquele que o seguirá; continuemos a fazer sempre do mesmo 
modo, a fim de que nenhum de nós se mate por si mesmo, mas receba a morte das mãos de um 
outro". Essa proposta foi por todos recebida com alegria, porque não duvidavam de que ele também 
estaria no número dos mortos e que prefeririam à vida, uma morte comum a todos eles. Foi então 
lançada a sorte e o que era determinado apresentava o pescoço ao que o devia matar. Isso continuou 
até que restavam somente Josefo e um outro; o que aconteceu, talvez, por uma especial proteção de 
Deus ou por casualidade. Josefo, vendo que se lançasse a sorte, ela, ou lhe custaria a vida ou ele 
teria que manchar suas mãos no sangue de um amigo, aconselhou-o a viver, dando-lhe garantia de 
salvá-lo. Assim, Josefo conseguiu escapar daquele tremendo perigo que correra, quer do lado dos 
romanos, quer dos de sua própria nação, e entregou-se a Nicanor. Este levou-o a Vespasiano e 
jamais interesse foi maior do que o dos soldados romanos em se reunirem junto do chefe para vê-lo.” 
(JOSEFO, Flávio. Guerra dos Judeus Contra os Romanos. Livro Terceiro, Capítulo 26, parágrafo 269-
271. Tradução de Vicente Pedroso). 
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o golpe do número dois, e assim por diante até o último. Josefo tirou 
o último número. (HADAS-LEBEL, 1991, p. 128). 

 

Yosef era um líder inteligente e soube utilizar de forma clara a sua posição 

para garantir a própria sobrevivência. Chegada a vez de matar seu compatriota e se 

suicidar, convence o último sobrevivente a se entregar com ele. Como líder, esse 

prometeu que faria o possível para que o sobrevivente não morresse nas mãos dos 

romanos. Assim, Yosef sobrevive durante a guerra dos judeus contra os romanos e 

permanece como um cativo, sendo levado a Roma para o Imperador (BARTLETT, 

1985, p. 73; HADAS-LEBEL, 1991, p. 129; DEGAN, 2012, p. 133). 

Após certo tempo de cativeiro, Yosef solicita uma reunião particular com o 

seu conquistador para lhe fazer uma revelação. Esse evento talvez marque um dos 

momentos mais importantes da vida desse líder judeu (DEGAN, 2012, p. 133; 

IGLESIAS, 1994, p. 22; STEINBERG, 1972, p. 198). Sem perder tempo, Josefo 

enfatiza o fato de que cedera não apenas ao desejo de viver, mas à necessidade de 

transmitir uma mensagem divina de que era detentor.25
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 “Vespasiano ordenou que vigiassem cuidadosamente a Josefo, porque queria enviá-lo a Nero. 
Josefo veio a sabê-lo e mandou dizer-lhe que tinha algo a lhe comunicar, mas a ele somente, em 
segredo. Vespasiano deu-lhe audiência, na presença de Tito e de seus amigos, e ele assim falou: 
Vós julgais, sem dúvida, senhor, que tendes somente a Josefo, prisioneiro em vossas mãos. Mas eu 
venho por ordem de Deus comunicar-lhe uma coisa que muito vos interessa, e é muito mais 
importante. Eu bem sei de que modo os que têm a honra de comandar os exércitos dos judeus 
devem morrer, por terem caído vivos em vossas mãos. Quereis mandar-me a Nero. E por que 
mandar-me, pois que ele e os que lhe devem suceder até vós, têm tão pouco tempo de vida? E 
somente a vós e a Tito, vosso filho, que eu considero imperadores; a este, depois de vós, porque 
ambos subireis ao trono. Fazei-me pois guardar quanto vos aprouver, mas como vosso prisioneiro, 
não de outro; somente vós vos tornastes, pelo direito da guerra, senhores da minha liberdade e de 
minha vida; mas sê-lo-eis dentro em breve de toda a terra e eu merecerei um tratamento muito mais 
severo do que a prisão, se eu for tão mau e tão ousado, em abusar do nome de Deus, para vos 
obrigar a prestar fé a uma impostura". Persuadido de que Josefo lhe falava daquele modo, para 
obrigá-lo a lhe ser favorável, a princípio não quis acreditar, mas pouco a pouco foi se dispondo a 
fazê-lo, porque Deus, que o destinava ao império, fazia-o conhecer por outros sinais e indícios que 
podia mesmo esperar chegar a tal e via que Josefo era verdadeiro em tudo o que dizia. Um de seus 
amigos, por exemplo, na presença dos quais ele lhe havia falado, pergunta a Josefo, se aquelas 
predições não eram meras ilusões, como é que ele não tinha previsto a ruína de Jotapate, a sua 
prisão e evitado, se pudesse, tal desgraça e infelicidade, ele respondeu que havia predito aos de 
Jotapate, que sua cidade seria tomada, depois de uma resistência de quarenta e sete dias, e que ele 
mesmo cairia vivo nas mãos dos romanos. Vespasiano, ante estas palavras de seu amigo, mandou 
indagar secretamente dos outros prisioneiros, se tudo tinha acontecido como ele dissera e constatou 
que era verdade. Assim, começou a acreditar no que ele lhe havia dito, referindo-se a ele em 
particular, mas não deixou de vigiá-lo menos cuidadosamente; não havia, porém, favor com que não 
o distinguisse em tudo o mais. Tito, por sua vez, tratava-o com grande deferência.” (JOSEFO, Flávio. 
Guerra dos Judeus Contra os Romanos. Livro Terceiro, Capítulo 27, parágrafo 272. Tradução de 
Vicente Pedroso). 
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As previsões feitas por Josefo estão ligadas ao termo "oneirei", ou seja, são 

previsões que dependem de uma interpretação. Tal termo é destacado por Vicente 

Dobroruka (2001, p. 5) e seguem de acordo com os trabalhos de Simon Price. 

Importante destacar que essas previsões estão ligadas ao sono e aos sonhos e, por 

isso, demandavam interpretação. Assim, Dobroruka (2001, p. 3) destaca que o 

episódio do sonho que Yosef teve em Jotapata é importante por deixar claro que o 

‘“governador do mundo" de que falam certos textos [...] é o imperador Vespasiano, e 

não o messias de Israel.” 

 

Mas o que os incitou a guerra mais do que tudo foi um oráculo ambíguo, 
encontrado em seus livros sagrados, que dizia que naquele tempo alguém 
do seu país tornar-se-ia governante do mundo. Eles entenderam isso como 
dizendo respeito a alguém da própria raça, e muitos sábios se perderam 
com essa interpretação. O oráculo, na verdade, dizia respeito à ascensão 
de Vespasiano, proclamado Imperador em solo judaico. Por tudo isso, é 
impossível aos homens escaparem ao próprio destino, mesmo quando 
podem antevê-lo. (BJ - VI, 310-315) (DOBRORUKA, 2001, p. 3-4). 

 

A autora Rebecca Gray faz uma sucessiva discussão a respeito de tais 

previsões, incluindo o fato de que Yosef era conhecedor dos antigos profetas, em 

especial Daniel, que era um grandioso intérprete de sonhos, uma vez que era 

“totalmente capaz de descobrir coisas que não eram da compreensão dos outros.” 

(GRAY, 1993, p. 27-29). Assim, por pertencer a uma linhagem de nobreza, baseada 

no sacerdócio, como veremos no segundo capítulo, esse (Yosef) também traz para 

si a legitimidade da interpretação de sonhos, incluindo os tidos por ele próprio. Além 

disso, se compara aos grandes profetas (DOBRORUKA, sem ano, p. 6), à medida 

que as revelações divinas viriam mostrar qual seria o futuro da guerra e do povo 

judeu, desde que essas fossem corretamente interpretadas. Importante salientar que 

além da previsão destinada a Vespasiano, Yosef também realizou outras previsões, 

uma delas na qual incluía sua própria queda na fortaleza de Jotapata (GRAY, 1993, 

p. 30; HADAS-LEBEL, 1991, p. 133).  

Yosef, como veremos mais detalhadamente à frente, representava a elite26 

judaica. Ele possuía origem nobre e sacerdotal, era conhecedor das leis e das 

                                                           
26

 Elite: minoria que detém prestígio e domínio sobre determinado grupo social. Josefo, 
aparentemente, pretende se inserir nesse grupo e destaca que a participação no sacerdócio constitui 
uma prova de importância na sociedade, o que o distingue como pertencente a elite de Jerusalém, 
por meio dos seus antepassados com origem nobre e sacerdotal. Josefo (Vita, 1) diz: “Em meu caso, 
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escrituras sagradas. Assim, tal previsão possuía um peso e, mesmo que Vespasiano 

e Tito fossem incrédulos quanto a tais profecias, não poderiam apenas o ignorar, 

uma vez que suas ambições poderiam ser despertadas por parte de um cativo com 

origem tão distinta e fora do comum. (HADAS-LEBEL, 1991, p. 132; PIXLEY, 1990, 

p. 120). 

Em 68 d.C. com a morte do Imperador Nero, Roma passa por um período de 

intensa guerra civil. Tal período é conhecido como o ano dos quatro Imperadores. 

Nero não havia deixado herdeiros, assim o poder passa para as mãos de Galba (3 

a.C. - 69), um legado da Hispânia que havia conseguido o apoio de sua legião, como 

também da guarda pretoriana por meio de uma promessa de gratificação, coisa que 

não aconteceu, causando sua morte após sete meses no poder. Posteriormente, 

Otão (32 - 69) ocupa o seu lugar e permanece no poder por apenas noventa e cinco 

dias. Ele se suicida ao saber da derrota de seu exército pelas mãos de Vitélio (15 - 

69), legado da Germânia que ocuparia o seu lugar. Após certo período de confrontos 

na região da Itália, Vitélio foi derrotado e morto oito meses depois de ser declarado 

como Imperador (GOLDSWORTHY, 2009, p. 367; ROCHA, 2014, p. 18; SARTRE, 

1994, p. 405). 

Nesse período, Vespasiano estava em campanha na Judeia com as legiões: 

Vª Macedonica, Xª Fretensis e XVª Apollinaris (DEGAN, 2012, p. 132) e foi 

declarado Imperador pelo Senado em pleno solo Judaico (DOBRORUKA, 2001, p. 3; 

KAREN ACTON, 2011, p. 103; SARTRE, 1994, p. 406). Embasado ou não por 

informações pessoais sobre a vida de Vespasiano, ou mesmo por meio de suas 

artimanhas, Yosef sobrevive mais uma vez. Este ainda continua como cativo, mas 

seria tratado de forma especial por seus conquistadores (BARTLETT, 1985, p. 75; 

GOLDSWORTHY, 2009, p. 376; HADAS-LEBEL, 1991, p.132; DEGAN, 2012, p. 

134). 

Vespasiano encaminhou-se para Roma em 70, enquanto seu filho Tito 

assumiu a continuidade da guerra, focando seu próximo objetivo, a cidade mais 

importante para os judeus: Jerusalém.  

 

                                                                                                                                                                                     
a minha ancestralidade é bastante distinta, tendo se originado com sacerdotes há muito tempo. Cada 
povo possui um critério para definir sua nobreza, entre nós a participação no sacerdócio é a prova de 
uma ilustre linhagem.” 
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Imagem 3 – O cerco de Jerusalém por Tito em 70. 
Fonte: HADAS-LEBEL, 1991, p. 177. 

 

Pelo mapa acima, podemos observar o cerco de Tito sobre Jerusalém, como 

também a localização dos seus acampamentos, no exterior e interior das muralhas. 

Percebemos também a localização dos principais líderes rebeldes, Simão bar 

Gioras, Eleazar e João de Giscala, que se abrigaram dentro do Templo conforme as 

tropas romanas adentravam à cidade. 

Para conquistar Jerusalém, Tito assumiu o controle de quatro legiões, as 

três citadas anteriormente, com o acréscimo da XIIª Fulminata, que entrava em 

serviço ativo após uma desastrosa campanha em 66, sob o comando do general 

Céstio Galo (GOLDSWORTHY, 2009, p. 376). Após incessantes ataques às 

muralhas de Jerusalém (ROCHA, 2014, p. 82), Tito consegue chegar ao epicentro 
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do conflito: o Templo. Este, fortificado e recém-construído por Herodes, 

representava o máximo da cultura judaica, um local para todos judeus cultuarem 

YHWH. 

Em determinado momento, Tito reuniu-se em conselho e deixou clara a 

intenção de evitar a destruição do Templo. Entretanto, com as sucessivas 

conquistas romanas, os judeus foram ingressando para o interior da construção, 

aguardando talvez uma ação divina, já que estavam no local mais sagrado para o 

judaísmo (SELVATICI, 2010, p. 97). Adrian Goldsworthy, baseado no relato do 

historiador Flávio Josefo, destaca: 

 

Gradualmente, os romanos ganhavam cada vez mais área no Templo, até 
que os rebeldes foram forçados a recuar para o pátio interior. Em posteriores 
combates confusos, foram expulsos dali, e o coração do Templo, a zona mais 
sagrada, incendiada. Fosse quem fosse a dar início ao incêndio, este ficou 
rapidamente fora de controlo e muitos soldados romanos mostraram-se 
relutantes em fazer fosse o que fosse para o debelar. Tito tentou organizar 
grupos de combate ao fogo, dizendo a um centurião e aos seus homens para 
usarem a força contra qualquer homem que desobedecesse, mas falhou na 
criação de algo que assemelhasse a ordem. Os soldados estavam desejosos 
de pilhar a fabulosa riqueza que se diz ter existido no local e igualmente 
desejosos de destruir o mais sagrado local de um inimigo que os combatera 
com tão azeda determinação. (GOLDSWORTHY, 2009, p. 395). 

 

Com tal ação, toda a fortificação do Templo foi consumida pelo fogo e 

destruída (STAMBAUGH, 1996, p. 23), marcando, de fato, a morte de quase toda a 

população judaica presente no local (SARTRE, 1994, p. 406). A cidade foi saqueada 

pelos soldados de Tito e com a resolução de alguns poucos conflitos posteriores 

(GOLDSWORTHY, 2009, p. 396), Jerusalém estava conquistada por um 

comandante que possuía cerca de trinta anos (DEGAN, 2012, p. 135; HADAS-

LEBEL, 1991, p. 196; STAMBAUGH, 1996, p. 23; STEINBERG, 1972, p. 199). 

A destruição do Templo marca o fim da prática judaica em seu local mais 

sagrado, sobrando apenas sinagogas em algumas cidades do império. É também a 

partir desse momento, que é imposto aos judeus mais uma tributação. Essa taxação, 

conhecida como fiscus judaicus, se constitui de um tributo que todos os judeus do 

império deveriam pagar. Uma amarga lembrança após o desastroso fim da cidade 

santa no ano 70 e que deveria servir de punição, como também para arrecadar 
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fundos para o Templo de Júpiter Capitolino (DEGAN, 2013, p. 17; DENIS LAMOUR, 

2006, p. 86; GRUEN, 2002, p. 29; OVERMAN, 2002, p. 216; SELVATICI, 2010, 107). 

Após o sacrifício de bois e a realização de festividades em comemoração à 

vitória recente (ROCHA, 2014, p. 77), Tito continua com a conquista das últimas 

fortalezas da região (GOLDSWORTHY, 2009, p. 367; STAMBAUCH, 1996, P. 23). 

Posteriormente, a guerra chega ao seu fim com a desastrosa queda de Massada, no 

ano de 73, a comando de Flávio Silva, governador romano na Judeia (SARTRE, 

1994, p. 407; STEINBERG, 1972, p. 201). O relato do historiador judeu Flávio Josefo 

se encontra com a visão romana que confirma os acontecimentos na última fortaleza 

da resistência judaica, embasados pela própria arqueologia (ROCHA, 2014, p. 41; 

Idem, 2014, p. 74; SARTRE, 1994, p. 407; STEINBERG, 1972, p. 200-202). 

 

De manhã, os romanos, que se preparavam para um último ataque, foram 
acolhidos por um silêncio de morte. Soltavam gritos de guerra para ver se 
alguém responderia. Então, de um aqueduto subterrâneo emergiram uma 
mulher idosa e outra mais jovem, cercada de cinco crianças pequenas. O 
relato das duas pareceu inacreditável. Não tardou a confirmá-lo. No palácio 
foram encontrados novecentos e sessenta cadáveres estendidos, 
agrupados por famílias inteiras. O ato dessas pessoas teve, ao menos, o 
efeito de privar qualquer alegria os vencedores; eles ficaram parados, 
aparvalhados, cheios de admiração diante de tamanha grandeza. (HADAS-
LEBEL, 1991, p. 217). 

 

Ao longo desse período de lutas e conflitos, o líder judeu Yosef, ainda cativo 

de Tito, permanece ao seu lado. Este que se mostrou em alguns momentos 

contrário às revoltas judaicas (IGLESIAS, 1994, p. 16), oferece seu apoio ao 

comandante e auxilia o poderio romano na conquista das fortalezas e cidades ainda 

em luta (SARTRE, 1994, p. 406). Para os judeus, Yosef era visto como um traidor 

por ter passado ao lado romano. No entanto, este justifica sua ação baseado nas 

próprias previsões divinas (BARTLETT, 1985, p. 74-75), onde relata em Bellum 

Judaicum (III, 354) sua posição:  

 

“κἀπειδὴ τὸ Ἰουδαίων, ἔφη, φῦλονὀκλάσαι δοκεῖ σοι τῷ κτίσαντι, μτέβη δὲ πρ
ὸς Ῥωμαίους ἡ τύχη πᾶσα, καὶ τὴνἐμὴν ψυχὴν ἐπελέξωτὰ μέλλοντα εἰπεῖν, δί
δωμι μὲν Ῥωμαίοις τὰς χεῖρας ἑκὼνκαὶ ζῶ, μαρτύρομαι δὲ ὡς οὐ προδότης, 
ἀλλὰ σὸς εἶμι διάκονος.”. 
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“Já que Te agrada castigar esta nação judaica que criaste e que a Fortuna 
passe toda para o lado dos romanos, já que escolheste meu espírito para 
anunciar o futuro, entrego-me voluntariamente aos romanos e aceito viver; 
mas tomo-Te como testemunha de que deixo este lugar, não como um 
traidor, mas como Teu servo”.

27
 

 

Ao retornar a Roma para triunfar (SARTRE, 1994, p. 407) e justificar o 

poderio exercido por seu pai, Tito e Vespasiano, agora Imperador, consegue 

reafirmar seu poder, inclusive por meio do apoio de suas legiões, restaurando a 

tranquilidade em Roma. Tal desfile marca uma clara demonstração da importante 

liderança dos Flávios, bem como a supremacia romana (HADAS-LEBEL, 1991, p. 

212).  

Ao retornar com Tito, Yosef chega à capital do império mediterrânico. Nesse 

momento, encontra-se num lugar privilegiado, não mais como cativo, mas como um 

liberto do novo Imperador (DEGAN, 2012, p. 135). Desde o início de sua nova 

morada, Yosef foi agraciado com vários benefícios, onde se incluía a sua própria 

residência. Pelo trecho abaixo, podemos observar a relação do líder judaico com o 

próprio Imperador: “Vespasiano não o deixara instalar-se no bairro judeu, insalubre e 

superpovoado. Ofereceu-lhe como residência a mesma casa onde vivera antes de 

ser Imperador. [...] Vespasiano não podia fazer menos do que atribuir-lhe cidadania 

romana.” (HADAS-LEBEL, 1991, p. 222-223). 

Nesse momento, o líder judaico passa a se designar pelo nome da família de 

seu libertador. Yosef bem Mattitihou ha-Cohen agora é Titus Flavius Josephus, 

mudando seu status perante a sociedade romana (BARTLETT, 1985, p. 75; DEGAN 

2012; p. 133; IGLESIAS, 1994, p. 24). Acredita-se que Josefo tenha sido 

homenageado com uma estátua em Roma. Tal passagem consta em História 

Eclesiástica (3.9.2) de Eusébio de Cesaréia, que destaca: 

 

Foi o mais famoso de todos os judeus de sua época, e não somente entre 
seus compatriotas, mas também entre os romanos, ao ponto de ser honrado 
com uma estátua em Roma, e seus livros serem considerados dignos de 
uma biblioteca. (CESARÉIA, 2002, p. 59). 

 

                                                           
27

 A presente tradução foi extraída da obra: HADAS-LEBEL, Mireille. Flávio Josefo: O Judeu de 
Roma”. 
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No entanto, essa não é a única referência existente sobre tal estátua. A obra 

“De Viris Illustribus” (Cap. XIII, p. 633.) de São Jerônimo, também faz alusão à 

referida estátua de Josefo e destaca que suas obras foram depositadas na biblioteca 

pública de Roma, e devido à sua genialidade, Josefo tornou-se digno de uma 

estátua. Não há nenhuma estátua conhecida de Flávio Josefo. No entanto, acredita-

se que o busto apresentado abaixo seja a representação do historiador judeu. 

 

 

Imagem 4 - Busto atribuído a Flávio Josefo (frente).  
Acesso em 5 de fev. de 2016. Disponível em: http://migre.me/t3nmR 
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Imagem 5 - Busto atribuído a Flávio Josefo (perfil).  
Acesso em 5 de fev. de 2016. Disponível em: http://migre.me/t3nmR 

 

Tal busto, hoje, é peça integrante do Museu Abgußsammlung em Berlim, 

Alemanha. Convém ressaltar que tal obra não foi erigida pelos romanos, gregos ou 

mesmo judeus. Sua construção se deve aos cristãos, conforme Tessa Rajak (1983, 

p. 229) e Alex Degan (2013, p. 192) defendem. 

Importante destacar que a conquista romana na Judeia serviu como uma 

mensagem de confirmação ao mostrar que o novo Imperador tinha domínio de suas 

províncias, ou seja, a conquista de Vespasiano e Tito foi utilizada como uma 

mensagem aos romanos, para que tivessem certeza da grandiosidade e da 

segurança que tinham com os Flávios no poder. E para que tal vitória fosse sempre 

lembrada, mandou-se cunhar um conjunto de moedas conhecidas como Judea 

Capta e, além disso, construir o Arco de Tito, ainda existente, que marca a conquista 

dos judeus pelos romanos, tais obras faziam parte de um conjunto de projetos 

arquitetônicos desenvolvidos pelos Flávios e em especial por Vespasiano (BERLIN; 

OVERMAN, 2002, p. 5), que incluía a construção do Coliseu ou Anfiteatro Flaviano 

durante a década posterior à conquista (GOLDSWORTHY, 2009, p. 397-398). 
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Imagem 6 – Moeda Vespasiano IVDEA (século I – Aureus).  
Peça Integrante do Kunst Historisches Museum Wien.  

Acesso em 21 de jan. de 2016. Disponível em: http://migre.me/sYjQ1 

 

Moeda em ouro, datada entre os anos 69-79, com o busto do Imperador 

Vespasiano utilizando uma coroa de louros em seu anverso e com a inscrição 

“IVDEA” (Judeia) em seu reverso. Além disso, pode-se observar uma palmeira 

representando os judeus e uma mulher com as mãos atadas simbolizando 

Jerusalém conquistada. 

 

Imagem 7 – Moeda Vespasiano IVDEA CAPTA (século I – Sestertius).  
Peça Integrante do Kunst Historisches Museum Wien.  

Acesso em 21 de jan. de 2016. Disponível em: http://migre.me/sYjQ1 
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Acima, podemos ver a moeda em bronze, datada entre anos de 69-79, com 

o busto do Imperador Vespasiano utilizando uma coroa de louros em seu anverso e 

com a inscrição “IVDEA CAPTA” (Judeia capturada ou conquistada) em seu reverso. 

Além disso, podemos observar a figura de um soldado romano, uma mulher vestida 

em luto e de uma palmeira simbolizando os judeus. 

As moedas apresentadas acima foram cunhadas em ouro e bronze e, 

provavelmente emitidas após 70, ano que marca a conquista de Jerusalém por Tito 

e suas tropas. Além desta, temos conhecimento de quarenta e oito tipos de moedas 

dessa mesma série com as inscrições “IVDEA CAPTA” (Judeia Capturada) ou 

“IVDEA DEVICTA” (Judeia Vencida), ou ainda, apenas “IVDEA” (Judeia). Tais 

moedas foram utilizadas pelos três imperadores da dinastia flaviana durante vinte e 

cinco anos e foram produzidas em bronze, prata e ouro.28 

Como apresentado na descrição da imagem 7, observamos uma mulher 

sentada ao chão debaixo de uma palmeira e com as mãos atadas. Essa 

representação tem intrínseca relação com a profecia de Isaías29 que destaca a 

miséria que recairá sob Jerusalém: 

 

Teus homens cairão à espada, 
teus heróis tombarão na guerra. 
Suas portas se encherão de lamentação e de luto; 
ela, despojada, sentar-se-á no chão. 

 

Por tal passagem, podemos entender que se refere à conquista dos judeus 

pelas mãos romanas, além do luto pela destruição do Templo e de toda Jerusalém, 

como também no papel da escravidão a que muitos foram sujeitos. 

Durante a revolta também houve a cunhagem de moedas pelo lado judeu. 

Abaixo, podemos observar um Shekel em prata, datado de 66. 

 

                                                           
28

 Todas as moedas existentes dessa série podem ser vistas no site “The Handbook of Biblical 
Numismatics”, pelo link: http://www.amuseum.org/ 

29
 A passagem bíblica sobre a profecia de Isaías encontra-se em Isaías 3, 25-26. 
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Imagem 8 – Moeda Judaica ŠKL YSR’L (século I – Shekel). 
Peça Integrante do Museu de Israel. 

Acesso em 15 de mai. de 2016. Disponível em: http://migre.me/ufL94 

 

Na imagem acima, podemos ver uma moeda judaica, conhecida como 

Shekel, em prata. Em seu anverso, podemos observar um cálice, com a letra “A” 

acima deste, simbolizando o ano 1 da revolta judaica e a inscrição: “ŠKL YSR’L” 

(Shekel de Israel). Em seu reverso, um galho com três romãs com a inscrição: 

“YRWŠLM HQDŠH” (Jerusalém, a santa). A romã tem um significado especial ao 

povo judeu, uma vez que a fruta possui cerca de seiscentas e treze sementes, o 

mesmo número de mandamentos ou provérbios judaicos, conhecidos como 

“Mitzvots” presentes na Torá. Além disso, no feriado do ano novo judaico, em 

hebraico: השנה ראש (Rosh Hashaná), é comum consumir a fruta símbolo de 

fertilidade, renovação e prosperidade.  

Convém ressaltar que a produção de moedas judaicas, com essa temática, 

foi realizada, provavelmente, até o início da década de 70. Após essa data, não há 

indício de uma nova cunhagem com o tema da revolta, lembrando que tal ano marca 

a queda da última fortaleza judaica, Massada. 

Em Roma, a produção de moedas com a temática da conquista ocorreu até 

o ano de 96, findando com a morte do último dos imperadores da dinastia flaviana, 

Domiciano.  Além da cunhagem de moedas em comemoração à conquista romana, 

o Arco de Tito talvez seja o principal marco de tal evento. Abaixo, temos a imagem 
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do Arco de Tito em meados do século XVIII, antes de sua restauração que 

aconteceria no início do século seguinte: 

 

 

Imagem 9 – Arco de Tito antes da restauração. Acesso em 20 de jan. de 2016.  
Disponível em: http://migre.me/sXGO7 

 

O Arco de Tito situa-se dentro do Fórum Romano, em Roma, e foi construído 

em mármore grego. Foi restaurado por Stern30 e Valadier31 entre 1817 e 1824. E em 

tal restauração, os arquitetos utilizaram travertino32 no lugar do mármore para se 

diferenciar das partes originais da obra. Segundo a pesquisadora Beatriz M. Kühl 

(2003, p. 18): 

 

                                                           
30

 Raffaele Stern foi arquiteto romano e viveu entre os anos 1774 a 1820. 

31
 Giuseppe Valadier foi arquiteto romano e viveu entre os anos 1762 a 1839. Este assumiu a 

incumbência de terminar a restauração, após a morte de Stern. 

32
  Rocha calcária utilizada na arquitetura romana devido a sua durabilidade e fácil aplicação. 
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O arco teve suas partes desmontadas e depois remontadas 
cuidadosamente em novo arcabouço de tijolos. Nas partes reconstituídas foi 
empregado o travertino em lugar do mármore grego, e foram usadas formas 
simplificadas, permitindo a sua diferenciação dos elementos originais. 

 

Ainda segundo tal autora, Paolo Marconi, arquiteto romano, baseando-se na 

documentação fornecida por Valadier, afirma que a opção e a diferenciação dos 

materiais e da própria simplificação dos elementos se deu por razões econômicas. 

Importante enfatizar que Rafaelle Stern foi um dos responsáveis pela restauração do 

Coliseu no início do século XIX, durante o papado de Pio VII (1800 - 1823), devido 

ao estado precário em que se encontrava. 

 

 

Imagem 10 - Arco de Tito na atualidade.  
Fonte: SALCEDO, 2013, p. 28. 

 

O arco possui 15,4 metros de altura por 13,5 metros de largura e 4,75 

metros de profundidade. Como podemos observar, em sua parte superior consta a 

seguinte inscrição em Latim: 
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SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS DIVO TITO DIVI VESPASIANI 
F(ILIO) VESPASIANO AVGVSTO 

 

Do Senado e do povo romano para o divino Tito, filho do divino Vespasiano, 
Vespasiano Augusto. 

 

Acredita-se que sua construção tenha se iniciado no ano 81. Tal ano é 

marcado pela ascensão de Domiciano ao cargo de Imperador, após a morte de seu 

irmão Tito, homenageado com o referido arco. 

 

 

Imagem 11 – Relevo presente no Arco de Tito - O Triunfo Romano.  
Fonte: MILLAR, 2005, p. 108. 
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Imagem 12 – Reconstrução do relevo do Arco de Tito.  
Peça integrante do Museu de Arte do Condado de Los Angeles.  

Data: 1791. Acesso em 21 de jan. de 2016. Disponível em: http://migre.me/sXI7L 

 

Pela imagem exposta acima, podemos observar alguns objetos retirados do 

Templo, como a Menorah, candelabro de sete braços feito em ouro maciço (Êxodo 

25, 31-40);33 à direita algumas trombetas que acreditam ser feitas de prata e acima 

destas, a mesa dos pães da oblação ou da proposição (Êxodo 25, 23-30 e Mateus 

12, 4),34 feita em madeira de acácia com detalhes em ouro, que representava por 

                                                           
33

 Passagem bíblica sobre o candelabro de ouro encontra-se em Êxodo 25, 31-40: O candelabro – 
Farás um candelabro de ouro puto; o candelabro, o seu pedestal e a sua haste serão em relevo; os 
ses cálices, os seus botões e flores formarão com ele uma só peça. Seis braços sairão dos seus 
lados: três braços do candelabro de um lado e três braços do candelabro do outro lado. Num braço 
haverá três cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor; e três cálices com formato de 
flor de amêndoa no outro braço, com botão e flor; assim serão os seis braços saindo do candelabro. 
Mas o candelabro mesmo terá quatro cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor: um 
botão sob os dois primeiros braços que saem do candelabro, um botão sob os dois braços seguintes 
e um botão sob os dois últimos braços – assim se fará com esses seis braços que saem do 
candelabro. Os botões e os braços formarão ma só peça com o candelabro e tudo se fará com um 
bloco de ouro batido. Far-lhe-ás também sete lâmpadas. As Lâmpadas serão elevadas de tal modo 
que alumien defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus aparadores serão de ouro puro.

 
Com um 

talento de ouro puro tu o farás e todos os seus acessórios. Vê, pois, e faze tudo conforme o modelo 
que te foi mostrado sobre a montanha. 

34
 Passagem bíblica sobre a mesa dos pães da oblação encontra-se em Êxodo 25, 23-30: “A mesa 

dos pães da oblação – Farás uma mesa de madeira de acácia com dois côvados de comprimento, 
um côvado de largura e um côvado e meio de altura. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma 
moldura de ouro ao redor. Far-lhe-ás ao redor um enquadramento com um palmo de largura, e ao 
redor do enquadramento uma moldura de ouro. Far-lhe-ás também quatro argolas de ouro e as porás 
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meio do pão a oferenda constante a Deus. Tal relevo marca a representação do 

triunfo em Roma. 

Fergus Millar (2005, p. 101) nos apresenta claramente o triunfo romano 

sobre a visão de Josefo. Este enfatiza o fato de que o testemunho do historiador 

judeu talvez seja a mais detalhada descrição de um triunfo romano do período 

imperial. Assim como destacado anteriormente, o evento da guerra e sua vitória 

serviu de propaganda para Vespasiano e Tito, enquanto recém-chegados ao poder. 

Dessa forma, o triunfo representa uma importante publicidade que serviria de 

demonstração política em meio ao problemático ano de 69, conhecido como o ano 

dos quatro imperadores. Flávio Josefo assim nos apresenta sua visão sobre o triunfo 

de Vespasiano e Tito: 

 

τοῦ πλοῦ δὲαὐτῷ κατὰ νοῦν ἀνυσθέντος ὁμοίως μὲν ἡ Ῥώμη περὶ τὴν ὑποδο
χὴν εἶχε καὶτὰς ὑπαντήσεις ὥσπερ ἐπὶ τοῦ πατρός, λαμπρότερον δ᾽ ἦν Τίτῳ 
καὶ αὐτὸς ὁπατὴρ ὑπαντῶν καὶ δεχόμενος. τῷ δὲ πλήθει τῶν πολιτῶν δαιμόν
ιόν τινατὴν χαρὰν παρεῖχε τὸ βλέπειν αὐτοὺς ἤδη τοὺς τρεῖς ἐν ταὐτῷ γεγονό
τας.  οὐ πολλῶν δὲ ἡμερῶν διελθουσῶν ἕνακαὶ κοινὸν ἔγνωσαν τὸν ἐπὶ τοῖςκ
ατωρθωμένοις ποιήσασθαι θρίαμβονκαίπερ ἑκατέρῳ τῆς βουλῆς ἴδιονψηφισ
αμένης.προδιασαφηθείσης δὲ τῆς ἡμέρας ἐφ᾽ ἧς ἔμελλεν ἡ πομπὴγενήσεσθ
αι τῶν ἐπινικίων, οὐδεὶς οἴκοι καταλέλειπτο τῆς ἀμέτρου πληθύος ἐντῇ πόλει,
 πάντες δὲ ὅπη καὶ στῆναι μόνον ἦν οἷον προεληλυθότες τοὺς τόπουςκατειλή
φεσαν, ὅσον τοῖς ὀφθησομένοις μόνον εἰς πάροδον ἀναγκαίανκαταλιπόντες.
Τοῦ δὲ στρατιωτικοῦ παντὸς ἔτι νύκτωρ κατὰ λόχους καὶ τάξεις ὑπὸ τοῖςἡγεμ
όσι διεξωδευκότος καὶ περὶ θύρας ὄντος οὐ τῶν ἄνω βασιλείων ἀλλὰπλησίον
 τοῦ τῆς Ἴσιδος ἱεροῦ, ἐκεῖ γὰρ ἀνεπαύοντο τῆς νυκτὸς ἐκείνης οἱαὐτοκράτορ
ες, περὶ αὐτὴν ἀρχομένην ἤδη τὴν ἕω προΐασιν Οὐεσπασιανὸςκαὶ Τίτος δάφ
νῃ μὲν ἐστεφανωμένοι, πορφυρᾶς δ᾽ ἐσθῆτας πατρίουςἀμπεχόμενοι, καὶ πα
ρίασιν εἰς τοὺς Ὀκταουίας περιπάτους: ἐνταῦθα γὰρἥ τε βουλὴ καὶ τὰ τέλη τ
ῶν ἀρχόντων οἵ τε ἀπὸ τῶν τιμημάτων ἱππεῖς τὴνἄφιξιν αὐτῶν ἀνέμενον. πε
ποίητο δὲ βῆμα πρὸ τῶν στοῶν δίφρων αὐτοῖςἐλεφαντίνων ἐπ᾽ αὐτοῦ κειμέν
ων, ἐφ᾽ οὓς παρελθόντες ἐκαθέσθησαν, καὶ τὸστρατιωτικὸν εὐθέως ἐπευφήμ
ει πολλὰς αὐτοῖς τῆς ἀρετῆς μαρτυρίαςἀποδιδόντες ἅπαντες: κἀκεῖνοι χωρὶς 
ὅπλων ἦσαν ἐν ἐσθήσεσιν σηρικαῖςἐστεφανωμένοι δάφναις. δεξάμενος δ᾽ αὐ
τῶν τὴν εὐφημίανΟὐεσπασιανὸς ἔτι βουλομένων λέγειν τὸ τῆς σιγῆς ἐποιήσα
το σύμβολον, καὶ πολλῆς ἐκ πάντων ἡσυχίας γενομένης ἀναστὰς καὶ τῷ περι
βλήματι τὸπλέον τῆς κεφαλῆς μέρος ἐπικαλυψάμενος εὐχὰς ἐποιήσατο τὰςνε
νομισμένας: ὁμοίως δὲ καὶ Τίτος ηὔξατο. μετὰ δὲ τὰς εὐχὰς εἰς κοινὸνἅπασιν 
Οὐεσπασιανὸς βραχέα διαλεχθεὶς τοὺς μὲν στρατιώτας ἀπέλυσεν ἐπὶτὸ νενο
μισμένον ἄριστον αὐτοῖς ὑπὸ τῶν αὐτοκρατόρων εὐτρεπίζεσθαι, πρὸς δὲ τὴν
 πύλην αὐτὸς ἀνεχώρει τὴν ἀπὸ τοῦ πέμπεσθαι δι᾽ αὐτῆς αἰεὶ τοὺςθριάμβους

                                                                                                                                                                                     
nos quatro cantos formados pelos quatro pés.

 
Perto das moldras estarão as argolas, por onde 

passarão os varais para se carregar a mesa. Farás, pois, os varais de madeira de acácia, e os 
cobrirás de ouro; por meio deles se carregará a mesa. Farás os seus pratos, as suas taças, as suas 
galhetas e os seus recipientes para as libações; de ouro puro os farás

. 
E colocarás para sempre sobre 

a mesa, diante de mim, os pães da oblação.” Passagem sobre os pães da proposição também 
podemos encontrar em Mateus 12, 4:

 “
Como entrou na Casa de Deus e como eles comeram os pães 

da proposição, que não lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente 
os sacerdotes?”
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 τῆς προσηγορίας ἀπ᾽ αὐτῶν τετυχυῖαν. ἐνταῦθα τροφῆς τεπροαπογεύονται 
καὶ τὰς θριαμβικὰς ἐσθῆτας ἀμφιασάμενοι τοῖς τεπαριδρυμένοις τῇ πύλῃ θύσ
αντες θεοῖς ἔπεμπον τὸν θρίαμβον διὰ τῶνθεάτρων διεξελαύνοντες, ὅπως εἴ
η τοῖς πλήθεσιν ἡ θέα ῥᾴων. (JOSEFO. Bellum Judaicum, VII, 119-131). 

 

Com vento favorável Tito chegou a Roma bem depressa e foi recebido do 
mesmo modo que Vespasiano, seu pai, mas com um acréscimo de honra, 
que aquele admirável pai quis mesmo dar ao filho, indo em pessoa ao seu 
encontro. Sua amizade bem como a de Domiciano causava grande alegria 
ao povo, porque parecia, em tudo, haver algo de sobrenatural. Alguns dias 
depois Vespasiano e Tito determinaram que seria um só o triunfo para 
ambos, embora o Senado tivesse determinado um para cada um, em 
particular. O dia de pompa tão soberba chegou e não houve uma só pessoa 
naquela infinita multidão de povo, que enchia toda Roma, que não quisesse 
presenciá-la. A massa popular era tão grande que não havia mais lugar 
para a passagem dos imperadores. Todos os soldados, com os 
comandantes à frente, marchavam em ordem; dirigiram-se antes do 
despontar do dia para diante das portas, não do palácio alto, mas do de Ísis, 
onde os soberanos haviam passado a noite. O dia apenas começava a 
despontar, quando eles saíram coroados de louros, vestidos de púrpura 
para se dirigir a Roma Otávia, onde o Senado incorporado, os maiores 
senhores do império e os cavaleiros romanos, os esperavam. Havia perto 
de um grande pórtico um trono elevado, onde estavam assentos de marfim; 
depois que os dois imperadores se sentaram, coroados da maneira como 
dissemos, vestidos somente de mantos de seda e sem armas, todos os 
soldados os aclamaram pelos seus grandes feitos, como testemunhas que 
haviam sido, atribuindo tudo o que fora realizado à sua virtude. Vespasiano, 
vendo que eles não cessavam de aclamá-lo, por modéstia, impôs-lhes 
silêncio. Levantou-se e cobrindo a cabeça com uma parte do pano de seu 
manto fez as orações e os votos de praxe. Tito fez o mesmo depois dele. 
Vespasiano em seguida falou a todos em geral, em poucas palavras e 
mandou os soldados para os banquetes que lhes estavam preparados 
segundo o costume. De lá seguiu, acompanhado por Tito, para a porta 
triunfal. Assim ela é chamada, porque somente por ela passa o cortejo dos 
triunfos. Os triunfadores, depois de ali ter tomado a refeição, revestem-se 
dos trajes de triunfo, oferecem sacrifícios aos deuses, cujas estátuas estão 
colocadas sobre essa porta e por ali passam, para os lugares destinados 
aos espetáculos públicos, a fim de que o povo possa mais facilmente ver a 
magnificência dessas pompas soberbas. (JOSEFO, Flávio. Guerra dos 
Judeus Contra os Romanos. Livro Sétimo, Capítulo 16, Parágrafo 518-519. 
Tradução de Vicente Pedroso). 

 

Mary Beard no prólogo do seu extenso trabalho sobre o triunfo romano, 

destaca a honra e a importância desta cerimônia. O triunfo representa uma 

importante demonstração de poder, enfatizando a vitória dos romanos, bem como o 

massacre e a inferioridade dos conquistados. Nesse sentido, para um general ser 

agraciado com tal comemoração representa uma grande conquista pessoal e, acima 

de tudo, política, já que a autora destaca que essa seria a mais proeminente honra 

que um general poderia esperar. Este desfilaria em sua carruagem, acompanhado 
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dos espólios e dos prisioneiros capturados. Nas palavras da autora (BEARD, 2007, 

p. 4), o triunfo representa uma “obsessão da elite romana sobre a glória militar”.  

 

* * * 

 

A partir do exposto no presente capítulo, podemos observar a constante 

tensão existente entre os judeus e os diversos povos estrangeiros. Mais evidente, 

percebemos um grande descontentamento e insatisfação populacional devido à 

grande carga tributária de que eram imbuídos, após o domínio romano. A 

recorrência de tais insatisfações, culminaram com grandes revoltas e em 

consequência com a guerra entre judeus e romanos, resultando na destruição do 

Templo e de Jerusalém, marcando o início de uma nova diáspora judaica, agora 

confirmada pela supremacia da nova dinastia romana, os Flávios. 

Assim, a partir desse momento, faremos uma construção biográfica de 

Flávio Josefo, trazendo sua origem, formação religiosa e dando destaque a seu 

principal ofício, o de historiador. Tal construção será importante para que possamos 

analisar o seu discurso, bem como sua representação por meio de sua obra 

comumente conhecida como Vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

FLÁVIO JOSEFO: VIDA E PRODUÇÃO HISTÓRICA 
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No presente capítulo, observaremos que, desde sua origem, educação e 

atuação na vida pública, Josefo sempre esteve diante de inúmeros acontecimentos 

como, por exemplo, a escolha espiritual pelos fariseus, a viagem a Roma e o seu 

comando durante a guerra entre judeus e romanos. Tais momentos representam 

parte desse caminho que se relacionam às escolhas religiosas e políticas e, como 

sabemos, tornam-se essenciais para a análise de sua vida. Assim, iniciaremos o 

capítulo tratando de sua vida privada, sua formação educacional e religiosa, até sua 

iniciação à vida pública em Jerusalém. Ainda nesse capítulo, traçaremos uma 

pequena apresentação sobre suas obras e a transmissão delas ao longo dos 

séculos. Por fim, faremos uma discussão sobre a utilização do termo “autobiografia” 

ao longo das publicações de Vita nos séculos XX e XXI. 

 

2.1 – A ASCENDÊNCIA DE YOSEF BEN MATTITIAHOU HA-COHEN 

 

2.1.1 - Origem 

 

Yosef Ben Mattitiahou ha-Cohen, conhecido pela tradição como Flávio 

Josefo, nasceu em Jerusalém e, ao observarmos a historiografia contemporânea, 

notamos uma disparidade quanto a sua data de nascimento. Dobroruka (2007, p. 

119) define o ano de nascimento de Josefo como sendo em 34/35, porém, em 

trabalhos posteriores, o autor (2012, p. 107) a redefine para constar entre os anos 

34/37. Vale dizer que Luís García Iglesias (1994, p. 9) insiste numa indefinição entre 

os anos 37 ou 38. Em seu próprio relato, Josefo apresenta sua ascendência e 

destaca o ano de seu nascimento: 

 

τούτου γίνεται Ἰώσηπος ἐνάτῳ ἔτει τῆς Ἀλεξάνδρας ἀρχῆς, καὶ Ἰωσήπου 
Ματθίας βασιλεύοντος Ἀρχελάου τὸ δέκατον, Ματθία δὲ ἐγὼ τῷ πρώτῳ τῆς 
Γαΐου Καίσαρος ἡγεμονίας. ἐμοὶ δὲ παῖδές εἰσιν τρεῖς, Ὑρκανὸς μὲν ὁ 
πρεσβύτατος ἔτει τετάρτῳ τῆς Οὐεσπασιανοῦ Καίσαρος ἡγεμονίας, ἑβδόμῳ 
δὲ Ἰοῦστος, ἐνάτῳ δὲ Ἀγρίππας. (JOSEFO, Vita 5). 

 

A partir de Mathias veio Josefo, no nono ano do reinado de Alexandre; a 
partir de Josefo, Mathias, no décimo ano do reinado Arquelau, e eu de 
Mathias, no primeiro ano de império de Gaius Caesar. Tive três filhos: 
Hircano, o mais velho, nasceu no quarto ano, Justo a partir do oitavo ano, e 
Agripa a partir do nono ano do império de Vespasiano Caesar. 
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À vista disso, Flávio Josefo destaca o seu nascimento como sendo no 

primeiro ano de governo Gaius Caesar.35 Assim, optamos por definir como 37 o ano 

de nascimento de Flávio Josefo, à medida que o governo de Calígula se inicia em 18 

de março do referido ano, como Steve Mason nos apresenta (2001, p. 9). Por 

conseguinte, a data de seu falecimento é uma incógnita; porém, acredita-se que 

Josefo tenha falecido no início do segundo século (BARTLETT, 1985, p. 75-76), 

como Dobroruka (2007, p. 120) propõe: “Josefo sobreviveu a Domiciano e deve ter 

falecido durante o reinado de Trajano [...]”. Em seu relato, Josefo destaca o apreço 

recebido pelos três imperadores da dinastia flaviana, bem como enfatiza sua posição 

de destaque ao citar o Imperador Domiciano e sua esposa, Domicia Longina, em 

seu próprio relato: 

 

διαδεξάμενος δὲ Τίτον Δομετιανὸς καὶ προσηύξησεν τὰς εἰς ἐμὲ τιμάς: τούς 
τε γὰρ κατηγορήσαντάς μου Ἰουδαίους ἐκόλασεν καὶ δοῦλον εὐνοῦχον 
παιδαγωγὸν τοῦ παιδός μου κατηγορήσαντα κολασθῆναι προσέταξεν, ἐμοὶ 
δὲ τῆς ἐν Ἰουδαίᾳ χώρας ἀτέλειαν ἔδωκεν, ἥπερ ἐστὶ μεγίστη τιμὴ τῷ 
λαβόντι. καὶ πολλὰ δ᾽ ἡ τοῦ Καίσαρος γυνὴ Δομετία διετέλεσεν εὐεργετοῦσά 
με. (JOSEFO. Vita, 429) 

 

Quando Domiciano sucedeu a Tito, ele aumentou a estima tida por mim. 
Castigou judeus que havia me acusado e ordenou que fosse castigado um 
escravo eunuco, tutor de meu filho, que havia testemunhado contra mim. 
Ele também me outorgou a isenção fiscal das minhas terras na Judeia, é 
por certo uma grande honra recebida. Domicia, esposa de César, continuou 
me beneficiando de diversas maneiras. 

 

Podemos observar que Josefo destaca as benesses recebidas de Domícia 

Longina, já que, segundo nossos pressupostos, refere-se ao tratamento recebido da 

Imperatriz, ao longo do governo de Domiciano. Assim, parece-nos pertinente inferir 

que Josefo sobreviveu ao último Imperador da dinastia flaviana. Dobroruka (2007, p. 

120) destaca ainda que a morte de Josefo deve ter acontecido na segunda década 

do século II. Porém, tendo em vista o avançar da sua idade e a falta de 

                                                           
35

 Gaius Iulius Caesar Germanicus, conhecido comumente como Calígula foi o terceiro Imperador 
romano e membro da dinastia Júlio-Cláudia. Nasceu no ano 12 e governou entre os anos 37 a 41, 
quando foi assassinado pela guarda pretoriana. Durante seu governo, Calígula ordenou que se 
colocassem uma estátua em sua homenagem diante do Templo de Jerusalém, o que ocasionou 
certos distúrbios, uma vez que tal ação vai de encontro às proibições judaicas (Cf. DEGAN, 2013; 
HORSLEY & HANSON, 1995 e STAMBAUGH, 1996). 
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documentação que comprove tal hipótese, optamos por estabelecer a datação de 

100. 

Josefo, além de destacar seu ano de nascimento, como vimos 

anteriormente, apresenta sua origem familiar (JOSEFO, Vita 5), enfatizando sua 

importância e, com isso, esclarece aos seus leitores sobre a nobreza de sua 

linhagem, já que o nome recebido por ele vem diretamente de seu avô, também 

chamado Josefo. Dessa forma, tendo em vista a quantidade de homônimos na 

família de Josefo, apresentaremos abaixo um esquema com sua genealogia, uma 

vez que, em conformidade com a própria tradição da época, o filho deveria receber o 

prenome de seu avô paterno, assim como ocorreu com o pai de Josefo, chamado 

Mathias. 

 

 

Imagem 13 – Genealogia de Flávio Josefo.  
Fonte: OLIVEIRA, 2016. 

 

Como já demos a entender, em Vita, Josefo destaca a relevância de seus 

laços familiares, pois, segundo o seu testemunho, pertencia a uma família 

sacerdotal: 
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Ἐμοὶ δὲ γένος ἐστὶν οὐκ ἄσημον, ἀλλ᾽ ἐξ ἱερέων ἄνωθεν 
καταβεβηκός. ὥσπερ δ᾽ ἡ παρ᾽ ἑκάστοις ἄλλη τίς ἐστιν εὐγενείας 
ὑπόθεσις, οὕτως παρ᾽ ἡμῖν ἡ τῆς ἱερωσύνης μετουσία τεκμήριόν ἐστιν 
γένους λαμπρότητος. (JOSEFO. Vita 1). 

 

Em meu caso, a minha ancestralidade é bastante distinta, tendo se 
originado com sacerdotes há muito tempo. Cada povo possui um critério 
para definir sua nobreza, entre nós a participação no sacerdócio é a prova 
de uma ilustre linhagem. 

 

 

ἐμοὶ δ᾽ οὐ μόνον ἐξ ἱερέων ἐστὶν τὸ γένος, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς πρώτης 
ἐφημερίδος τῶν εἰκοσιτεσσάρων, πολλὴ δὲ κἀν τούτῳ διαφορά, καὶ τῶν ἐν 
ταύτῃ δὲ φυλῶν ἐκ τῆς ἀρίστης. ὑπάρχω δὲ καὶ τοῦ βασιλικοῦ γένους ἀπὸ 
τῆς μητρός: οἱ γὰρ Ἀσαμωναίου παῖδες, ὧν ἔγγονος ἐκείνη, τοῦ ἔθνους ἡμῶν 
ἐπὶ μήκιστον χρόνον ἠρχιεράτευσαν καὶ ἐβασίλευσαν. (JOSEFO.Vita 2) 

 

Minha família não só descende de sacerdotes, mas também é oriunda da 
primeira entre as vinte e quatro classes - e isto é uma grande distinção – e 
da mais eminente entre seus clãs. Além disso, eu tenho sangue real pelo 
lado materno, pois os descendentes dos Asmoneus, os antepassados de 
minha mãe, serviram nossa nação como sumo-sacerdotes e reis por muito 
tempo. 

 

Convém ressaltar que a esposa de Mathias, filha de Jônatas Macabeu, está 

presente na genealogia de Flávio Josefo. Porém, de acordo com a pesquisa 

realizada, seja na historiografia (Cf. DOBRORUKA, 2007, p. 119; HADAS-LEBEL, 

1991, p. 23; RAJAK, 1983, p. 15), seja no corpus documental, é observado que a 

origem nobre de Josefo associa-se à sua família materna. Como podemos ver na 

seguinte passagem: “Além disso, eu tenho sangue real pelo lado materno, pois os 

descendentes dos Asmoneus, os antepassados de minha mãe, serviram a nossa 

nação como sumo-sacerdotes e reis por muito tempo” (JOSEFO, Vita 2). Nesse 

sentido, como podemos observar no esquema apresentado acima, os dados trazidos 

pelo historiador judeu são das origens de seus antepassados por parte de pai. Ora, 

o casamento com a filha de Jônatas Macabeu, que confirma a nobreza de sua 

família, vincula-se à família materna ou paterna? A partir disso, algumas hipóteses 

são possíveis. Optamos por concordar com o exposto por Steve Mason (2000, p. 6) 

e, em especial por Tessa Rajak (1983, p. 15), que defende o uso da palavra “mãe” 

ou “materno” para se referir à origem nobre do trisavô de Josefo por parte de pai e, 
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não necessariamente de sua própria mãe.36 Ou seja, quando Josefo se refere aos 

antepassados de sua mãe está se referindo a sua origem, a sua raça, e não a sua 

vinculação familiar. Assim, ele está se referindo ao seu quarto avô, por parte de pai, 

Jônatas Macabeu. Importante salientar que em nenhum momento, nem quando 

menciona diretamente sua mãe ou suas esposas, Josefo as apresenta com algum 

nome, fazendo apenas uma referência à posição dessas em sua família. Nem 

mesmo a importante filha de Jônatas mereceu esse destaque, utilizando-se apenas 

da expressão “tenho sangue real pelo lado materno” (JOSEFO. Vita 2). 

Além disso, observamos que a família de Josefo se configurava como a 

primeira das vinte e quatro classes37 em que a tribo38 Levi havia sido dividida, 

destacando a importância desta para com o sacerdócio (RAJAK, 1983, p. 15), como 

podemos ver na passagem de Mireille Hadas-Lebel (1991, p. 19) que salienta: “[...] 

os descendentes de Aarão haviam sido repartidos por sorteio em 24 classes, na 

primeira linha das quais estava a de Yehoyarib”. Cumpre realçar que, em 

conformidade com a tradição da época, a família de Josefo tinha o direito de indicar 

a origem sacerdotal em seu nome de nascimento. Assim, o título “ha-Cohen” passa 

a fazer parte do nome de Josefo e, é importante para a discussão aqui proposta, 

uma vez que em sua tradução, o termo significaria “o sacerdote”, vinculando Josefo 

desde o nascimento a essa importante função (DEGAN, 2013, p. 134; Idem, 2012. p. 

123). Visto desse modo: 

 

Os próprios sacerdotes, ou cohanim, pertencem a tribo de Levi. Esta não 
recebeu territórios nos tempos bíblicos, pois cabe-lhe uma missão mais 
elevada: a de guardar a aliança. Dessa tribo provém, em especial, Aarão e 
Moisés, filho de Amram, mas somente a descendência de Aarão, o irmão 
mais velho, é tida por fornecedora dos grandes sacerdotes “ungidos pelo 
Senhor” e pode usar o título cohen (HADAS-LEBEL, 1991, p. 19). 

 

                                                           
36

 Em uma curta passagem de Bellum Judaicum (V, 319), podemos observar a mesma utilização em 
outra ocorrência, em especial quando Josefo fala de Sara, esposa de Abraão: “mãe de nossa 
raça/ascendência”. Para um melhor entendimento ver: MASON, Steve. Translation and Commentary - 
Life of Josephus. Brill. 2000, p. 4-7). 

37
 Definição de classe segundo Anthony Saldarini (2005, p. 317): “[...] organização de pessoas que 

ocupam uma posição em uma hierarquia social em razão de sua evidente semelhança de critérios 
avaliados objetivamente, tais como parentesco, poder, aquisições, posses, etc.” 

38
 Definição de tribo segundo Kalina V. Silva e Maciel H. Silva (2013, p. 410): “[...] grupo de indivíduos 

que ocupam área contígua, falam uma mesma língua e têm os mesmos costumes. E, além disso, 
possuem uma unidade de origem e um sentimento de unidade que os identifica como pertencentes a 
uma tribo específica, em oposição a outras.” 
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Importante lembrar que o nome acaba por instituir uma identidade social, 

pois, como propõe Pierre Bourdieu (2006, p. 186), “garante a identidade do indivíduo 

biológico em todos os campos possíveis onde ele intervém como agente, isto é, em 

todas as suas histórias de vida possíveis.” Cumpre ressaltar que Yosef Ben 

Mattitiahou ha-Cohen é o nome dado em seu nascimento. Porém, após sua captura 

durante a guerra dos judeus e, posteriormente com sua libertação, Yosef passa a ter 

cidadania romana. O que pode implicar uma mudança crucial do nome, uma vez que 

esse adota para si o nome de seu libertador, modificando não apenas o seu nome, 

mas alterando o seu status social (RAJAK, 1983, p. 185; DEGAN, 2013, p. 133). Tal 

como salienta Denis Lamour (2006, p. 29), compreendemos que: 

 

O nome de Flávio Josefo, sob o qual é conhecido em nossos dias não 
aparece em suas obras. Pode-se conjeturar que, ao tornar-se cidadão 
romano, ele teria recebido os tria nomina: aquele que se chama Yosef, filho 
de Matitiahu, teve de adotar o prenome Flávio em homenagem a seus 
protetores, os Flávios, do mesmo modo que um de seus compatriotas, 
Tibério Júlio Alexandre, sobrinho do filósofo judeu Filo de Alexandria, havia 
recebido seu prenome de Tibério. Os tria nomina de Josefo que, alguns 
completam com o de Tito (Titus Flavius Josephus), são apenas hipotéticos, 
embora prováveis. 

 

Josefo possuía origem nobre, se figurando como descendente dos 

Asmoneus (DEGAN, 2013, p. 135) que, como sabemos, governou a Judeia entre os 

anos de 164 a 63 a.C. (JOSEFO. Vita, 2). À vista disso, Josefo realça que seus 

antepassados foram sumos sacerdotes e reis do seu povo por muitíssimo tempo. É 

dessa forma que Hadas-Lebel (1991, p. 20) afirma que “Josefo está ligado à dinastia 

legítima, visto que, diz ele, seu trisavô paterno, filho de Simão, o gago, chamado 

Mathias, havia desposado uma filha do sumo sacerdote Jônatas”.39 Assim, os 

Asmoneus estavam vinculados à dinastia legítima, diferentemente da dinastia 

herodiana, que governava ao tempo de Josefo. Esta última chega ao poder com o 

apoio dos romanos na pessoa de Antípatro, um príncipe da tribo idumeia, indicado, 

de fato, ao cargo romano com o título de procurador. A posteriori, Herodes, seu filho, 

logra-se como “rei” da Judeia, abarcando outros territórios como a Galileia e a 

Samaria (STAMBAUGH, 1996, p. 18; ROCHA, 2004, p. 55). Em vista destes 

                                                           
39

 Jônatas ocupa o lugar do irmão Judas Macabeu e governa entre os anos 160 a 142 a.C. como 
chefe dos judeus e sumo sacerdote. Juntamente com o pai e os irmãos, foram responsáveis pela 
Revolta dos Macabeus contra o Império Selêucida. O termo “Macabeu” vem do dialeto siríaco que 
significa “martelo”. 
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apontamentos, Herodes, chamado o Grande, foi um importante governador, já que 

investiu de forma maciça na reconstrução do Templo de Jerusalém (chamado 

Templo de Salomão) destruído no século VI a.C. Assim, observamos que, 

 

Herodes investiu numa elaborada reconstrução do Templo de Jerusalém. 
Muralhas enormes, uma das quais ainda se conserva como o Muro do 
Ocidente, ou o Muro das Lamentações, sustentavam grande aterro sobre o 
qual se construiu o novo templo em escala sem precedentes de tamanho e 
decoração. A obra começou em 23 a. C. e só terminou em 64 d. C. 
(STAMBAUGH, 2006, p. 19). 

 

Importante destacar que na época de Josefo toda essa divisão familiar/tribal 

era importante e estava registrada em arquivos públicos. Como podemos observar 

na seguinte passagem: 

 

τὴν μὲν τοῦ γένους ἡμῶν διαδοχήν, ὡς ἐν ταῖς δημοσίαις δέλτοις 
ἀναγεγραμμένην εὗρον, οὕτως παρατίθεμαι τοῖς διαβάλλειν ἡμᾶς 
πειρωμένοις χαίρειν φράσας. (JOSEFO. Vita 6). 

 

Essa é a sucessão de minha ancestralidade que se encontra registrada nos 
arquivos públicos, exponho com a intenção de calar aqueles que tentam nos 
difamar. 

 

Josefo enfatiza que todas essas informações estão disponíveis para que ele não 

seja alvo de calúnias. Tal passagem é importante, pois nos mostra um Josefo 

atento, talvez preocupado com a sua reputação e, por consequência, com sua 

posição em Roma.  

 

Ὁ πατὴρ δέ μου Ματθίας οὐ διὰ μόνην τὴν εὐγένειαν ἐπίσημος ἦν, ἀλλὰ 
πλέον διὰ τὴν δικαιοσύνην ἐπῃνεῖτο, γνωριμώτατος ὢν ἐν τῇ μεγίστῃ πόλει 

τῶν παρ᾽ ἡμῖν τοῖς Ἱεροσολυμίταις. (JOSEFO. Vita 7). 

 

Meu pai, Mathias ainda destacado por sua linhagem nobre, era estimado 
por seu senso de justiça, sendo considerado um homem muito eminente em 
Jerusalém, nossa cidade mais importante. 

 

Dando continuidade em seu relato, observamos que a família de Josefo possuía 

destaque em sua cidade natal, não apenas por sua origem, mas tendo em vista que 
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seu pai, Mathias, era reconhecido por sua retidão e gozava de grande prestígio em 

Jerusalém (RAJAK, 1983, p. 22). 

Essas são as informações de que dispomos sobre a origem de Flávio 

Josefo, que chegam a nós pelo próprio relato que o autor nos legou, sua Vita. 

Documento que nos apresenta um importante conjunto de informações pessoais e 

que se configura, possivelmente, como uma obra única no mundo antigo. 

 

2.1.2 - Formação Educacional e Religiosa 

 

Em sua infância, Josefo destaca que era conhecido por sua superioridade 

intelectual que, educado junto com seu irmão Mathias, exalta suas qualidades 

cognitivas em relação à sua memória e inteligência. 

 

ἐγὼ δὲ συμπαιδευόμενος ἀδελφῷ Ματθίᾳ τοὔνομα, γεγόνει γάρ μοι γνήσιος 
ἐξ ἀμφοῖν τῶν γονέων, εἰς μεγάλην παιδείας προύκοπτον ἐπίδοσιν μνήμῃ τε 

καὶ συνέσει δοκῶν διαφέρειν, ἔτι δ᾽ ἀντίπαις ὢν περὶ τεσσαρεσκαιδέκατον 
ἔτος διὰ τὸ φιλογράμματον ὑπὸ πάντων ἐπῃνούμην συνιόντων ἀεὶ τῶν 
ἀρχιερέων καὶ τῶν τῆς πόλεως πρώτων ὑπὲρ τοῦ παρ᾽ ἐμοῦ περὶ τῶν 
νομίμων ἀκριβέστερόν τι γνῶναι. (JOSEFO. Vita 8-9). 

 

Fui educado juntamente com um irmão de pai e mãe chamado Mathias, e 
alcancei grandes progressos em minha educação, gozando a fama de uma 
memória e inteligência excepcionais. Apenas saído da infância, com 
quatorze anos, todos elogiavam minha dedicação aos estudos, sacerdotes e 
homens notáveis da cidade me procuravam para conhecer minha visão 
sobre algum ponto de nossas leis. 

 

Ora, compreendemos que a formação educacional no início do século I associava-se 

às questões estritamente religiosas (DEGAN, 2013, p. 135; RAJAK, 1983, p. 26), à 

medida que se tratava “de um ensino puramente religioso, baseado na Torá. De fato, 

julgava-se que os livros sagrados continham o saber essencial ao homem para que 

conduzisse sua vida neste mundo” (HADAS-LEBEL, 1991, p. 25-26). 

Convém salientar que Josefo enfatiza, como vimos na passagem acima, sua 

excepcional inteligência. Acreditamos que tal informação, um tanto exagerada, 

mostra que o historiador judeu quer colocar-se como uma importante figura desde 
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sua juventude, passando a falsa impressão de que sua inteligência seguia um rumo 

pré-determinado que já se manifestava desde sua infância.  

Josefo, com dezesseis anos à época, decide realizar uma sucessão de 

estágios entre as seitas40 (SEPÚLVEDA, 1994, p. 101) ou escolas filosóficas41 

(MASON, 2001, p. 15) existentes na Judeia, seriam estas: fariseus, saduceus e os 

essênios. Josefo nos relata: 

 

περὶ δὲ ἑκκαίδεκα ἔτη γενόμενος ἐβουλήθην τῶν παρ᾽ ἡμῖν αἱρέσεων 
ἐμπειρίαν λαβεῖν: τρεῖς δ᾽ εἰσὶν αὗται, Φαρισαίων μὲν ἡ πρώτη, καὶ 
Σαδδουκαίων ἡ δευτέρα, τρίτη δ᾽ Ἐσσηνῶν, καθὼς πολλάκις εἴπομεν: οὕτως 

γὰρ ᾤμην αἱρήσεσθαι τὴν ἀρίστην, εἰ πάσας καταμάθοιμι. (JOSEFO. Vita 
10). 

 

Com então dezesseis anos, escolhi obter experiência nas três escolas 
filosóficas existentes entre os judeus: os fariseus, os saduceus e os 
essênios. Desta forma poderia conhecer bem todas para eleger a melhor. 

 

Jorge Pixley (1990, p. 125-126) destaca que a grande maioria da população 

não fazia parte desses grupos, na verdade, com base na própria documentação de 

Josefo, podemos perceber que os indivíduos pertencentes a tais grupos 

representavam uma camada pequena da população. Assim, os fariseus se 

constituíam por volta de seis mil pessoas (Antiquitates Judaicae, XVII, 42),42 os 

saduceus com apenas uns poucos (Antiquitates Judaicae, XVIII, 17)43 e os essênios 

com mais de quatro mil (Antiquitates Judaicae, XVIII, 20).44 

                                                           
40

 O termo “seitas” não está associado à imagem pejorativa de que temos na atualidade. Segundo a 
própria definição, o termo na antiga literatura romana e pré-cristã, significa: partido ou escola 
filosófica. Ou ainda, variedade de tendências religiosas dentro do judaísmo. (HOUAISS, 2009). 

41
 Quanto ao termo “escolas filosóficas”, podemos destacar a passagem de Denis Lamour (2006, p. 

19), uma vez que: “convém conservar um certo distanciamento em relação aos termos que ele utiliza 
em suas obras para levar em consideração seu cuidado em adaptar para o público romano, 
amplamente helenizado, os conceitos utilizados; o que apresentou como escolas filosóficas, à 
maneira das escolas gregas que exerciam uma grande influência em Roma, não passavam de 
movimentos, ao mesmo tempo intelectuais e religiosos, cujas relações – muitas vezes conflitantes – 
reencontravam-se nas lutas internas que opunham os atores da guerra de 66.” 

42
 “São chamados fariseus. Eles são muito astuciosos e atrevidos, não temendo, nem mesmo às 

vezes, erguer-se contra os reis e atacá-los abertamente. Assim, toda a nação dos judeus obrigou-se 
por juramento a ser fiel ao rei e ao imperador; mais de seis mil deles, porém, recusaram-se a fazer 
esse juramento.” (JOSEFO, Flávio. Antiguidades Judaicas. Livro Décimo Sétimo, Capítulo 3, 
Parágrafo 726. Tradução de Vicente Pedroso). 

43
 “A opinião dos saduceus é que as almas morrem com os corpos e que a única coisa que somos 

obrigados a fazer é observar a lei, sendo um ato de virtude não tentar exceder em sabedoria os que a 
ensinam. Os adeptos dessa seita são em pequeno número, mas ela é composta de pessoas da mais 
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Os fariseus representavam o maior grupo, possuíam grande influência sobre 

o povo judeu e tinham a reputação de serem acessíveis e afáveis (HADAS-LEBEL, 

1991, p. 39; SALDARINI, 2005, p. 123). Eram conhecidos pelo seu interesse e 

dedicação ao estudo, o que pode ter atraído a atenção de Josefo, tendo em vista 

sua inclinação para o estudo das leis judaicas. Sobre tal seita, Ivan Esperança 

Rocha (2014, p. 52), afirma que: “sua preocupação se restringe à estrita observância 

da Torá [...]. Não se preocupam com qualquer tipo de governo desde que não 

obstrua esta observância”. No entanto, tal passagem nos parece um tanto 

contraditória, uma vez que, por muitos anos, os fariseus buscaram sua influência 

junto aos Asmoneus (SALDARINI, 2005, p. 98), e posteriormente com o governo de 

Herodes e o sinédrio,45 como Anthony Saldarini enfatiza (2005, p. 108). Dessa 

forma, acreditamos que os fariseus se constituíam como um importante grupo 

religioso, mas também político (SELVATICI, 2010, p. 98).  

Os saduceus destacavam-se pela prática rigorosa da letra da lei, o que não 

permitia qualquer possibilidade de interpretação (ROCHA, 2014, p. 52). Além disso, 

representavam uma camada importante da sociedade, uma vez que seus membros 

eram ricos e possuíam destaque por sua relação com o grupo sacerdotal (PIXLEY, 

1990, p. 126). Por pertencerem a tal camada, foram alvo das ações de bandidos e 

eram conhecidos pela forma rude com que tratavam as pessoas, incluindo aí seus 

semelhantes e membros dos outros grupos (ROCHA, 2014, p. 52; SALDARINI, 

2005, p. 123), visão que é confirmada por Josefo (Bellum Judaicum, II, 166).46 

Assim, Lamour (2006, p. 19) aponta que: 

 

                                                                                                                                                                                     
alta condição.” (JOSEFO, Flávio. Antiguidades Judaicas. Livro Décimo Oitavo, Capítulo 2, Parágrafo 
760. Tradução de Vicente Pedroso). 

44
 “Os essênios, a terceira seita, atribuem e entregam todas as coisas, sem exceção, à providência de 

Deus. [...] O seu número é superior a quatro mil. Não têm mulheres nem criados, porque estão 
convencidos de que as mulheres não contribuem para o descanso da vida.” (JOSEFO, Flávio. 
Antiguidades Judaicas. Livro Décimo Oitavo, Capítulo 2, Parágrafo 760. Tradução de Vicente 
Pedroso). 

45
 Sinédrio: assembleia judaica constituída por anciãos representantes das classes dominantes. 

Possuía funções de caráter político, religioso, legislativo e judiciário. 

46
 “Enquanto os fariseus são sociáveis e vivem em amizade uns com os outros, os saduceus são 

naturalmente rudes e vivem mesmo grosseiramente entre si, como se fossem estrangeiros.” 
(JOSEFO, Flávio. Guerra dos Judeus Contra os Romanos. Livro Segundo, Capítulo 12, Parágrafo 
156. Tradução de Vicente Pedroso). 
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[...] esse movimento era representado sobretudo nos círculos aristocráticos 
e fornecia o maior número de cohanim (plural de cohen), ou seja, os 
sacerdotes, cuja função foi suspensa com o desaparecimento do Templo, 
único lugar em que o serviço divino adquiria algum sentido. 

 

Por conseguinte, os essênios aparecem de maneira excessiva nas 

descrições de Josefo, em especial em Antiquitates Judaicae (XVIII, 18-22). Acredita-

se que tal seita tenha exercido uma forte atração em nosso autor. Tal grupo forma 

“[...] uma comunidade homogênea muito solidária, perfeitamente organizada, com 

suas regras de iniciação e exclusão” (HADAS-LEBEL, 1991, p. 42). Diríamos, ao 

compartilhar dos pressupostos de Rocha (2014, p. 52), que “os essênios constituem, 

praticamente, um modelo de vida monástica dentro do judaísmo”, em função do 

comprometimento com as regras da comunidade. 

Sabemos, pois, que em Vita, Flávio Josefo não se aprofunda em sua 

vivência dentro desses três grupos; apenas destaca o seu interesse e necessidade 

em conhecer tais seitas; para deste modo, fazer a melhor escolha. Assim, para 

realizar tal opção, após sua experiência entre tais seitas, parte rumo ao deserto e 

entra em contato com um eremita chamado Banus (SCHAMA, 2015, p. 172). De 

acordo com suas palavras: 

 

σκληραγωγήσας οὖν ἐμαυτὸν καὶ πολλὰ πονηθεὶς τὰς τρεῖς διῆλθον, καὶ 
μηδὲ τὴν ἐντεῦθεν ἐμπειρίαν ἱκανὴν ἐμαυτῷ νομίσας εἶναι πυθόμενός τινα 
Βάννουν ὄνομα κατὰ τὴν ἐρημίαν διατρίβειν, ἐσθῆτι μὲν ἀπὸ δένδρων 
χρώμενον, τροφὴν δὲ τὴν αὐτομάτως φυομένην προσφερόμενον, ψυχρῷ δὲ 
ὕδατι τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα πολλάκις λουόμενον πρὸς ἁγνείαν, ζηλωτὴς 
ἐγενόμην αὐτοῦ. (JOSEFO. Vita 11). 

 

Depois de passar pelas três com um esforço considerável, não me dei por 
satisfeito. Vim a conhecer certo homem chamado Banus que vivia no 
deserto e que só se vestia de cascas de árvore e só se alimentava do que a 
terra produzia. Ele banhava-se várias vezes por dia e noite em água fria 
para se purificar, tornei-me seu discípulo. 

 

Josefo passa cerca três anos no deserto em companhia do eremita e, 

argumentamos, portanto, que teve acesso às variedades ascéticas do Judaísmo (Cf. 

DOBRORUKA, 2007, p. 120; DEGAN, 2013, p. 143). Em função destes 

apontamentos, Hadas-Lebel (1991, p. 47) destaca que o eremita: 
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[...] se contentava, como vestimenta, com o que lhe forneciam as árvores, 
como alimento, com o que a terra produz espontaneamente, e usava de 
frequentes abluções de água fria de dia e de noite, por preocupação com a 
pureza. 

 

Pelo exposto acima, lançamos uma problemática que, ao conhecer as 

diversas ramificações do judaísmo, Josefo retorna à sua cidade natal de Jerusalém 

com dezenove anos e com uma escolha feita: passa a se comportar como um 

fariseu (RAJAK, 1983, p. 32; LAMOUR, 2006, p. 20). Josefo destaca o período de 

sua busca e relata: 

 

καὶ διατρίψας παρ᾽ αὐτῷ ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τελειώσας εἰς τὴν 
πόλιν ὑπέστρεφον. ἐννεακαιδέκατον δ᾽ ἔτος ἔχων ἠρξάμην τε πολιτεύεσθαι 
τῇ Φαρισαίων αἱρέσει κατακολουθῶν, ἣ παραπλήσιός ἐστι τῇ παρ᾽ Ἕλλησιν 
Στωϊκῇ λεγομένῃ. (JOSEFO. Vita 12). 

 

Vivendo por três anos na companhia dele e satisfazendo meu desejo, 
regressei para a cidade. Agora com dezenove anos, comecei a me envolver 
na vida pública seguindo os princípios da escola filosófica dos fariseus, que 
se apresenta como semelhante aos estoicos, entre os gregos. 

 

Tal escolha religiosa tem consigo uma grande carga política, uma vez que os 

fariseus foram os únicos a sobreviverem aos massacres da guerra na Judeia. Neste 

sentido, parece-nos pertinente inferir que: 

 

[...] somente depois de ter procurado “informar-se da forma mais plena e 
concreta possível”, escolheu abraçar a seita farisaica – o que poderia ser 
qualificada como “moderada” - o que enfatiza, uma vez mais sua intenção 
de aparecer como um homem ponderado; aliás, essa escolha foi a mais 
criteriosa, já que os fariseus foram os únicos a sobreviver após a queda do 
templo no 70 (LAMOUR, 2005, p. 20). 

 

Assim, parece-nos possível colocar Josefo como um homem ponderado 

(BARTLETT, 1985, p. 90), já que, em inúmeros momentos, utiliza das vias 

diplomáticas para resolver os conflitos, empregando o diálogo, mantendo uma 

postura centrada e atuando com prudência em diversos momentos que virão com a 

guerra e, por consequência, com o seu comando na região da Galileia. Acreditamos 

que tal posicionamento reflete uma clara construção discursiva. Ao se colocar como 

um homem sensato, Josefo quer se destacar com uma aparente “superioridade”. 
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Posto isso, destacamos que essa percepção nos é apresentada por seu 

relato que narra sua própria vida, ou seja, Josefo pretende construir uma imagem de 

si. Assim, destaca positivamente suas origens, como também suas ações em vida, 

mostrando-nos um Josefo pertencente a uma elite (RAJAK, 1983, p. 14) e 

consciente de seus atos. Tal ação tem como propósito construir sua legitimidade 

como judeu e cidadão romano. Uma vez que em inúmeros momentos terá de se 

justificar perante críticas de seus correligionários, como também de gregos e 

romanos. Suas duas últimas obras são destinadas a essas respostas. 

 

2.1.3 - Casamentos 

 

Ao longo de sua vida, Flávio Josefo casou-se quatro vezes. As informações 

que possuímos a esse respeito são um tanto desencontradas, mas por meio delas 

conseguimos extrair algumas observações sobre seus matrimônios, em especial, em 

sua Vita. Sabemos, pois, que em uma curta passagem de Bellum Judaicum (V, 419), 

Josefo nos informa que estava em companhia de sua esposa. Cumpre ressaltar que, 

dezoito anos é a idade estabelecida, segundo as leis47 rabínicas, para a união 

matrimonial. Tal evento pode ter uma intrínseca relação com o seu retorno do 

deserto, com então dezenove anos (HADAS-LEBEL, 1991, p. 57). Porém, nada mais 

além disso nos é informado sobre tal esposa. É provável que tenha falecido junto 

com a família de Josefo, durante os distúrbios em Jerusalém (DEGAN, 2013, p. 

144). 

Com base no exposto, salientamos que diferentemente do casamento 

romano, extremamente ritualístico, como Annelise Freisenbruch destaca (2014, p. 

31), o casamento para os judeus representavam uniões de caráter religioso. Mas 

                                                           
47

 Quanto a legislação judaica, damos destaque a Mishná, a Guemará e o Talmud. A Mishná (“aquilo 
que se estuda” ou “aquilo que se repete”) se configura como uma obra ampla, escrita em hebraico e 
que se divide em seis partes, abrangendo todos os períodos de uma vida, sua formulação se deu em 
meio aos debates rabínicos durante sete séculos. A Guemará (“aquilo que se estuda” ou 
“encerramento”) foi escrita no idioma popular, ou seja, o aramaico e contém um resumo das 
discussões realizadas sobre a Mishna. Sobre a Guemará existem duas versões, uma oriunda da 
Palestina chamada Yerushalmi, datada no final do século V e outra da Babilônia conhecida como 
Babli, datada no século VI. Após esse período, os textos rabínicos abrangiam as duas codificações, 
um trecho da Mishná era seguido de uma passagem da Guemará, a essa junção se deu o nome de 
Talmud, que significa “aquilo que se estuda” ou “aquilo que se ensina”, conforme Theodore M. R. von 
Keler (1983, p. 9-14). 
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que também poderia servir como uma importante aliança política e econômica 

(ROCHA, 2014, 46). Josefo relata: 

 

Τῆς γὰρ τῶν Ἰωταπάτων πολιορκίας λαβούσης τέλος γενόμενος παρὰ 
Ῥωμαίοις μετὰ πάσης ἐπιμελείας ἐφυλασσόμην τὰ πολλὰ διὰ τιμῆς ἄγοντός 
με Οὐεσπασιανοῦ, καὶ δὴ κελεύσαντος αὐτοῦ ἠγαγόμην τινὰ παρθένον ἐκ 
τῶν αἰχμαλωτίδων τῶν κατὰ Καισάρειαν ἁλουσῶν ἐγχώριον. (JOSEFO. Vita 
414). 

 

Depois da tomada de Jotapata, fui mantido prisioneiro, porém tratado com 
muita consideração. Vespasiano demonstrou muita estima por mim e, por 
sua indicação, casei-me com uma cativa de Cesareia. 

 

Acima, Josefo nos informa que por indicação de Vespasiano casou-se pela 

segunda vez com uma cativa de sua pátria. No entanto, sua consorte morreu 

quando ele se dirigia a Alexandria em companhia de Vespasiano. Em nenhum 

momento Josefo cita o nome das mulheres em que esteve em união, apenas faz 

elogios e críticas a elas em passagens pontuais, como podermos ver abaixo. 

 

καθ᾽ ὃν δὴ καιρὸν καὶ τὴν γυναῖκα μὴ ἀρεσκόμενος αὐτῆς τοῖς ἤθεσιν 
ἀπεπεμψάμην τριῶν παίδων γενομένην μητέρα, ὧν οἱ μὲν δύο ἐτελεύτησαν, 
εἷς δέ, ὃν Ὑρκανὸν προσηγόρευσα, περίεστιν. (JOSEFO. Vita 426). 

 

Neste momento, descontente com os hábitos de minha mulher, divorciei-me 
e a mandei embora. Ela era a mãe de três filhos, dos quais dois morreram e 
um, a quem eu chamava Hircano, ainda está conosco. 

 

Nessa mesma cidade (Alexandria), uniu-se em matrimônio pela terceira vez. 

Tempos depois, descontente com sua conduta, revolveu se divorciar. Acreditamos 

que ao falar sobre seu descontentamento, Josefo está se referindo a alguma prática 

judaica que sua esposa não seguia. Além disso, diferente do tratamento despendido 

às mulheres, aqui Josefo cita o nome do seu filho, conhecido como Hircano. 

A sociedade judaica, baseada no direito patriarcal, proibia a mulher de 

requerer o divórcio. Apenas o homem pode concedê-lo, como podemos ver nas 
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passagens bíblicas em Deuteronômio48 e em Marcos.49 Sobre o casamento e 

divórcio, Ivan Esperança Rocha destaca: 

 

Enquanto na Roma imperial era comum o casamento sine manus, no qual a 
mulher mantinha o controle sobre os bens que trazia para o casamento, 
entre os judeus parece estar em vigor os preceitos rabínicos que garantia 
ao marido o controle sobre o dote e outros bens da mulher. Mas em caso de 
divórcio, o dote garantiria a sobrevivência da mulher, substituindo o 
pagamento que a legislação rabínica impunha ao marido nesses casos [...] 
(ROCHA, 2014, p. 47). 

 

Ainda quanto ao casamento judaico, trazemos aqui a própria noção do 

levirato, que obrigava ao homem a casar-se com a viúva de seu irmão. Prática 

comum na sociedade judaica, assim como percebemos na passagem bíblica de 

Deuteronômio.50 Rocha (2014, p. 47) também destaca que essa prática deveria ser 

muito comum durante a revolta judaica, uma vez que essa contou com o 

recrutamento de judeus recém-casados. Ao relatar a sua última união matrimonial, 

Josefo destaca: 

 

                                                           
48

 Passagem bíblica sobre o divórcio encontra-se em Deuteronômio 24, 1-4: “Quando um homem tiver 
tomado uma mulher e consumado o matrimônio, mas esta, logo depois, não encontra mais graça a 
seus olhos, porque viu nela algo de inconveniente, ele lhe escreverá então uma ata de divórcio e a 
entregará, deixando-a sair de sua casa em liberdade. Tendo saído de sua casa, se ela começa a 
pertencer a outro, e se também este a repudia, e lhe escreve e entrega em mãos uma ata de divórcio, 
e a deixa ir de sua casa em liberdade (ou se este outro homem que a tinha esposado vem a morrer), 
o primeiro marido que a tinha repudiado não poderá retomá-la como esposa, após ela ter-se tornado 
impura: isso seria um ato abominável diante de Iahweh. E tu não deverias fazer pecar a terra que 
Iahweh teu Deus te dará como herança”. 

49
 A passagem bíblica sobre o divórcio encontra-se em Marcos 10, 1-12: “Partindo dali ele foi para o 

território da Judeia e além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram em torno dele. E, como de 
costume, de novo as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, 
perguntaram-lhe: ‘É lícito ao marido repudiar sua mulher?’ Ele respondeu: ‘Que vos ordenou Moisés?’ 
Eles disseram: ‘Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar’. Jesus, então, lhes disse: ‘Por 
causa da dureza dos vossos corações ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o 
princípio da criação ele os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e 
os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus 
uniu homem não separe’. E em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. E 
ele disse: ‘Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira; 
e se essa repudiar seu marido* e desposar outro, comete adultério’.” * Essa cláusula reflete o direito 
romano, porquanto o judaico não reconhecia à mulher o privilégio do repúdio, o qual era concedido 
somente ao homem. 

50
 Passagem bíblica sobre o casamento levirato encontra-se em Deuteronômio 25, 5-6: Quando dois 

irmãos moram juntos e um deles morre, sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se 
com um estranho à família; seu cunhado virá até ela e a tomará, cumprindo seu dever de cunhado. O 
primogênito que ela der à luz tomará o nome do irmão morto, para que o nome deste não se apague 
em Israel. 
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μετὰ ταῦτα ἠγαγόμην γυναῖκα κατῳκηκυῖαν μὲν ἐν Κρήτῃ, τὸ δὲ γένος 
Ἰουδαίαν, γονέων εὐγενεστάτων καὶ τῶν κατὰ τὴν χώραν ἐπιφανεστάτων, 
ἤθει πολλῶν γυναικῶν διαφέρουσαν, ὡς ὁ μετὰ ταῦτα βίος αὐτῆς ἀπέδειξεν. 
ἐκ ταύτης δή μοι γίνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἰοῦστος, Σιμωνίδης 
δὲ μετ᾽ ἐκεῖνον ὁ καὶ Ἀγρίππας ἐπικληθείς. (JOSEFO. Vita 427). 

 

Mais tarde, me casei com uma mulher de ascendência judaica que havia 
vivido em Creta, seus pais eram de linhagem nobre e muito conhecidos em 
seu país. Por isso, seu caráter era superior às demais mulheres, como se 
demonstrou ao longo de sua vida. Com ela, tive dois filhos, Justo, o mais 
velho, e Simônides, chamado também de Agripa. 

 

Essas são as únicas informações de que dispomos sobre os casamentos de 

Josefo. Por isso, ao observamos as quatro uniões, veremos que as três últimas se 

dão após o início das revoltas judaicas, enquanto ele ainda era cativo. Nesse 

sentido, podemos nos indagar sobre a real intenção dessas uniões, levando-se em 

conta que é o próprio general e posteriormente Imperador Vespasiano, que indica a 

mulher que Josefo deveria se casar. Aparentemente Josefo quer se colocar como 

um afortunado, tendo em vista que mesmo como cativo de guerra, se beneficiava 

pelas mãos dos próprios comandantes. 

 

2.1.4 - Ascendência 

 

Após a experiência de Josefo com Banus, observamos uma grande lacuna 

em seu relato. Decorrido sete anos, Josefo, provavelmente, passa esse período 

“assessorando serviços templários” (DEGAN, 2013, p. 144) devido à sua condição 

sacerdotal. Com vinte e seis anos, Josefo está atuando na vida pública, inclusive de 

forma diplomática em Jerusalém. 

 

Μετ᾽ εἰκοστὸν δὲ καὶ ἕκτον ἐνιαυτὸν εἰς Ῥώμην μοι συνέπεσεν ἀναβῆναι διὰ 
τὴν λεχθησομένην αἰτίαν: καθ᾽ ὃν χρόνον Φῆλιξ τῆς Ἰουδαίας ἐπετρόπευεν 
ἱερεῖς τινας συνήθεις ἐμοὶ καλοὺς κἀγαθοὺς διὰ μικρὰν καὶ τὴν τυχοῦσαν 
αἰτίαν δήσας εἰς τὴν Ῥώμην ἔπεμψε λόγον ὑφέξοντας τῷ Καίσαρι. (JOSEFO. 
Vita 13). 

 

Após completar vinte e seis anos, coube a mim ir para Roma pelo seguinte 
motivo: na época em que Felix era procurador da Judeia, alguns sacerdotes 
próximos a mim foram enviados a Roma para dar explicações a César sobre 
um determinado incidente. 
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Ocorrido um determinado incidente, que não nos é relatado, Josefo é 

incumbido de fazer uma viagem para resgatar alguns sacerdotes que eram seus 

amigos, e tinham sido enviados à Roma para dar explicações ao Imperador Nero. 

Nosso autor não detalha o acontecido, mas apenas destaca que “não se sabe por 

que razão” (HADAS-LEBEL, 1991, p. 58), o procurador da região, chamado Felix,51 

havia mandado prendê-los e levá-los a Roma (DEGAN, 2013, p. 137; RAJAK, 1983, 

p. 39). A viagem para Roma poderia ser feita de duas maneiras, como veremos no 

mapa abaixo: 

 

 

Imagem 14: De Jerusalém a Roma, rotas do Mediterrâneo.  
Fonte: HADAS-LEBEL, 1991, p. 65. 

 

Um primeiro caminho poderia ser feito por terra, onde os viajantes deveriam 

seguir toda a costa, passando por inúmeros territórios. Essa opção se mostrava 

possível, mas extremamente longa e demorada. O segundo caminho, que encurtava 

em muito o tempo de travessia, poderia ser feito por mar. Todavia, ambos os 

                                                           
51

 Marco Antônio Felix foi procurador da Judeia indicado ao cargo pelo Imperador Cláudio, se 
manteve como administrador entre os anos 52 a 60. 
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caminhos representavam certo risco. Assim, existiam períodos específicos para se 

fazer a travessia por mar, pois, como acentua Hadas-Lebel (1991, p. 64), a melhor 

época para tal trajeto era entre os meses de março a setembro, quando estavam 

fora do período de chuvas ou em época de festas religiosas. Veremos, por isso, que 

Josefo fez a travessia por navio, passando por uma situação de grande perigo: 

 

βαπτισθέντος γὰρ ἡμῶν τοῦ πλοίου κατὰ μέσον τὸν Ἀδρίαν περὶ ἑξακοσίους 
τὸν ἀριθμὸν ὄντες δι᾽ ὅλης τῆς νυκτὸς ἐνηξάμεθα, καὶ περὶ ἀρχομένην 
ἡμέραν ἐπιφανέντος ἡμῖν κατὰ θεοῦ πρόνοιαν Κυρηναϊκοῦ πλοίου 
φθάσαντες τοὺς ἄλλους ἐγώ τε καί τινες ἕτεροι περὶ ὀγδοήκοντα σύμπαντες 
ἀνελήφθημεν εἰς τὸ πλοῖον. (JOSEFO. Vita 15). 

 

Nosso navio, com cerca de seiscentas pessoas naufragou no meio do mar 
Adriático. Tivemos de nadar a noite toda e, pela providência divina, um 
navio de Cirene apareceu diante de nós e resgatou as oitenta pessoas que 
sobreviveram. 

 

 Sua nau que, transportava cerca de seiscentas pessoas,52 naufraga em 

pleno mar Adriático, sobrevivendo somente oitenta pessoas. Tal grupo passou a 

noite a nadar, até serem resgatados pela manhã por um navio que passava pela 

região. Importante destacar que Josefo enfatiza a graça divina recebida por ele e 

pelos outros sobreviventes. Quanto a isso, é importante esclarecer que Josefo se via 

protegido por Deus, considerando-se seu próprio enviado (Bellum Judaicum, III, 

354).53 A questão da providência divina é tão importante para Josefo, que em sua 

obra Bellum Judaicum, cita Deus cerca de quatrocentas e doze vezes (ROCHA, 

2014, p. 85). 

                                                           
52

 Tal número parece um pouco excessivo, tendo em vista que na Antiguidade, uma quinquereme, 
navio de grande porte, poderia carregar cerca de quatrocentos e cinquenta pessoas, sendo que 
apenas os remadores formariam uma tripulação de trezentas pessoas. Na época dos descobrimentos 
(séculos XV a XVII) as naus, que possuíam uma tecnologia mais avançada, carregavam cerca de 
duzentas pessoas com uma tripulação de apenas cinquenta homens. Steve Mason (2000, p. 24) 
destaca que o navio utilizado poderia ser um cargueiro de grãos, no qual seria possível fazer a 
travessia com um numero tão grande de pessoas.  

53
 ‘Como se naquele momento estivesse cheio do Espírito de Deus, tudo o que Ele lhe havia feito ver 

nos sonhos, pareceu renovar-se, e ele dirigiu-lhe esta oração: "Grande Deus, Criador do universo, 
pois que resolvestes terminar a prosperidade dos judeus, para aumentar a dos romanos e me 
escolhestes para lhes predizer o que está para acontecer, eu me submeto à vossa vontade, entrego-
me aos romanos e consinto em continuar a viver. Mas protesto diante de vossa eterna majestade 
que, como um vosso ministro e não como um traidor, eu me entrego a eles."’(JOSEFO, Flávio. Guerra 
dos Judeus Contra os Romanos. Livro Terceiro, Capítulo 24, Parágrafo 266. Tradução de Vicente 
Pedroso). g. n. 
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Após o terrível naufrágio e sua sobrevivência, Josefo, por meio de um ator 

judeu chamado Alítiro, consegue se encontrar com Popeia Sabina, esposa do 

Imperador Nero, construindo a partir desse momento uma importante rede de 

conexões sociais e políticas (BARTLETT, 1985, p. 72; RAJAK, 1983, p. 39; 

SCHAMA, 2015, p. 172). 

 

διασωθεὶς δ᾽ εἰς τὴν Δικαιάρχειαν, ἣν Ποτιόλους Ἰταλοὶ καλοῦσιν, διὰ φιλίας 
ἀφικόμην Ἁλιτύρῳ, μιμολόγος δ᾽ ἦν οὗτος μάλιστα τῷ Νέρωνι καταθύμιος 
Ἰουδαῖος τὸ γένος, καὶ δι᾽ αὐτοῦ Ποππαίᾳ τῇ τοῦ Καίσαρος γυναικὶ γνωσθεὶς 
προνοῶ ὡς τάχιστα παρακαλέσας αὐτὴν τοὺς ἱερεῖς λυθῆναι. μεγάλων δὲ 
δωρεῶν πρὸς τῇ εὐεργεσίᾳ ταύτῃ τυχὼν παρὰ τῆς Ποππαίας ὑπέστρεφον 
ἐπὶ τὴν οἰκείαν. (JOSEFO. Vita 16). 

 

Depois de termos chegado com segurança em Dicaearcheia, o que os 
italianos chamam Puteoli, conheci Alítiro: ator de ascendência judaica muito 
estimado por Nero. Por meio dele fui apresentado a Popeia, esposa de 
César e, em seguida, muito rapidamente me ocupei de solicitar a liberação 
dos sacerdotes presos. Após obter de Popeia esse benefício e outros 
consideráveis favores, retornei à minha pátria. 

 

Nesta reunião, nosso autor solicita e consegue a libertação dos sacerdotes 

presos. À vista disso, Hadas-Lebel (1991, p. 72) propõe que 

 

O termo grego utilizado, theosebes, pode dar a entender que ela era adepta 
do monoteísmo; por isso, Popeia é considerada, de um modo geral, 
judaizante. Se era esse o caso, todas as delegações judaicas vindas a 
Roma até 65, data de sua morte, sabiam que podiam contar com seu apoio. 
Josefo parece, com efeito, informado de suas boas disposições, já que é a 
ela que se dirige por intermédio de Alituro. 

 

Denis Lamour também enfatiza a relação da Imperatriz Popeia com os judeus, 

destacando uma possível “origem judaica ou, simplesmente, sua “simpatia” pelos 

judeus” (LAMOUR, 2006, p. 21). Porém, a autora não se aprofunda em tal questão. 

Não concordamos com a ideia de uma origem judaica, pelo texto de Josefo,54 

                                                           
54

 “Agripa ficou muito ofendido, e Festo, ainda mais. Ele ordenou-lhes que, derrubassem o muro, mas 
os judeus rogaram-lhe que permitisse recorrer ao imperador, porque a morte lhes seria mais suave do 
que ver destruir-se uma parte do Templo. Ele lhes permitiu; foram então mandados a Roma, dez dos 
mais ilustres habitantes, com Israel, sumo sacerdote, e Cheléas, guarda do sagrado tesouro. Nero 
escutou-os e a imperatriz Popéia, sua mulher, que era piedosa, empenhou-se em seu favor; perante 
o marido, não somente lhes perdoou o que haviam feito, mas concedeu-lhes que o muro, que tinham 
feito construir, fosse conservado. A princesa mandou regressar os dez embaixadores e reteve como 
reféns somente Cheléas e Ismael. O rei Agripa deu em seguida o sumo sacerdócio a José, 
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observamos que Popeia era uma mulher religiosa55, o que pode ter auxiliado na 

relação entre eles. Uma simpatia pelos judeus faria mais sentido em tal contexto 

(SCHAMA, 2015, p. 172). 

Após conseguir a liberação de seus correligionários, Josefo, em sua primeira 

viagem a Roma, junto com os sacerdotes, retornam a Jerusalém com o dever 

cumprido e a missão diplomática se efetiva no papel de um jovem aristocrata. Nesse 

sentido, parece-nos pertinente inferir que a realização de tal viagem talvez marque 

um dos momentos mais importantes na vida de Josefo, junto com o seu comando 

durante a guerra. Ao mesmo tempo em que se coloca como um importante 

embaixador judeu, pode comprovar pessoalmente a grandiosidade e a força do 

império. Aos seus olhos,  

 

Καταλαμβάνω δ᾽ ἤδη νεωτερισμῶν ἀρχὰς καὶ πολλοὺς ἐπὶ τῇ Ῥωμαίων 
ἀποστάσει μέγα φρονοῦντας. καταστέλλειν οὖν ἐπειρώμην τοὺς στασιώδεις 
καὶ μετανοεῖν ἔπειθον ποιησαμένους πρὸ ὀφθαλμῶν πρὸς οὓς 
πολεμήσουσιν, ὅτι Ῥωμαίων οὐ κατ᾽ ἐμπειρίαν μόνον πολεμικήν, ἀλλὰ καὶ 
κατ᾽ εὐτυχίαν ἐλαττοῦνται. (JOSEFO. Vita 17). 

 

Ao retornar, ali encontrei os primeiros descontentamentos e que muitos 
estavam exaltados com a ideia de se rebelar contra os romanos. Tentei 
então acalmar os agitadores e os aconselhar, fazendo-os ver contra quem 
eles queriam lutar, pois eles não eram inferiores aos romanos apenas na 
experiência bélica, como também pela sua prosperidade. 

 

Com a volta de Josefo a Jerusalém, observamos em seu relato a presença 

de algumas discussões que viriam, a posteriori, gerar inúmeros conflitos e revoltas 

na região da Judeia contra a potestas romana (DEGAN, 2013, p. 148; HANSON; 

HORSLEY, 1995, p. 68). 

Anthony Saldarini (2005, p. 95) destaca que Josefo era “francamente 

solidário com as infrutíferas tentativas das classes governantes56 para manter o 

                                                                                                                                                                                     
cognominado Caby, filho de Simão, sumo sacerdote. (JOSEFO, Flávio. Antiguidades Judaicas. Livro 
Vigésimo, Capítulo 7, Parágrafo 855. Tradução de Vicente Pedroso). 

55
 Cumpre ressaltar que na tradução em português de Vicente Pedroso é utilizada a expressão 

“piedosa”, enquanto que na tradução do espanhol de José Vara Donado, o termo escolhido foi 
“devota de Dios” (devota de Deus), e na tradução em inglês de William Whiston o termo utilizado foi 
“religious lady” (senhora religiosa). 

56
 Definição de classe governante segundo Saldarini (2005, p. 317): “pequena classe que servia de 

governo e detinha controle de grande parte do poder e da riqueza na sociedade antiga”. 
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controle da sociedade judaica e suprimir o movimento popular que levou à revolta 

contra Roma.” Todavia, compreendemos, dessa maneira, a resistência de Josefo a 

qualquer oposição aos romanos, à medida que sabia da inferioridade bélica de sua 

pátria, bem como da prosperidade da capital do Império, o que pode comprovar 

pessoalmente (BARTLETT, 1985, p. 72; SCHAMA, 2015, p. 171). Como sustenta 

David McClister (2008, p. 242) e enfatiza Hadas-Lebel (1991, p. 77): “ao voltar de 

sua missão, Josefo certamente não é partidário de um confronto com Roma. Não 

acaba ele de beneficiar-se de apoios na corte imperial, de avaliar o número de seus 

correligionários na capital do mundo?” Porém, pouco tempo depois, Josefo não 

estaria apenas envolvido nos conflitos, como também seria responsável pela 

proteção e comando de toda a Galileia (SALDARINI, 2005, p. 95; SCHAMA, 2015, p. 

172). 

Como já destacado anteriormente, Josefo tem a intenção de construir uma 

imagem positiva de si. Para isso, se coloca como um homem ponderado, refletindo 

as possíveis consequências que poderiam advir de um conflito contra Roma. Com 

sua viagem diplomática à capital do império, Josefo realiza inúmeros contatos 

importantes, inclusive com a casa imperial, o que poderia gerar um significativo 

conflito de interesses.  

Assim, para além de sua preocupação com a origem dos conflitos, este, 

conhecido por sua astúcia e inteligência, acabaria se afastando dessas relações 

com o advento de uma possível revolta, mesmo porque, dada a sua posição em 

Jerusalém, Josefo deveria assumir um lado durante os conflitos. Dessa forma, 

observamos que Josefo se mostra como um homem cauteloso, sabendo explorar 

com maestria as oportunidades vindas a ele (BARTLETT, 1985, p. 74). 

 

2.2 – FLÁVIO JOSEFO, HISTORIADOR 

 

Flávio Josefo dedicou boa parte da sua vida ao ofício de historiador, em 

especial à História dos Judeus, compreendida por séculos de importante atividade 

religiosa na região denominada Palestina. Sabemos, pois, que sua obra é fonte 

fundamental para os estudos sobre a palestina romana, em especial entre os 

séculos I a.C. e I d.C. Conhecemos quatro obras de sua autoria: Bellum Judaicum 
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(Guerra dos Judeus), Antiquitates Judaicae (Antiguidades Judaicas), Vita (Vida) e 

Contra Apionem (Contra Apião). Assim como entendemos, os dois primeiros 

trabalhos se constituem de pura historiografia judaica e, os dois últimos formam uma 

espécie de relato, que não são desprovidos de conteúdo histórico, porém não 

constituem um trabalho historiográfico como os outros dois. De fato, suas duas 

últimas obras são polêmicas por inúmeros motivos, à medida que apresentam 

distorções e, muitas vezes, passagens confusas e contraditórias (RAJAK, 1983, p. 

14). Nesse sentido, Dobroruka (2012, p. 108) destaca: 

 

Como historiador, Josefo dedicou-se, grosso modo, ao estudo e narrativa da 
história dos judeus, num primeiro momento relativa aos eventos ligados à 
guerra de 70, depois estendendo sua análise a toda a história judaica que, 
em seus próprios termos, retrocede logicamente até a criação do mundo. 

 

Embora estejam num espaço temporal distinto, Tucídides (460-404 a.C.) e 

Josefo apresentam uma semelhança interessante e merece ser destacada. Ambos 

viveram momentos conturbados e participaram ativamente da guerra (GRUEN, 

2002, p. 27). Tucídides vive o confronto entre Atenas e Esparta, enquanto que 

Josefo vive entre os judeus e romanos. Não há dúvida de que Josefo se valeu dos 

conceitos utilizados por Tucídides. Prova disso são as utilizações recorrentes que o 

historiador judeu faz de alguns termos como “stasis”, e que podem se referir a um 

acontecimento análogo nos dois períodos. 

 

Em Tucídides o termo stasis significa basicamente “sedição”, “convulsão 
popular” ou, de modo menos correto, “guerra civil”. Em Josefo, significa a 
ação maligna de um determinado grupo do tecido social hierosolimitano 
sobre uma população indefesa [...]. (DOBRORUKA, 2007, p. 123). 

 

Dobroruka destaca que Josefo faz um uso “canhestro” do termo, mas 

durante sua obra, percebemos a utilização de tal conceito em variados momentos, 

os quais incluíam a “discórdia civil, legal ou internacional.” (DOBRORUKA, 2007, p. 

124). Não apenas em sua conceituação, Flávio Josefo segue o modelo de 

Tucídides, ou seja, o historiador judeu ‘também busca as causas “verdadeiras” por 

trás da superficialidade dos eventos’ (DOBRORUKA, 2007, p. 122). Como Luiz 

Otávio Magalhães (2012, 47) destaca: 
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A verdade, portanto, que Tucídides quer revelar não se refere simplesmente 
à coincidência entre os fatos acontecidos e os fatos narrados; a verdade a 
ser revelada, que exige pesquisa laboriosa, trata das causas dos resultados 
da guerra – tanto dessa guerra narrada como de qualquer outra. 

 

Com base na passagem acima, fica evidente a semelhança entre os dois 

historiadores. Além disso, Josefo coloca outra questão determinante para a história: 

a ação divina. 

Segundo Josefo, o sentido da história é dado por Deus. Relacionando aqui o 

fato de que o autor justifica os acontecimentos (destruição de Jerusalém e do 

Templo) às errôneas interpretações dos sinais enviados por Deus. Dobroruka (2007, 

p. 128) nos apresenta, em linhas gerais, o sentido da História segundo a 

interpretação de Josefo: 

 

I. O sentido da história humana é dado por Deus; 
II. Esse sentido é apreensível pelos profetas, em cuja tradição hermenêutica 
Josefo pretende aparentemente se inserir; 
III. A interpretação errônea dos sinais dados por Deus quanto ao sentido da 
história leva a desastres como o de 70; 
IV. Como senhor da história, Deus tem o poder de deslocar o foco de seu 
favor dos judeus para outros povos, como de fato ocorreu com relação aos 
romanos, segundo Josefo. 

 

Josefo, ao longo de sua obra, enfatiza alguns sinais de que a história tem 

uma intrínseca relação com os desígnios divinos. Prova disso são as recorrentes 

previsões ou profecias realizadas, especialmente quanto à destruição do Templo e 

de Jerusalém. Como, por exemplo, em Bellum Judaicum (VI, 288-298)57 e em 

                                                           
57

 “Um cometa, que tinha a forma de uma espada, apareceu sobre Jerusalém, durante um ano inteiro. 
Antes de começar a guerra, o povo reunira-se, a oito de abril, para a festa da Páscoa, e pelas nove 
horas da noite viu-se durante uma hora e meia em redor do altar e do Templo, uma luz tão forte que 
se teria pensado que era dia. Os ignorantes tiveram-na como um bom augúrio, mas os instruídos e 
sensatos, conhecedores das coisas santas, consideraram-na como um presságio do que depois 
sucedeu. Durante essa mesma festa uma vaca que era levada para ser sacrificada deu à luz um 
cordeiro no meio do Templo. Pelas seis horas da tarde a porta do Templo que está do lado do 
oriente, que é de bronze e tão pesada que vinte homens mal a podem empurrar, abriu-se sozinha, 
embora estivesse fechada com enormes fechaduras, barras de ferro e ferrolhos, que penetravam 
bem fundo no chão, feito de uma só pedra. Os guardas do Templo avisaram imediatamente o 
magistrado do que acontecera e lhe foi bem difícil tornar a fechá-la. Os ignorantes interpretaram-no 
ainda como um bom sinal, dizendo que Deus abria em seu favor suas mãos liberais, para cobri-los de 
toda sorte de bens. Porém, os mais sensatos julgaram o contrário, isto é, que o Templo destruir-se-ia 
por si mesmo e que a abertura de sua porta era presságio, o mais favorável, que os romanos 
pudessem desejar. Um pouco depois da festa, a vinte e sete de maio aconteceu uma coisa que eu 
temeria relatar, de medo que a tomassem por uma fábula, se pessoas que também a viram, ainda 
não estivessem vivas e se as desgraças que se lhe seguiram não tivessem confirmado a sua 
veracidade. Antes do nascer do sol viram-se no ar, em toda aquela região, carros cheios de homens 
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Apocalipse Siríaco de Baruc.58 Vale lembrar que Josefo era conhecedor das 

escrituras sagradas e traz para si a responsabilidade quanto à sua devida 

interpretação, defendendo que o ocorrido (a guerra e suas consequências) se 

sucedeu devido à má interpretação desses presságios. 

Tendo visto a relação entre a escrita de Josefo e o sentido da história para o 

historiador judeu, faremos uma breve explanação sobre suas obras, enfocando suas 

defesas e seus relatos. 

 

2.2.1 - Bellum Judaicum: 

 

Bellum Judaicum foi a primeira obra de Flávio Josefo. Esta foi dividida em 

sete tomos e tratam das causas imediatas ao conflito contra os romanos. A narrativa 

se inicia ao tempo da revolta dos Macabeus em 167 a.C. e se encerra com o 

governo dos Flávios em Roma (DEGAN, 2012, p.135) que se inicia em 69 com a 

ascensão do general Vespasiano à púrpura. Josefo nos apresenta uma grande 

quantidade de detalhes a respeito da guerra que participou ativamente. Ao que tudo 

indica, tal obra foi escrita com aprovação e patrocínio dos imperadores Vespasiano e 

Tito (SCHAMA, 2015, p. 176), como podemos observar na seguinte passagem:  

 

ἐπεὶ δ᾽ εἰς τὴν Ῥώμην ἥκομεν, πολλῆς ἔτυχον παρὰ Οὐεσπασιανοῦ 
προνοίας: καὶ γὰρ καὶ κατάλυσιν ἔδωκεν ἐν τῇ οἰκίᾳ τῇ πρὸ τῆς ἡγεμονίας 
αὐτῷ γενομένῃ πολιτείᾳ τε Ῥωμαίων ἐτίμησεν καὶ σύνταξιν χρημάτων 
ἔδωκεν καὶ τιμῶν διετέλει μέχρι τῆς ἐκ τοῦ βίου μεταστάσεως οὐδὲν τῆς πρὸς 
ἐμὲ χρηστότητος ὑφελών, [ὅ μοι] διὰ τὸν φθόνον ἤνεγκε κίνδυνον. (JOSEFO, 
Vita 423). 

 

Quando chegamos a Roma, Vespasiano demonstrou grande apreço por 
mim. Este me alojou na residência que morava antes de se tornar imperador 
e me honrou com a cidadania romana, dando-me uma pensão, e 

                                                                                                                                                                                     
armados, atravessar as nuvens e espalharem-se pelas cidades, como para cercá-las. No dia da festa 
de Pentecostes, os sacerdotes estando à noite, no Templo interior, para o divino serviço, ouviram um 
ruído e logo em seguida uma voz que repetiu várias vezes: Saiamos daqui!” (JOSEFO, Flávio. Guerra 
dos Judeus Contra os Romanos. Livro Sexto, Capítulo 31, Parágrafo 476. Tradução de Vicente 
Pedroso). 

58
 Passagem sobre o Apocalipse siríaco de Baruc encontra-se em 2 Baruc 8, 2: “E os anjos fizeram o 

que lhes foi ordenado; e após quebrarem os cantos da muralha, uma voz foi ouvida de dentro do 
Templo após a queda da muralha, dizendo: “Entrem, inimigos, e venham, adversários, pois quem 
guardava esta casa a abandonou”. 
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demonstrando sua benevolência até o fim de sua vida, isso causou contra 
mim tamanha inveja dos meus compatriotas, que me pôs em grande perigo. 

 

Importante realçar que devido à sua posição privilegiada em Roma, Josefo 

tinha um grande acervo para pesquisa que, sem dúvida alguma, auxiliou seus 

trabalhos ao longo dos anos. Vale dizer que Hadas-Lebel (1991, p. 238) destaca que 

a “sua qualidade de membro da aristocracia sacerdotal garantiria seu crédito junto 

aos seus, seu testemunho pessoal, combinado a uma documentação colocada à sua 

disposição, garantiria a verdade histórica [...].” 

Como dito, Bellum Judaicum é dividida em sete tomos e foi escrita 

originalmente em aramaico, sua língua materna, sendo amplamente difundida. 

Porém, sua sobrevivência, como veremos à frente, se dá pelo fato de tal obra ter 

sido traduzida para o grego.59 Tal ação tornava-se imprescindível, uma vez que o 

grego era a língua da elite culta romana. 

Posto isso, interessa-nos ressaltar, que o primeiro tomo trata das questões 

pertinentes e anteriores à guerra, iniciando o seu relato a partir da revolta dos 

Macabeus contra o rei da Síria, na pessoa de Antíoco IV Epífanes, até a ocupação 

do governo por Herodes. São questões mais distantes que poderiam ter influenciado 

os ânimos durante os séculos II e I a.C. O segundo tomo de sua obra trata de 

questões próximas e imediatas à guerra, como os embargos realizados por Roma e 

alguns conflitos contra o domínio romano na região. O terceiro tomo apresenta os 

relatos acerca do início da guerra, como também a situação de Josefo, sua captura 

                                                           
59

 Sobre a tradução do texto de Josefo possuímos poucos indícios, no entanto, temos conhecimento 
de que o mesmo se valeu do auxílio de assistentes, em especial, para traduzir sua gigantesca obra 
na língua da elite culta, o grego. Como podemos observar na seguinte passagem: “Assim, tendo o 
material para minha história, trabalhei em escrevê-la, com o auxílio de alguns meus amigos, com 
relação ao que se referia à língua grega e tenho tanta certeza de só ter relatado a verdade [...].” 
(JOSEFO, Flávio. Resposta de Flávio Josefo a Ápio. Livro Primeiro, Capítulo 3. Tradução de Vicente 
Pedroso). Sobre a tradução de sua primeira obra, Josefo destaca: “De todas as guerras que se 
travaram, quer de cidade contra cidade, quer de nações contra nações, nosso século ainda não viu 
outra tão grande, e nós não sabemos que tenha havido outra semelhante, à que os judeus 
sustentaram contra os romanos. Houve, no entanto, pessoas que se dispuseram a escrevê-la, 
embora por si mesmos nada soubessem dela, baseando apenas seus conhecimentos em relações 
vãs e falsas. Quanto aos que nela tomaram parte, sua bajulação pelos romanos e seu ódio pelos 
judeus, fê-los relatar as coisas de maneira muito diferente, da que de fato eram na realidade. Seus 
escritos estão cheios de louvores de uns e de censuras dos outros, sem se preocupar com a verdade. 
Foi isso que me fez decidir a escrever, em grego, para satisfação daqueles que estão sujeitos ao 
Império Romano, o que escrevi há pouco em minha língua, para informar as outras nações.” 
(JOSEFO, Flávio. Prefácio de Josefo. In: Guerra dos Judeus Contra os Romanos. Tradução de 
Vicente Pedroso). 
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e o tão famoso encontro com o general Vespasiano. É nesse momento que o 

historiador judeu faz a previsão a Vespasiano que mudaria toda vida de Josefo. O 

quarto tomo destaca os acontecimentos posteriores à captura de Josefo, dando 

continuidade ao cerco de Vespasiano a Jerusalém e às conquistas de Tito sobre 

outras fortalezas da Galileia. E ainda, a aclamação de Vespasiano para Imperador. 

O quinto tomo trata dos conflitos entre algumas facções judaicas, bem como o cerco 

de Tito a Jerusalém. O sexto tomo, esclarece a tomada de Jerusalém com a 

consequente destruição do Templo erguido por Herodes. O sétimo e último tomo 

trata dos aspectos referentes à resistência judaica em diversas regiões, exaltando 

por fim, o triunfo dos Flávios em Roma. 

Ao longo de sua produção, nota-se que o autor visitou fontes romanas, em 

especial os relatos produzidos sobre a guerra, aproveitando também sua experiência 

pessoal no processo de escrita. Josefo não foi o único a escrever sobre tal 

acontecimento, mas traz para si a responsabilidade de escrever uma história 

genuína. Lembremos, conforme esta linha de raciocínio que, a partir de seus 

escritos, Josefo quer se legitimar politicamente e religiosamente perante a sociedade 

romana e judaica, respectivamente. Prova disso são as sessenta e duas cartas 

trocadas entre ele e o rei Agripa II, que concordava com seu relato e ainda 

destacava a exatidão do texto de Josefo, se comparado às outras produções sobre a 

guerra: 

 

βασιλεὺς Ἀγρίππας Ἰωσήπῳ τῷ φιλτάτῳ χαίρειν. ἥδιστα διῆλθον τὴν 
βύβλον, καί μοι πολὺ ἐπιμελέστερον ἔδοξας τῶν ταῦτα συγγραψάντων 
ἠκριβωκέναι. (JOSEFO. Vita. 365).  

 

O rei Agripa a Josefo, seu amigo muito estimado, saudações. Foi com muito 
prazer que li vosso livro. Considero que mostrastes muito mais exatidão do 
que qualquer um daqueles que abordaram o assunto. Enviai-me outros 
volumes. Saúde. 

 

 

πέμπε δέ μοι καὶ τὰς λοιπάς. ἔρρωσο. βασιλεὺς Ἀγρίππας Ἰωσήπῳ τῷ 
φιλτάτῳ χαίρειν. ἐξ ὧν ἔγραψας οὐδεμιᾶς ἔοικας χρῄζειν διδασκαλίας ὑπὲρ 
τοῦ μαθεῖν ἡμᾶς ὅλους ἀρχῆθεν. ὅταν μέντοι συντύχῃς μοι, καὶ αὐτός σε 
πολλὰ κατηχήσω τῶν ἀγνοουμένων. (JOSEFO, Vita 366). 

 

O rei Agripa a Josefo, seu amigo muito estimado, saudações. A partir de 
seus escritos, vemos que não precisais que vos ensinem a forma de ser lido 
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do começo ao fim. Quando puderdes vir ver-me, porém, ensinar-vos-ei de 
viva voz muitos detalhes ignorados. 

 

Com base nessa passagem, podemos observar duas questões. A primeira é 

que Josefo faz questão de reproduzir literalmente o conteúdo de duas cartas, numa 

tentativa de legitimar seu texto perante a sociedade judaica, e ninguém melhor que o 

rei Agripa II para dar seu testemunho.  Em segundo lugar, destacamos o nível das 

relações sociais de Josefo. Este, mesmo em Roma, distante de sua terra natal, atua 

de forma indireta tendo contato e apreço por tão importante governante da Judeia. 

Cumpre salientar que Agripa II é descendente direto de Herodes, o Grande. 

 

2.2.2 - Antiquitates Judaicae 

 

Ao afirmar sua posição como historiador, Josefo decide escrever sua 

segunda obra intitulada Antiquitates Judaicae, composta por vinte tomos. Uma obra 

importante que trata do período anterior à guerra até o início da História Judaica 

que, como vimos, retrocede logicamente à criação do mundo (DOBRORUKA, 2007, 

p. 121; Idem, 2012, 108; LAMOUR, 2006, p. 19; McCLISTER, 2008, p. 25). A 

presente obra possui grande destaque, uma vez que além de apresentar a história 

judaica, afirma sua importância para o mundo. Josefo nos traz os grandes homens 

de sua religião, como também seus feitos e a contribuição do judaísmo para a 

humanidade. 

Tal obra é grandiosa não apenas em conteúdo, mas em sua intenção, 

escrita ao longo de dez anos: “Uma história de cinco mil anos era capaz de 

impressioná-los; era o que buscava Josefo, ao intitular sua obra de Antiguidades 

Judaicas.” (HADAS-LEBEL, 1991, p. 246). O resultado é uma obra monumental, 

vinte livros com sessenta mil linhas.60 Nas palavras de Dobroruka (2007, p. 121), a 

obra de Josefo 

 

                                                           
60

 “Quero esperar que não se achará mau que eu escreva brevemente alguma coisa da minha 
descendência e das principais ações de minha vida, enquanto há pessoas vivas que podem confirmar 
ou contestar a verdade; terminarei assim essas antiguidades, que contém vinte livros e sessenta mil 
linhas.” (JOSEFO, Flávio. Antiguidades Judaicas. Livro Vigésimo, Capítulo 9, Parágrafo 867. 
Tradução de Vicente Pedroso). 
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[...] torna-se um tipo de história universal, não pela abrangência geográfica 
de eventos interligados [...] nem pela exaustão cronológica [...] mas pelo 
fato de a história do povo eleito principiar com a criação do mundo e ligar-se 
cada vez mais intimamente aos eventos ocorridos no resto do mundo após 
o Exílio [...]. 

 

Anthony Saldarini (2005, p. 96-97) e Dobroruka (2012, p. 109) enfatizam o 

fato de que Josefo não é o único autor, próximo ao judaísmo, a escrever uma 

história universal. Nicolau de Damasco61 escreveu uma obra gigantesca, cerca de 

cento e quarenta e quatro volumes, hoje perdida em quase sua totalidade. Tal 

produção deve ter servido a Josefo como fonte de inspiração para seu trabalho, 

especialmente quando se refere às origens das dinastias asmoneia e herodiana. 

 

2.2.3 - Vita 

 

A penúltima obra escrita por Josefo de que temos conhecimento é Vita. 

Acredita-se que foi publicada entre os anos 94 a 100. Porém, sua datação específica 

ainda é indefinida (DEGAN, 2012, p. 135; HADAS-LEBEL, 1991, p. 248; IGLESIAS, 

1994, p. 42). Ao fim de seu relato (Vita 429), Josefo enfatiza a estima tida pelo 

Imperador Domiciano e sua esposa Domícia Longina, fazendo uma longa sucessão 

de elogios. Nesse sentido, acreditamos que tal publicação tenha sido realizada antes 

da morte de Domiciano (ano 96), tendo em vista as consequências de seu 

falecimento, uma vez que era visto como um “terrível tirano” (DEGAN, 2013, p. 183).  

Eric R. Varner (2004, p. 111) enfatiza que “Em geral, Domiciano foi um administrador 

talentoso e capaz, mas o seu governo, assim como o de Calígula e Nero, foi 

marcado por conflitos graves com o Senado, exacerbado por seu comportamento 

cada vez mais autoritário”. Vale lembrar, que a visão “tirânica” de Domiciano se inicia 

no próprio Senado, que o condenou, após sua morte, a damnatio memoriae.62 Nesse 

sentido, optamos por estabelecer o ano de 94 como sendo o da publicação de Vita. 

                                                           
61

 Nicolau de Damasco (64 a.C. a 10 d.C.) foi historiador, filósofo e conselheiro de Herodes. 

62
 Damnatio Memoriae: literalmente “apagamento da memória”. O termo está ligado a ação de 

remover da lembrança. Suas ações consistiam em destruição de estátuas, monumentos, moedas e 
arquivos públicos. No caso de Domiciano, o Senado agiu de forma rápida para apagar suas 
inscrições e abolir sua memória. O Imperador tornou-se o paradigma do tirano condenado. O Senado 
pretendia apagar todos seus vestígios para que nenhuma imagem ou título permanecesse. Para um 
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Vita se tornou importante por fazer uma narração da vida do autor, mesmo 

que de forma curta e um tanto ínfima. É uma obra “muitas vezes pesada, confusa, 

ao mesmo tempo hipertrofiada e cheia de lacunas” (HADAS-LEBEL, 1991, p. 251). 

Porém, é importante ao trazer informações pessoais sobre o autor.  

Cumpre destacar que Josefo nunca nomeou tal obra, o que nos dá margem 

para uma grande interpretação de sua produção. Muitos autores enfatizam o fato de 

que Vita seria um apêndice de obras anteriores. Porém, ao observamos o seu teor, 

percebemos uma disparidade na forma de escrita, bem como em seu conteúdo. 

Talvez Vita realmente fizesse parte de Antiquitates Judaicae em uma segunda 

edição (BARTLETT, 1985, p. 91; McCLISTER, 2008, p. 26; RAJAK, 1983, p. 13), 

mas não dispomos de uma documentação que comprove tal incorporação. 

Josefo não foi primeiro autor da Antiguidade a nos fornecer dados 

autobiográficos, mas talvez seja o primeiro a construir uma obra com essa intenção 

(DOBRORUKA, 2007, p. 119-120; Idem, 2012, p. 107; HADAS-LEBEL, 1991, p. 

251), lembrando que tal gênero é inexistente no mundo antigo. Nesse sentido 

Dobroruka (2007, p. 120) destaca: 

 

Pelos padrões atuais a autobiografia de Josefo seria considerada maçante e 
desigualmente proporcionada (a maior parte do texto trata de seu comando 
na Galileia, durante os estágios iniciais da revolta de 67), mas é uma fonte 
excelente para se obter informações sobre o historiador. 

 

Assim como Contra Apionem, Vita foi fruto de um sentimento de insatisfação 

provocada, principalmente, pela recepção que Bellum Judaicum causou a outros 

autores, em especial a Justo de Tiberíades (BARTLETT, 1985, p. 89), que também 

produziu um relato, atualmente perdido, publicado talvez no início dos anos 90, 

incluindo sua participação na guerra entre judeus e romanos (McCLISTER, 2008, p. 

25; RAJAK, 1983, p. 14). 

Josefo dedica boa parte do seu relato a atacar Justo, defendendo seu 

trabalho como historiador e suas ações durante a guerra: 

 

                                                                                                                                                                                     
melhor entendimentor: VARNER, Eric R. Mutilation and Transformation: Damnatio Memoriae and 
Roman Imperial Portraiture. Bril. Leiden - Boston, 2004. 
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ταῦτα λέγων προετρέψατο τὸ πλῆθος: ἦν γὰρ ἱκανὸς δημαγωγεῖν καὶ τῶν 
ἀντιλεγόντων τὰ βελτίω περιεῖναι γοητείᾳ καὶ ἀπάτῃ τῇ διὰ λόγων: καὶ γὰρ 
οὐδ᾽ ἄπειρος ἦν παιδείας τῆς παρ᾽ Ἕλλησιν, ᾗ θαρρῶν ἐπεχείρησεν καὶ τὴν 
ἱστορίαν τῶν πραγμάτων τούτων ἀναγράφειν, ὡς τῷ λόγῳ τούτῳ 
περιεσόμενος τῆς ἀληθείας. (JOSEFO. Vita 40). 

 

[...] com esse discurso conquistou a multidão, porque era um hábil 
demagogo que, com suas palavras, triunfou sobre seus oponentes. Ele 
tinha conhecimento da língua grega, que o encorajou a escrever a história 
desses eventos, a fim de confundir a verdade por meio do seu discurso. 

 

Justo de Tiberíades era filho de Pistos e, durante a guerra judaica, 

apresentava-se em oposição ao governador da Galileia. No momento, cargo 

ocupado por Josefo. Justo era líder de uma das três facções que disputavam a 

cidade de Tiberíades, mas não obteve sucesso em sua ação. Josefo dedica uma 

boa parte de seu relato para descrever Justo, o chamando, inclusive, de hábil 

demagogo. Em certos momentos, Josefo relata o desejo de matar Justo, uma vez 

que esse era insuportável em suas ações e condutas. 

Para além de sua defesa contra Justo de Tiberíades, ou mesmo sobre sua 

participação na guerra, Vita nos apresenta importantes dados pessoais sobre 

Josefo, mesmo que de forma curta e às vezes imprecisa. Tal obra, talvez única no 

mundo antigo, nos apresenta um Josefo amadurecido, um cidadão romano que 

possuía íntimas relações com grandes reis e imperadores (RAJAK, 1983, p. 12). 

 

2.2.4 - Contra Apionem  

 

Acredita-se que Contra Apionem tenha sido a última obra escrita por Josefo 

(RAJAK, 1983, p. 18), embora não haja documentação que comprove o ano de sua 

produção. Assim como em Vita, ele não intitulou tal publicação; o que nos faz pensar 

que talvez seja uma continuidade ou apêndice de Antiquitates Judaicae, porém, 

escrito posteriormente (IGLESIAS, 1994, p. 43). Torna-se importante lembrar, que 

Contra Apionem é composta por dois tomos, sendo que sua primeira parte trata de 

“estabelecer a Antiguidade do povo judeu ao demonstrar que, por serem ‘demasiado 

recentes’, os historiadores gregos não poderiam ter conhecimento de suas origens” 

(LAMOUR, 2006, p. 103-104). Já a segunda parte e mais polêmica, trata de uma 
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defesa contra alguns relatos antijudaicos, em especial, proferidos por Apião, após a 

publicação de Antiquitates Judaicae. Assim como Lamour (2006, p. 102) destaca: 

 

A preocupação constante de Josefo constituiu em demonstrar a um romano 
– pouco interessado em ler por si mesmo a história do povo judeu – que 
Israel atuava desde a origem do mundo e devia ser levado em 
consideração. Em um livro abertamente polêmico, intitulado Contra Apião, 
nosso autor aproveitou a oportunidade – evitando recorrer, dessa vez, ao 
anteparo da “tradução” – para formular a definição do regime político ideal: 
a teocracia. 

 

Apião foi um polígrafo alexandrino que publicava uma infinidade de fábulas 

que tinham a intenção de degradar a imagem dos judeus. Hadas-Lebel nos traz que 

suas publicações incluíam a ridicularização dos costumes judaicos, muitas vezes 

acrescentando invenções de todo o tipo, como por exemplo, o fato de que “em seu 

Templo, os judeus adoravam uma cabeça de asno; eles engordavam de vez em 

quando um viajante grego para imolá-lo; tinham feito o juramento de ódio a todos os 

estrangeiros, sobretudo gregos” (HADAS-LEBEL, 1991, p. 231). Josefo faz, então, a 

defesa do povo judeu, respondendo tais críticas de forma veemente. As respostas 

dirigidas a tais degradações foram formuladas para Apião (Contra Apionem, II, 1-

2),63 Lisímaco e Apolônio Molon (Contra Apionem, II, 145),64 autores que só são 

conhecidos pelas citações que Josefo fez, já que este “assegurou a sobrevivência 

de autores que, sem ele, teriam mergulhado no esquecimento” (HADAS-LEBEL, 

1991, p. 231). 

 

2.3–TRANSMISSÃO DAS OBRAS 

 

                                                           
63

 “Mostrei no primeiro livro, ó virtuoso Epafrodita, a antiguidade de nossa nação, pelo testemunho 
dos fenícios, dos caldeus, dos egípcios e mesmo dos gregos, respondendo ao que Maneton, 
Cheremon e outros escreveram com tanta falsidade. Resta-me, somente, agora, convencer àqueles 
que me atacam em particular e responder a Ápio, embora eu duvide de que ele o mereça.” (JOSEFO, 
Flávio. Resposta de Flávio Josefo a Ápio. Livro Segundo, Capítulo 1. Tradução de Vicente Pedroso). 

64
 “Mas, como Lisímaco, Apolônio Molon e alguns outros por ignorância e por malícia quiseram fazer 

crer que Moisés, nosso legislador, era um sedutor e um mago, e que as leis que ele nos legou só têm 
maldade e perigo, julgo-me obrigado a provar e a mostrar qual o nosso proceder em geral e nossa 
maneira de viver em particular; espero que todos hão de sabê-lo e que ada se pode acrescentar às 
nossas santas leis, quer no que se refere à piedade, quer à sociedade civil, à caridade, à justiça, à 
paciência no sofrimento e ao desprezo da morte.” (JOSEFO, Flávio. Resposta de Flávio Josefo a 
Ápio. Livro Segundo, Capítulo 4, Parágrafo 108. Tradução de Vicente Pedroso). 
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As quatro obras de Flávio Josefo chegaram a nós em sua completude. A 

própria sobrevivência de sua produção se deve a um fato interessante e importante 

que ronda a sua preservação. Todo o enfoque de Josefo em suas obras se 

pautaram no estudo do povo judeu e seus feitos (BERLIN; OVERMAN, 2002, p. 2). 

Porém, sua preservação até os nossos dias se deve ao cristianismo. Mário Fittipaldi 

(1974, p. 9) observa que: “como aconteceu com a obra de outros historiadores e 

filósofos, os livros de Flávio Josefo devem sua sobrevivência à Igreja Cristã, por ser 

seu autor talvez o único que se ocupa do período imediatamente anterior e 

contemporâneo do cristianismo.” Opinião também compartilhada por Dobroruka 

(2007, p. 120) e Degan (2013, p. 113) que destacam a sua sobrevivência pela 

transmissão. 

 

A própria sobrevivência de seus livros carrega um fardo de tantas 
polêmicas. Lido seguramente por Vespasiano, Tito (Vita, 363) e Agripa II 
(Vita, 364-367) e, possivelmente utilizado por Tácito (Historiae, V: 13), 
Suetônio (Vita Diui Vespasiani, 5, 6) e Porfírio (De Abstinentia, IV: 11-16), 
Josefo fez fortuna futura naquilo que Pierre Vidal-Naquet qualificou como 
um “acidente histórico de notáveis consequências” (1990, p.139): o 
Cristianismo. Se os pagãos ignoraram Josefo como historiador, foram os 
cristãos que o conservaram por inteiro, lançando mão de seus textos como 
importante manancial de argumentos e informações edificantes para a 
religião nascente. (DEGAN, 2013, p. 113). 

 

Mesmo que parte das obras de Josefo tenham sido originalmente escritas 

em aramaico, elas foram traduzidas para o grego, tendo em vista que era a língua 

culta da elite romana. Convém ressaltar, que à época da publicação das obras, o 

latim era “amplamente minoritário se tomarmos como referência o território 

controlado por Roma nesses anos [...].” (LAMOUR, 2006, p. 36-37).  

No entanto, com a transmissão e preservação pelos cristãos no início do 

primeiro milênio, sua obra recebeu inúmeras traduções, especialmente para a língua 

latina (DEGAN, 2013, p. 113-114; LAMOUR, 2006, p.140). Tais versões foram muito 

difundidas e seus títulos, em latim: Bellum Judaicum, Antiquitates Judaicae, Vita e 

Contra Apionem permanecem sendo utilizados para se referir a tal documentação. 

Durante os quase dois mil anos de sua obra, a produção de Josefo foi 

interpretada, copiada e atacada de todas as maneiras possíveis, uma vez que os 

manuscritos existentes possuem aditamentos, lacunas e, até mesmo, erros dos 

copistas (LAMOUR, 2006, p. 31). A presença de inserções, especialmente em uma 
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edição em russo antigo do século XI ou XII, são provas dessas controvérsias que 

chegam a nós. Algumas dessas interpolações trazem a visão que Josefo teria sobre 

os cristãos ou mesmo sobre Jesus Cristo (ROCHA, 2014, p. 34), como podemos ver: 

 

Γίνεται δὲ κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον Ἰησοῦς σοφὸς ἀνήρ, εἴγε ἄνδρα αὐτὸν 
λέγειν χρή: ἦν γὰρ παραδόξων ἔργων ποιητής, διδάσκαλος ἀνθρώπων τῶν 
ἡδονῇ τἀληθῆ δεχομένων, καὶ πολλοὺς μὲν Ἰουδαίους, πολλοὺς δὲ καὶ τοῦ 
Ἑλληνικοῦ ἐπηγάγετο: ὁ χριστὸς οὗτος ἦν. καὶ αὐτὸν ἐνδείξει τῶν πρώτων 
ἀνδρῶν παρ᾽ ἡμῖν σταυρῷ ἐπιτετιμηκότος Πιλάτου οὐκ ἐπαύσαντο οἱ τὸ 
πρῶτον ἀγαπήσαντες: ἐφάνη γὰρ αὐτοῖς τρίτην ἔχων ἡμέραν πάλιν ζῶν τῶν 
θείων προφητῶν ταῦτά τε καὶ ἄλλα μυρία περὶ αὐτοῦ θαυμάσια εἰρηκότων. 
εἰς ἔτι τε νῦν τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τοῦδε ὠνομασμένον οὐκ ἐπέλιπε τὸ 
φῦλον. (Antiquitates Judaicae, XVIII, 63-64). 

 

Havia neste tempo Jesus, um homem sábio, se é possível chamá-lo de 

homem, porque ele foi o autor de coisas extraordinárias, um mestre que 
fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto 

entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, o 
condenou a morrer na cruz por denúncia apresentada pelas autoridades do 
nosso povo, as pessoas que o amaram desde o princípio não o 
esqueceram; porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia; 
como os divinos profetas tinham predito estas e milhares de outras coisas 
maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim eram chamados 
por honra a ele. 

 

Porém, tal passagem gera um intenso debate dentro da historiografia. Denis 

Lamour traz um importante argumento para essa discussão, destacando que: “nas 

milhares de páginas do corpus josefiano, não há nenhuma linha sobre o 

cristianismo, eis algo de surpreendente” (LAMOUR, 2006, p. 31). Além disso, o autor 

defende que tal passagem seja uma interpolação, provavelmente realizada por 

copistas antes do século IV (LAMOUR, 2006, p. 33). 

A passagem acima destacada alimentou e ainda alimenta um intenso debate 

entre os estudiosos. Na época medieval não se haviam contestações. A passagem 

era vista como autêntica. Tendo em vista a dominação da igreja católica, esse 

comportamento passa a ser alterado a partir do século XVI, como o interesse dos 

renascentistas pelos escritores da Antiguidade (DEGAN, 2013, p. 117). Tais trechos 

são de intenso debate dentro da própria historiografia, sendo que tais profissionais 

podem ser divididos em três grupos conforme Alex Degan (2013, p. 117) nos 

apresenta: o primeiro são os que aceitam tais passagens e os defendem como 

autênticos, são os casos de Richard Laqueur (2005) e Giuseppe Ricciotti (1937). O 

segundo grupo são os que rejeitam tais passagens, as destacando como 
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falsificações, são Mireille Hadas-Lebel (1991) e Denis Lamour (2006). O terceiro e 

último grupo aceita parte dos fragmentos, mas reconhecem que sua presença são 

resultados de interpolações. São os casos de Zvi Baras (1987), Henry Thackeray 

(1929) e Emil Schürer (1985). 

Reconhecemos que as referidas passagens geram intenso debate até os 

dias de hoje; porém, segundo nossa análise, acreditamos que a visão de Josefo 

sobre os cristãos ou mesmo sobre Jesus Cristo é um aparente caso de interpolação. 

Convém ressaltar que na Palestina do século I, a presença de movimentos 

messiânicos e proféticos eram demasiadamente constantes (HANSON; HORSLEY, 

1995, p. 106). Assim, acreditamos que tal movimento não chamaria a atenção de 

Josefo ao ponto de constar em suas obras. Além disso, a própria previsão (Bellum 

Judaicum, VI, 310-315)65 fornecida por Flávio Josefo a Vespasiano (SCHAMA, 2015, 

p. 174) entraria em conflito com tal interpolação, uma vez que o historiador judeu 

interpreta como governante do mundo, a proclamação de Vespasiano para 

Imperador em solo judaico e não alguém de sua própria pátria,66 segundo a 

passagem anteriormente apresentada (DOBRORUKA, 2001, p. 3-4). 

 

                                                           
65

 ‘Vespasiano ordenou que vigiassem cuidadosamente a Josefo, porque queria enviá-lo a Nero. 
Josefo veio a sabê-lo e mandou dizer-lhe que tinha algo a lhe comunicar, mas a ele somente, em 
segredo. Vespasiano deu-lhe audiência, na presença de Tito e de seus amigos, e Josefo falou: "Vós 
julgais, sem dúvida, senhor, que tendes somente a Josefo, prisioneiro em vossas mãos. Mas eu 
venho por ordem de Deus comunicar-lhe uma coisa que muito vos interessa, e é muito mais 
importante. Eu bem sei de que modo os que têm a honra de comandar os exércitos dos judeus 
devem morrer, por terem caído vivos em vossas mãos. Quereis mandar-me a Nero. E por que 
mandar-me, pois que ele e os que lhe devem suceder até vós, têm tão pouco tempo de vida? E 
somente a vós e a Tito, vosso filho, que eu considero imperadores; a este, depois de vós, porque 
ambos subireis ao trono. Fazei-me, pois, guardar quanto vos aprouver, mas como vosso prisioneiro, 
não de outro; somente vós vos tornastes, pelo direito da guerra, senhores da minha liberdade e de 
minha vida; mas sê-lo-eis dentro em breve de toda a terra e eu merecerei um tratamento muito mais 
severo do que a prisão, se eu for tão mau e tão ousado, em abusar do nome de Deus, para vos 
obrigar a prestar fé a uma impostura"’. (JOSEFO, Flávio. Guerra dos Judeus Contra os Romanos. 
Livro Terceiro. Capítulo 27. Parágrafo 272. Tradução de Vicente Pedroso). 

66
 As passagens/profecias bíblicas sobre a vinda do Messias de Israel encontram-se em Isaías 7, 14: 

Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal: Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho 
e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Outra profecia também presente em Isaías 9, 5-6: Porque um 
menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre seus ombros, e lhe foi dado 
este nome: Conselheiro-maravilhoso, Deus-forte, Pai-para-sempre, Príncipe-da-paz, para que se 
multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e 
sobre o seu reino, firmando-o, consolidando-o sobre o direito e sobre a justiça. E em Miqueias 5, 1-4: 
E tu, Belém-Éfrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. 
Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso ele os abandonará até o tempo 
em que a parturiente dará à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os israelitas. Ele se 
erguerá e apascentará o rebanho pela força de Iahweh, pela glória do nome de seu Deus. Eles se 
estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. 
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2.4 – AUTOBIOGRAFIA: UM GÊNERO LITERÁRIO NA ANTIGUIDADE? 

 

Ao longo desse capítulo, trabalhamos com a ideia de narrar a própria vida ao 

nos referirmos a obra Vita de Flávio Josefo. No entanto, no presente tópico faremos 

uma discussão sobre a utilização equivocada do termo “autobiografia” para se referir 

à Vita.  

Ao falar de autobiografia, destacamos a passagem de Giovanni Levi (2006, 

p. 169) que enfatiza a possibilidade de se escrever sobre uma vida. 

 

Pode-se escrever a vida de um indivíduo? Essa questão, que levanta 
pontos importantes para a historiografia, geralmente se esvazia em meio a 
certas simplificações que tomam como pretexto a falta de fontes. [...]. Em 
muitos casos, as distorções mais gritantes se devem ao fato de que nós, 
como historiadores, imaginamos que os atores históricos obedecem a um 
modelo de racionalidade anacrônico e limitado. Seguindo uma tradição 
biográfica estabelecida e a própria retórica de nossa disciplina, contentamo-
nos com modelos que associam uma cronologia ordenada, uma 
personalidade coerente e estável, ações sem inércia e decisões sem 
incertezas. 

 

As palavras de Levi foram escritas no final dos anos 1980, ou seja, diversos 

estudos e revisões foram feitos posteriormente. Contudo, seu texto se mantém atual 

e dinâmico para a discussão proposta. Sem dúvida, é um tema discutível. A 

possibilidade de se escrever sobre a vida de alguém nos traz inúmeras indagações. 

O que escrever sobre uma vida? Quais momentos merecem ser contados? Qual o 

limite? Escrever os momentos de felicidade ou de angústia? 

Josefo, como vimos, é um personagem importante do mundo antigo. Viveu o 

primeiro século da era cristã de forma plena. Passando por guerras, transformações 

políticas e nos legou a sua visão sobre o período. Além de todo seu trabalho 

historiográfico, Josefo nos legou uma importante obra, que traz inúmeros dados 

autobiográficos. Mesmo que de forma desproporcional (DOBRORUKA, 2007, p. 120; 

RAJAK, 1983, p. 13), esse nos apresenta, como vimos, sua origem, sua educação e 

sua vida pública. Dados importantíssimos que nos esclarecem um pouco mais sobre 

a vida desse historiador que nos transmitiu uma obra gigantesca sobre o povo judeu 

e seus feitos. 
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Porém, inúmeros autores destacam ou ao menos refletem sobre a 

possibilidade ou não de se escrever acerca de uma vida. A vida cotidiana, as 

dúvidas, o “caráter fragmentário e dinâmico da identidade e dos momentos 

contraditórios” (LEVI, 2006, p. 169), fazem parte da nossa vida e nem sempre são 

fatos públicos e notórios. Por questões como essa, é que a contribuição de Bourdieu 

(2006, p. 185) é tão importante para a história, tendo em vista a ilusão biográfica 

presente ao longo dos séculos:  

 

Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é, como 
o relato coerente de uma sequência de acontecimentos e significados e 
direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica, uma 
representação comum da existência que toda uma tradição literária não 
deixou e não deixa de reforçar. 

 

Não apenas pela grande contribuição de Bourdieu, diversos profissionais 

trazem a ilusão biográfica para a discussão ao enfatizarem a impossibilidade de uma 

vida com um fim pré-determinado. Como podemos observar na passagem de 

Alexandre de Sá Avelar (2010, p. 163): “o enredo de uma vida não é uma trajetória 

retilínea em direção a um fim determinado que já se manifestava desde os 

momentos mais remotos da infância do personagem”. Ou então pelas palavras de 

Sabina Loriga (1998, p. 246) que manifesta a importância do autor ao afirmar que: 

 

[...] as considerações de Bourdieu sobre a ilusão biográfica são 
extremamente pertinentes. Enclausurar a existência (como frequentemente 
o fazem os historiadores) em busca de uma improvável unidade de sentido 
revela uma ingenuidade imperdoável, ainda mais porque, neste século, a 
literatura não se cansou de revelar a natureza descontínua e provisória do 
real [...]. 

 

A partir de tal discussão, observamos a dificuldade existente em se escrever 

sobre a vida de alguém ou mesmo sobre a própria vida. É algo complexo, 

problemático, temporal e cheio de lacunas. Assim, uma vida não possui uma 

unidade de sentido. Embora os escritores tentem encontrar tais pontos nos 

momentos mais marcantes e singulares da vida de uma personagem, como Maria 

Aparecida de Oliveira Silva (2007, p. 12) apresenta. Porém, a ideia de biografia ou 

autobiografia na Antiguidade se apresenta completamente diferente da ideia que 

possuímos hoje. Além disso, pode-se falar de um gênero literário? 
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De início cumpre esclarecer sobre os próprios termos, uma vez que são 

utilizados de forma equivocada e generalista. Uiran Gebara da Silva (2008, p. 69) 

destaca: “o desvio já está presente no próprio uso da palavra biografia, que apesar 

da traiçoeira grafia grega, não é o termo utilizado pelos antigos para se referir a tal 

tradição discursiva.” Assim, a própria diferenciação posta pela Antiguidade já se 

inicia na intenção de se escrever sobre uma vida. Semíramis Corsi Silva (2012, p. 4, 

Idem, p. 6; M. A. O. SILVA, 2007, p. 11) destaca a importante diferença entre 

biografia e história, ao enfatizar que na Antiguidade romana, a história deveria 

revelar os detalhes que tais indivíduos faziam, ao passo que a biografia serviria para 

delinear o caráter desse personagem. 

Nesse mesmo sentido, U. G. Silva (2008, p. 71) reafirma que a descrição 

biográfica não era considerada necessariamente histórica, mas que, a partir dos 

modelos de Heródoto e Tucídides, a narrativa historiográfica passa a ter como 

objetivo a apreensão de fatos e acontecimentos vividos pelo homem. À vista disso, 

U. G. Silva (2008, p. 69) esclarece sobre os termos corretos para designar tal 

produção na Antiguidade: 

 

Dentre as tradições antigas de escrita que costumam ser identificadas, pela 
bibliografia especializada, com o termo “biografia”, pode-se destacar: o bios 
(ou de vita sua, em latim) que, como será destacado adiante, exibe 
diferenças consideráveis em relação à noção moderna de biografia; o 
encomium, forma de discurso escrito com certas proximidades e 
importantes distâncias em relação ao bios; as hypomnemata, que estariam 
para a autobiografia assim como o bios está para a biografia. Contudo, os 
historiadores modernos, infelizmente, nem sempre são rigorosos na 
observação destas distinções e, com frequência, vertem estas diferentes 
tradições textuais antigas pelo moderno conceito de biografia. 

 

Como já demos a entender, a ideia de uma “autobiografia” possui distinções 

grandiosas com a sua semelhante mais próxima no passado, a hypomnemata: 

 

Portanto, o que, por vezes, a crítica moderna associa à ideia de 
autobiografia são formas de registro pessoal, como as hypomnemata, ou as 
ephemérides, espécies de diários, que exprimiam como tema o mesmo que 
a autobiografia moderna: a prática de registros da própria vida do escritor. 
Inicialmente distinguindo-se, no período helenístico, hypomnemata, 
enquanto registros pessoais, e epheméris, enquanto registros oriundos de 
situações de trabalho burocrático ou situações políticas (U. G. SILVA, 2008, 
p. 74). 
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Dessa forma, reconhecemos que tais conceitos possuem diferenças 

primordiais, determinando o próprio desconhecimento do gênero no mundo antigo. 

Nesse sentido, pode-se afirmar a inexistência da autobiografia como um gênero 

literário próprio. Ainda sobre o referido termo, cumpre fazer uma ressalva, uma vez 

que no capítulo intitulado “A Escrita de Si” do livro Ética, Sexualidade, Política de 

1983, Michel Foucault (2010, p. 149) destaca acerca do termo hupomnêmata e diz 

que: 

 

[...] esses hupomnêmata não devem, no entanto, ser entendidos como 
diários, ou como narrativas de experiência espiritual (tentações, lutas, 
derrotas e vitórias) que poderão ser encontradas posteriormente na 
literatura cristã. Eles não constituem uma “narrativa de si mesmo”; não têm 
como objetivo esclarecer os arcana conscientiae, cuja confissão – oral ou 
escrita – tem valor de purificação. 

 

O termo Hupomnetama é utilizado por Michel Foucault, enquanto que 

Hypomnemata é usada por Uiran Gebara da Silva. Embora os termos possuam 

diferenças em sua escrita, acreditamos que se referem ao mesmo objeto.  

Nesse mesmo sentido, Arnaldo Momigliano (1993, p. 11-12) enfatiza o fato 

de que por meio de uma biografia é possível escrever sobre a vida de um indivíduo, 

do nascimento à morte. No entanto, para uma autobiografia essa ação torna-se 

impossível. Porém, esta pode ser orientada de maneira a representar toda a vida de 

um indivíduo. Ou seja, de forma mais detalhada e específica. 

Como já enfatizamos, menos de um terço da obra se refere à vida pessoal 

do autor (origem, educação, formação religiosa, vida pública, etc.) e o restante relata 

a sua participação na guerra. Em consonância com o estudo de M. A. O. Silva 

(2007, p. 11), ao afirmar que: 

 

[...] a narrativa biográfica apresenta-se como uma importante fonte histórica 
na medida em que ela retrata o contexto histórico do personagem quando 
expõe como se deu a infância, o crescimento e os fatos que levaram o 
indivíduo a praticar tais ações. 

 

Compreendemos, em razão disso, que o indivíduo atua de acordo com o seu 

contexto social. Diante do exposto, optamos por utilizar a expressão “Vita” em vez 

de “autobiografia”, tendo em vista que a “[...] palavra “biografia” só foi utilizada pela 
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primeira vez no século V d.C. e “autobiografia” apenas ao final do século XVIII” (U. 

G. SILVA, 2008, p. 69). Inclusive, cumpre destacar que o termo “biografia” só foi 

dicionarizado em 1721 (DEL PRIORE, 2009, p. 8), para se referir a um gênero que 

tinha como objeto a vida de alguém. 

Com base nisso, a utilização da expressão “autobiografia” na obra de Flávio 

Josefo torna-se errônea, uma vez que a obra não pode ser assim definida, pois não 

possui a dinâmica ou a divisão de uma autobiografia aos moldes atuais, tornando o 

termo anacrônico. Como U. G. Silva (2008, p. 68) destaca:  

 

Outro perigo é a sempre presente tentação de identificar no mundo 
helenístico – ou, mais exatamente, nos seus representantes mais 
“ocidentais”, os gregos – as raízes ou fundamentos da individualidade 
humana vivenciada na cultura moderna, ocidental e capitalista. Este, talvez 
o mais problemático dos relacionamentos entre presente e passado 
colocados por esta empreitada. 

 

Porém, isso não impediu que as edições fossem produzidas e publicadas ao 

longo da história utilizando o termo autobiografia. Assim, observamos que, 

independente da língua escolhida (espanhol, francês ou mesmo em português),67 a 

maioria das edições se referem a uma autobiografia. A única diferença encontrada 

está presente nos títulos em inglês, que utilizam a expressão Life (Vida) ou Life of 

Josephus (Vida de Josefo), mesmo possuindo na língua vernácula inglesa a 

expressão autobiography (autobiografia) para o referido termo. Dessa forma, 

observamos que a literatura inglesa, atualmente, está em consonância com tal 

discussão. Aproveitamos para enfatizar que as Universidades de Oxford e 

Cambridge são os locais de maior estudo sobre Josefo na atualidade. Talvez por 

esse motivo é possível observar a diferença dos títulos publicados. 

                                                           
67

Apresentamos abaixo algumas edições do texto de Josefo publicados nos séculos XX e XXI: 

Espanhol: JOSEFO, Flávio. Autobiografía. Contra Apión. Tradução: Margarita Rodríguez de 
Sepúlveda. Madrid: Editorial Gredos, 2008; JOSEFO, Flavio. Sobre la Antigüedad de Los Judíos. 
Autobiografía. Traduccíon, introducción y notas de: Maria Victoria Spottorno Díaz-Caro. Madrid: 
Alianza Editorial, 2011. Francês: JOSÈPHE, Flavius. Autobiographie. Texte établi et traduit par André 
Pelletier, París: Société d’Édition - Les Belles Lettres, 1959. Português: JOSEFO, Flávio. Seleções 
de Flávio Josefo: Autobiografia; Resposta a Ápio; Antiguidades judaicas; As guerras judaicas. 
Tradução: P. Vicente Pedroso. São Paulo, Ed. Das Américas, 1974; JOSEPHUS, Flavius. 
Autobiografia de Flavius Josephus. Tradução de Rubens dos Santos. Belo-Horizonte: UFMG, 1981. 
Inglês: JOSEPHUS, Flavius. Life of Josephus. Translation and Commentary by Steve mason. Leiden: 
Brill, 2001; JOSEPHUS, The Life. Against Apion.Translated by H. St. J. Thackeray.Cambridge: 
Harvard University Press (Loeb Classical Library), 2004. 
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A partir do exposto no presente capítulo, podemos observar que Vita e as 

outras obras de Josefo, mostram uma tentativa do autor de se legitimar. 

Primeiramente entre os Flávios, seus patrocinadores, e posteriormente em defesa às 

inúmeras críticas recebidas de judeus, gregos e romanos. Suas quatro publicações 

de tamanho considerável, sobrevivem à posteridade em toda sua totalidade e nos 

informa acontecimentos e épocas que só puderam ser estudados graças à sua 

sobrevivência. 

Assim, Vita, obra analisada nessa dissertação, apresenta-se como um 

documento importante e talvez único no mundo antigo. Suas informações, às vezes 

contraditórias, fazem com que nos indaguemos sobre a real intenção de Josefo ou 

mesmo sobre sua capacidade de sobreviver em inúmeros momentos, chegando a 

ser conhecido pela arte da sobrevivência. 

Com base nos apontamentos expostos ao longo do capítulo, pretendemos a 

partir desse momento, realizar a análise e compreensão do discurso que Flávio 

Josefo utiliza em sua obra Vita. 
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CAPÍTULO 3 

ENTRE DISCURSOS E IDENTIDADES 
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3.1 – O POSICIONAMENTO DE FLÁVIO JOSEFO EM VITA 

 

Flávio Josefo era um representante da aristocracia judaica (RAJAK, 1983, p. 

14), e o seu papel como líder durante as revoltas na Palestina nos mostra um 

determinado posicionamento que tem de ser levado em consideração. Como já 

destacado anteriormente, Josefo se mostrava contrário às revoltas judaicas que 

estavam se iniciando na Judeia e, mesmo assim, assumiu um importante posto 

durante os conflitos (BARTLETT, 1985, p. 73; IGLESIAS, 1994, p. 16). 

Ora, tal ação torna-se um tanto contraditória ao observarmos suas atitudes 

do período pré-guerra. Josefo é conhecido por suas ações políticas, inclusive de 

cunho diplomático em momentos de crise (BARTLETT, 1985, p. 90). Durante todo o 

desenvolvimento de seu relato, demonstra ser contrário a qualquer tipo de confronto 

com Roma. Ele conhecia o poderio romano e judeu, e sabia que as consequências 

advindas desse conflito seriam desastrosas para o seu povo, como ele próprio 

relata68 (SCHAMA, 2015, p. 171). 

Não acreditamos que Josefo tenha assumido o posto militar/administrativo 

com uma consciência pró-romana. Acreditamos que esse posicionamento se forma 

e se desenvolve ao perceber que os judeus não teriam êxito em suas insurreições. 

Convém ressaltar que Josefo, assim como seu pai, possuía grande prestígio 

em Jerusalém (RAJAK, 1983, p. 22). E levando-se em conta essa elevada posição 

social, ele não teria outra opção além de aceitar o comando da região, mesmo que 

contrário aos direcionamentos que o conflito tomaria. Ninguém estaria isento dos 

conflitos, Josefo deveria assumir um lado (BARTLETT, 1985, p. 73; PIXLEY, 1990, 

p. 120).  

Vale lembrar que Josefo assume o comando na região da Galileia no ano de 

67 e, tendo em vista a proximidade com a Síria, é de se destacar que esse local 

                                                           
68

 “Embora essa perda não fosse considerável para os romanos, que tinham um número tão grande 
de tropas, era fácil julgar que ela seria a ruína e o cativeiro dos judeus. Os que achavam inevitável 
entrar na guerra — porque Jerusalém, manchada por um tão grande crime, Deus não a deixaria 
impune, quando mesmo os romanos não se tivessem vingado por isso — deploravam publicamente 
sua desdita; toda a cidade estava amargurada e triste; os mais sensatos e ajuizados não estavam 
menos aflitos do que se fossem culpados das faltas dos amotinados. A carnificina foi tanto mais 
horrível, quanto sucedeu em dia de sábado, no qual nossa religião obriga a nos abstermos de 
qualquer obra, mesmo santa.” (JOSEFO, Flávio. Guerra dos Judeus Contra os Romanos. Livro 
Segundo, Capítulo 32, Parágrafo 208. Tradução de Vicente Pedroso). 



104 
 

seria o primeiro a ser conquistado pelos romanos, uma vez que as primeiras tropas 

saem com destino a Jerusalém sob o comando de Céstio Galo, na época, 

governador da província romana da Síria. 

 

 

Imagem 15 – Divisões administrativas na Palestina do Século I. 
Fonte: BERLIM; OVERMAN, 2002. 

 

Por meio do mapa acima, podemos observar as principais cidades da região. 

O destaque que fazemos aqui está na proximidade da Síria com a região da Galileia, 

onde Josefo seria administrador durante os conflitos. No ano de 66 acontece a 

primeira investida romana sobre os Judeus. O governador da província romana da 
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Síria, Céstio Galo, marcha a caminho de Jerusalém. No entanto, as forças da Judeia 

conseguem deter o avanço romano. A vitória em tal conflito foi responsável por 

encorajar os judeus a iniciar um confronto contra Roma.69 

Josefo possuía grande apreço pela carreira política. Prova disso são suas 

ações em Jerusalém, como conselheiro privilegiado ou também em sua viagem 

diplomática a Roma em 64 (DEGAN, 2013, p. 137; RAJAK, 1983, p. 39). Ao assumir 

o comando da região da Galileia, acreditamos que Josefo desenvolva um interesse 

político maior, visando, talvez, a um posto de destaque após o fim dos conflitos. 

Como general, esse possuía uma determinada importância e dificilmente seria morto 

em combate. E mesmo que fosse feito prisioneiro, este não seria executado 

imediatamente e sim levado à presença do Imperador Nero, tendo em vista a 

posição que ocupava em meio aos conflitos. 

Entre os revoltosos judeus, Josefo não era benquisto. Além de todo o 

conflito contra Roma, também deveria se preocupar com seus correligionários, fato 

que continuou mais fortemente quando passa a residir em Roma, ao lado dos 

imperadores. 

Devido a essas circunstâncias, acreditamos que Josefo não apresentava um 

ideal pró-romano, porém era nítido o comportamento ambíguo do historiador judeu, 

motivo que marca uma clara oscilação ideológica entre os dois lados. 

Posteriormente, com a conquista romana da fortaleza de Jotapata, junto com 

a captura de Josefo, observamos que ele toma partido e auxilia as posteriores 

conquistas romanas. Fato que marcou Josefo com o estigma de “traidor”, 

manchando sua reputação entre os judeus e marcando sua identidade para a 

posteridade. Todavia, para Josefo, a mudança de lado não se constituía uma 

traição, pois sua ação está fundamentada nos desígnios divinos. Josefo se vê 

                                                           
69

 “Os judeus, vendo que a guerra se aproximava mui depressa de sua capital, abandonaram as 
cerimônias dessa grande festa, sem mesmo santificar o dia do sábado, que antes guardavam tão 
religiosamente e tomaram as armas. Como tinham confiança em seu grande número, foram 
desordenadamente atacar os romanos. Aquele furor, que os havia feito esquecer tantos deveres de 
piedade, incitou-os de tal modo que lhes romperam as primeiras filas, abriram uma passagem em seu 
batalhão, e buscaram a vitória com tanto ardor, que, se a cavalaria não tivesse vindo em auxílio da 
infantaria, todo o exército romano corria perigo de ser totalmente desbaratado. Eles só perderam 
vinte e dois homens naquele combate; os romanos perderam quinhentos e quinze, quatrocentos de 
infantaria e o restante da cavalaria.” (JOSEFO, Flávio. Guerra dos Judeus Contra os Romanos. Livro 
Segundo, Capítulo 37, Parágrafo 218. Tradução de Vicente Pedroso). 
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apenas como um mensageiro, um portador das profecias divinas (BARTLETT, 1985, 

p. 74-75). 

Em nossa concepção, a predição feita a Vespasiano possui duas intenções. 

A primeira e principal intenção se constitui na conquista, principalmente pela 

eloquência e retórica, da qual Josefo era conhecido, da atenção de Vespasiano, 

tendo em vista que Josefo diz ao futuro imperador o que ele claramente gostaria de 

ouvir. A ascensão de Vespasiano, mesmo que sendo apenas uma probabilidade, 

torna-se uma das poucas opções disponíveis. Josefo, como um exímio sobrevivente 

aproveita-se de sua posição para conquistar a confiança de Vespasiano, e também 

de seu filho Tito. A segunda intenção se destaca por ser uma clara estratégia de 

sobrevivência. Sabendo que seria levado à presença do Imperador, Josefo tenta 

ganhar um tempo maior, tanto no auxílio às tropas romanas, como também 

conquistando a confiança dos comandantes Vespasiano e Tito (HADAS-LEBEL, 

1991, p. 132; PIXLEY, 1990, p. 120). 

Ao longo de toda sua obra, Josefo se utiliza de argumentos teológicos para 

explicar sua posição, e também para justificar a conquista romana (GRAY, 1993, p. 

30). Esse salienta que YHWH mudou seu foco para estar ao lado dos romanos e os 

judeus nada mais poderiam fazer. Josefo inclusive culpa seus correligionários pela 

destruição do Templo e de Jerusalém, destacando que os revoltosos foram os 

maiores responsáveis, tendo em vista a divisão em que Jerusalém se encontrava70 

(DOBRORUKA, 2007, p. 128; SCHAMA, 2015, p. 171). 

Convém ressaltar que todo relato de Josefo foi construído quando está em 

Roma, anos após os conflitos destacados. Sua posição, ao lado dos imperadores, 

deveria ser extremamente sensata, uma vez que além do estigma de traidor, ele 

sempre se manteve junto à sua fé judaica. Nesse sentido, o seu posicionamento 

deveria se apresentar com uma devida ponderação, uma vez que o local em que 

                                                           
70

 “Podemos dizer com verdade que uma guerra tão cruel em seu interior não lhes era menos funesta 
que uma guerra externa, e que Jerusalém não sofreu mais da parte dos romanos, do que o furor 
dessas infelizes divisões, que já lhe havia feito experimentar males ainda maiores. Assim não tenho 
receio de afirmar que é principalmente a esses inimigos de sua pátria e não aos romanos, que 
devemos atribuir a ruína dessa poderosa cidade, e que a única glória que lhes pode caber é ter 
exterminado esses malfeitores, cuja impiedade unida a tantos outros crimes que nem poderíamos 
imaginar, lhe tinha destruído a união que lhe dava muito mais força que suas mesmas muralhas. Não 
podemos pois dizer, com razão, que os crimes dos judeus são a verdadeira causa de suas desgraças 
e o que os romanos lhes fizeram sofrer, foi um justo castigo? Deixo, porém, a cada qual, que julgue 
como lhe aprouver.” (JOSEFO, Flávio. Guerra dos Judeus Contra os Romanos. Livro Quinto, Capítulo 
16, Parágrafo 401. Tradução de Vicente Pedroso). 
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está inserido é determinante para sua sobrevivência, fato que observamos mais 

claramente quando Josefo se mostra defensor dos ideais romanos. 

 

3.2 – PARTICULARIDADES DE UM DISCURSO 

 

Anteriormente apresentamos alguns trechos de Vita para explicar a origem e 

a atuação de Josefo ao longo de sua vida. Aqui faremos a citação dos mesmos 

excertos, destacando seu discurso e analisando a forma como ele se posiciona em 

sua produção. 

 

3.2.1 - Origem e Formação 

 

Em Vita 1, Josefo exalta a ancestralidade de sua família, vinculando sua 

importância à relação existente entre o sacerdócio judaico e a nobreza do seu povo. 

Convém ressaltar, que em muitas obras da antiguidade, é comum trazer a 

ascendência para se discutir a origem de algum personagem, como por exemplo, 

em Homero (Odisseia, XIX, 162-182),71 Heródoto (Histórias, VII, CCIV),72 e na 

própria bíblia quando Lucas (3, 23-38)73 fala das origens de Jesus. Nesse sentido, 

                                                           
71

 “Ora revela-me a tua ascendência, e que origem tem ela, pois de um carvalho famoso não vens, 
nem das pedras, por certo. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o guerreiro solerte: Ó venerável 
esposa do herói Odisseu Laercíada, não desististe, pois não, de saber de que gente provenho? Vou 
revelar-te, conquanto isso sirva de acréscimo às dores que me acabrunham, o que sempre se dá 
quando, longe da pátria um forasteiro, como eu, tanto tempo se encontra vagando pelas cidades dos 
homens mortais, a passar infortúnios. Mas, afinal, o que tanto desejas saber vou contar-te. Creta é 
uma terra que se acha no meio do mar côr de vinho, bela e fecunda, cercada por ondas. Inúmeros 
homens, quase infinitos, lá moram, formando noventa cidades, com grande mescla de línguas. Acaios 
ali são contados, os verdadeiros cretenses de espírito grande, Cidônios, Dórios de três gerações 
diferentes, e os divos Pelasgos. Entre as cidades se nota a de Cnosso, a opulenta, onde Minos, o 
confidente de Zeus, o comando exerceu por nove anos, Minos, o pai de meu pai Deucalião, de 
magnânimo peito, que a Idomeneu, grande príncipe, teve também, como filho.” 

72
 “Cada corpo de tropas era comandado por um general do respectivo país; mas Leônidas, da 

Lacedemônia, era o que gozava de maior prestígio, cabendo-lhe, por conseguinte, o comando geral 
de todas as forças. Entre os seus ancestrais figuravam Anaxandrides, Leão, Euricratides, Anaxandro, 
Eurícrates, Polidoro, Alcâmenes, Teleclo, Arquelau, Agesilau, Dorisso, Leobotes, Equestrato, Ágis, 
Eurístenes, Aristodemo, Aristômaco, Cleodeu, Hilo e Hércules.” 

73
 A passagem bíblica sobre a ascendência de Jesus encontra-se em Lucas 3, 23-38: “Ao iniciar o 

ministério, Jesus tinha mais ou menos trinta anos e era, conforme se supunha, filho de José, filho de 
Eli, filho de Matat, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de 
Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maat, filho de Matatias, filho de Semein, 
filho de Josec, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho 
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Josefo se assemelha a autores clássicos, numa provável busca para legitimar seu 

posicionamento, trazendo sua ascendência com importante distinção. Além disso, o 

historiador judeu enfatiza a relação de sua família com o sacerdócio, ponto de 

importante destaque na sociedade judaica, uma vez que a prática sacerdotal está 

intimamente ligada com a nobreza. Fato que também podemos observar em Roma, 

a partir de Augusto, com a utilização do título de pontifex maximus pelo Imperador, 

prática que continuou até o final do século IV (MASON, 2000. p. 4). Dessa forma, 

tanto na sociedade judaica como na romana, a relação sacerdotal está, 

normalmente, associada à aristocracia. Steve Mason (2000, p. 4) ainda destaca que 

a atitude de Josefo em enfatizar a importância de sua ascendência é uma 

característica básica de retórica, utilizada para estabelecer sua importante distinção 

para depois macular, por meio da narrativa, a imagem de possíveis adversários, fato 

que podemos comprovar por meio da leitura de Vita, quando Josefo critica 

abertamente o posicionamento de Justo de Tiberíades (JOSEFO. Vita 40).  

Em seu relato (Vita 2), Josefo continua a destacar e valorizar aspectos 

religiosos e familiares, e, para isso, traz a discussão para a descendência de sua 

família a ligação dessa com os Asmoneus, importantes governantes judaicos que 

foram responsáveis por anos de independência política da Judeia (MASON, 2000, p. 

6; SHMIDT, 1998, p. 25). Para estabelecer essa distinção, Josefo resgata a divisão 

feita pelo Rei Davi (1 Crônicas 24),74 ao final de sua vida, que determina o 

                                                                                                                                                                                     
de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cosã, filho de Elmadã, filho de Her, filho de Jesus, filho 
de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matat, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, 
filho de Jonã, filho de Elacim, filho de Meleia, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de 
Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Booz, filho de Salá, filho de Naassom, filho de Aminadab, 
filho de Admin, filho de Arni, filho de Esron, filho de Farés, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, 
filho de Abraão, filho de Taré, filho de Nacor, filho de Seruc, filho de Ragau, filho de Faleg, filho de 
Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxad, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lamec, filho de 
Matusalém, filho de Henoc, filho de Jared, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Set, 
filho de Adão, filho de Deus.” 

74
 A passagem bíblica sobre a divisão realizada pelo rei Davi encontra-se no Primeiro Livro das 

Crônicas 24: “As classes dos sacerdotes – Classes dos filhos de Aarão: filhos de Aarão: Nadab, Abiú, 
Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram na presença do pai, sem deixar filhos, e foram Eleazar e 
Itamar que se tornaram sacerdotes. Davi os dividiu em classes, bem como Sadoc, um dos filhos de 
Eleazar, e Arquimelec, um dos filhos de Itamar, e os recenseou segundo suas funções. Encontraram-
se entre os filhos Eleazar mais chefes que entre os filhos de Itamar; formaram-se dezesseis classes 
com os chefes de família dos filhos de Eleazar e oito com os chefes de família dos filhos de Itamar. 
Foram repartidos por sorte, tanto uns como os outros; e houve oficiais consagrados, oficiais de Deus, 
entre os filhos de Eleazar, como entre os filhos de Itamar. Um dos levitas, o escriba Semeías, filho de 
Natanael inscreveu-os diante do rei, dos oficiais, do sacerdote de Sadoc, de Aquimelec, filho de 
Abiatar, dos chefes de famílias sacerdotais e levíticas; tirava-se a sorte uma vez, para cada família 
dos filhos de Eleazar e de duas em duas vezes para os fihlos de Itamar. Joiarib foi o primeiro a ser 
sorteado, Jedeías o segundo, Harim o terceiro, Seorim o quarto, Melquias o quinto, Mainã o sexto, 
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reconhecimento dos vinte e quatro clãs (ou tribos) existentes entre os sacerdotes 

dos filhos de Aarão, Eleazar e Itamar para o serviço no Templo. O primeiro clã 

reconhecido era o de Yehoyarib, do qual partia a linhagem dos Asmoneus e a 

própria família de Josefo. Embora a divisão tenha sido realizada por sorteio, 

marcando a existência de uma igualdade entre os diversos clãs, ou seja, apenas 

uma casualidade. Josefo se exalta ao colocar sua família como a primeira entre as 

vinte e quatro, uma vez que todos os clãs exerciam sua atividade por um tempo 

determinado no Templo de Jesuralém.75 A priori, acreditamos que a opção de Josefo 

por enfatizar essa informação se deve ao fato de que em sua própria linhagem 

também estavam presentes os Asmoneus, que tiveram importante destaque por 

suas ações políticas durante os séculos II e I a.C.  (MASON, 200. p. 5). Por esse 

posicionamento, Josefo quer se colocar próximo dos grandes líderes judeus, como 

Judas e Jônatas Macabeu. 

Josefo constrói, a partir de alguns dados, a sua genealogia (Vita 5), 

apresentando seus filhos e o ano de nascimento de cada um. Para realizar essa 

datação, o historiador judeu utiliza como base o ano da ascensão de Calígula ao 

império e vincula o nascimento de seus filhos aos anos do governo de Vespasiano. 

Tal ato marca uma importantíssima valorização da cultura romana, uma vez que a 

datação judaica, até mesmo na atualidade, é de importante relevância aos judeus, 

tendo em vista que sua contagem se inicia com a criação do mundo.76 No entanto, 

Steve Mason (2000, p. 6) destaca um provável problema cronológico, uma vez que 

Mathias, o corcunda, nasce em 135 a.C. e tem Josefo (avô) em 70 a.C.77 que teria 

                                                                                                                                                                                     
Acos o sétimo, Abias o oitavo, Jesua o nono, Sequias o décimo, Eliasib o décimo primeiro, Jacim o 
décimo segundo, Hofa o décimo terceiro, Isbaal o décimo quarto, Belga o décimo quinto, Emer o 
décimo sexto, Hezir o décimo sétimo, Hafses o décimo oitavo, Fetatias o décimo nono, Ezequiel o 
vigésimo, Jaquin o vigésimo primeiro, Gamul o vigésimo segundo, Dalaías o vigésimo terceiro, 
Maazias o vigésimo quarto. São esses os que foram escalados, segundo sua função, para entrarem 
no Templo de Iahweh, de acordo com o regulamento transmitido por Aarão, seu pai, como lho havia 
prescrito Iahweh, Deus de Israel.” 

75
 A passagem bíblica sobre a divisão dos trabalhos no Templo pode ser encontrada em Lucas 1, 8-

10: “Ora, aconteceu que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua 
classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no Santuário do Senhor para 
oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração, na hora do incenso.” E 
também no Segundo livro das Crônicas 23, 8: “Os levitas e todos os de Judá executaram tudo o que 
lhes ordenara o sacerdote Joiada. Cada qual reuniu seus homens, os que começavam a semana e os 
que a terminavam, pois o sacerdote Joiada não dispensou nenhuma classe.” 

76
 O ano de 2016 da era cristã representa o ano 5776 no calendário judaico e o ano de nascimento de 

Josefo seria assim, em 3797. 

77
 Ver: Genealogia de Flávio Josefo, página: 64. 
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sido pai com setenta e seis anos, um número bastante incomum, tendo em vista a 

provável taxa de mortalidade. Contudo, tal informação, provavelmente, passaria 

despercebida pelo público leitor. 

Por meio do parágrafo 5 de Vita, Josefo nos apresenta os seus filhos e 

informa os seus nomes. O primeiro desses, Hircano, foi fruto de seu terceiro 

casamento e a origem do seu nome está, provavelmente, vinculada a uma 

homenagem ao filho da rainha Berenice com o neto de Herodes, o Grande, 

conhecido como Herodes de Cálcis. Steve Mason (2000, p. 10) destaca que o nome 

do segundo filho de Josefo, chamado Justo, era muito comum na Judeia e seu 

significado seria apenas “correto” ou mesmo “justo”. Já a origem do nome do seu 

terceiro e último filho, é um tanto curiosa, uma vez que Simônides não tem origem 

judaica, mas sim grega. O mais conhecido personagem a carregar esse nome foi o 

poeta Simônides de Ceos (556-468 a.C.) famoso por criar a técnica mnemônica. 

Além disso, o filho de Josefo possuía o sobrenome Agripa, uma clara homenagem 

ao comandante romano Marcus Vipsanius Agrippa (63 a.C. – 12 d.C.), como 

também a Agrippa II, rei e amigo próximo de Josefo (MASON, 2000, p. 9-10). 

Em Vita 6, Josefo destaca o importante fato de haver registro de sua 

ancestralidade em arquivos públicos. Convém ressaltar que tais arquivos também 

eram utilizados para que as uniões matrimoniais fossem realizadas conforme os 

costumes judaicos, nos quais deveria ser comprovada a ascendência judaica da 

família dos noivos. Cumpre aqui fazer uma importante ressalva, uma vez que tanto 

Jerusalém como o Templo foram destruídos. Dessa forma, fica o questionamento 

sobre a possibilidade ou não de ainda existirem tais arquivos. Josefo escreve Vita 

cerca de vinte anos após o fim dos conflitos e em Roma, dessa forma, acredita-se 

que a utilização de tal frase seja apenas um adorno retórico. No entanto, haveria a 

possibilidade de reconstrução desses registros pelos sacerdotes por meio de 

fragmentos. O próprio Josefo em Contra Apião (I, 31-35)78 destaca a existência dos 

registros que ele espera que continuem a prosperar.  

                                                           
78

 “[...] contentar-me-ei em mostrar brevemente que nossos antepassados tiveram o mesmo cuidado, 
e talvez, ainda maior: encarregaram os sumos sacerdotes e os profetas de fazê-lo e isso continuou 
com a mesma exatidão até os nossos tempos e continuará sempre, como eu espero, porque não se 
escolhem somente, para esse fim, homens de grande virtude e piedade, mas, a fim de que a 
descendência dessas pessoas consagradas ao serviço de Deus permaneça sempre pura, ela não se 
mistura com as outras.” (JOSEFO, Flávio. Resposta de Flávio Josefo a Ápio. Livro Primeiro, Capítulo 
2. Tradução de Vicente Pedroso). 
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Na segunda parte do trecho (Vita 6), Josefo descreve a existência de 

caluniadores, fato que comprovamos pela leitura de suas obras. Josefo relata a 

existência de difamadores de origem grega, romana, e também entre os judeus 

(Vita, 40-42; 336; 424-425). Ademais, a alegação de possuir muitos oponentes 

poderia ser vista como certo prestígio, o que nos induz a refletir sobre a própria 

inveja e sucesso conquistado por Josefo em suas obras, e também na relação 

existente entre ele e os Flávios (MASON, 2000, p. 11). 

A valorização de sua ascendência (Vita 7) se faz com destaque em todo o 

relato de sua origem. Para isso, ele frisa a importante distinção que seu pai possuía 

em Jerusalém. Acreditamos que com o enaltecimento da figura paterna, Josefo 

pretende inserir em sua própria origem, valores ou virtudes, tidas como respeitáveis, 

dignas, ou mesmo honradas. Josefo também ressalta a importância de sua pátria, 

enfatizando que a cidade de Jerusalém era a mais importante para o seu povo, uma 

vez que além de ser a mais populosa, era o centro religioso dos judeus. Mais uma 

vez, o historiador judeu se utiliza de um recurso retórico para valorizar sua imagem, 

salientando a relevância de sua cidade e a distinção de sua família (MASON, 2000, 

p. 12). 

Nos parágrafos 8 e 9 de Vita, Josefo traz a figura de seu irmão, 

provavelmente mais velho, uma vez que leva o nome de seu pai. Acreditamos que 

ao fazer referência a Mathias, Josefo pretende criar um contraste ao seu próprio 

caráter, construindo uma longa sucessão de elogios aos seus feitos, diferente de 

seu irmão, que ele utiliza apenas como antítese. Ao falar do aspecto educacional, 

Josefo enfatiza a importância da questão religiosa, uma vez que a educação judaica, 

mesmo que familiar e informal, tinha como base o ensino da Torá. Ao fazer destaque 

à sua memória, cumpre ressaltar o papel que essa exercia nas culturas grega e 

romana. Até a própria escolha do nome do seu filho, Simônides, pode ter uma 

intrínseca relação com o fato de que Josefo tinha conhecimento de técnicas 

mnemónicas, utilizando-se da memória para sua formação e atuação na vida 

pública, seja em Jerusalém, na Galileia ou em Roma. Josefo também era conhecido 

pelo uso da retórica em seus discursos, o que comprova que sua educação, para 

além do caráter religioso, também incluía questões de ordem técnica para 

comunicação e persuasão. No entanto, temos poucas informações sobre a 

educação judaica na época de Josefo, o que não nos permite inferir, se tal 
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conhecimento era instruído em família ou em um determinado local. Por fim, Josefo 

ressalta a relação existente entre ele, com quatorze anos, e pessoas ilustres de sua 

cidade, provavelmente homens próximos à sua família e pertencentes à aristocracia 

de Jerusalém, como, por exemplo, sacerdotes e ex-sacerdotes (MASON, 2000, p. 

13). 

Na parágrafo 10 e 11 de Vita, observa-se mais uma vez a valorização do 

aspecto religioso. Josefo passa por diversos estágios para determinar como iria se 

comportar perante a sociedade. O excerto merece destaque, uma vez que tal 

escolha determinaria aspectos importantes de sua vida. Hoje sabemos que os 

integrantes de algumas seitas relatadas não sobreviveram aos conflitos entre judeus 

e romanos (SALDARINI, 2005, p. 123; SELVATICI, 2010, p. 98). Steve Mason 

(2000, p. 15), destaca que dezesseis anos era a idade em que os estudos se 

completavam entre os gregos e romanos. No entanto, era comum dar continuidade a 

tal prática, normalmente vinculados à retórica ou à filosofia. Acreditamos que Josefo 

ao informar sua idade, como também ao fazer utilização do termo “escolas 

filosóficas”,79 quer tornar-se compreendido pelo público ao qual destinava sua obra, 

em especial, a elite culta romana. Sua comparação tende a aproximar os fariseus 

dos estoicos (Antiguidades Judaicas, XVIII, 12-15)80, os saduceus dos epicuristas 

(Antiguidades Judaicas, XVIII, 16-17)81 e os essênios dos pitagóricos (Antiguidades 

Judaicas, XV, 371;82 XVIII, 18-20)83 (MASON, 2000, p. 15-17). 
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 Na edição em português de Vicente Pedroso podemos observar que o tradutor preferiu utilizar o 
termo “seitas” em vez de “escolas filosóficas”: “Entre os judeus, os que faziam profissão particular de 
sabedoria estavam, há vários séculos, divididos em três seitas: os essênios, os saduceus e os 
fariseus, das quais, embora eu já tenha falado no segundo livro da Guerra dos judeus, penso que 
devo dizer aqui também alguma coisa.” (JOSEFO, Flávio. Antiguidades Judaicas. Livro Décimo 
Oitavo, Capítulo 2, Parágrafo 760. Tradução de Vicente Pedroso). 

80
 “A maneira de viver dos fariseus não é fácil nem cheia de delícias: é simples. Eles se apegam 

obstinadamente ao que se convencem que devem abraçar. Honram de tal modo os velhos que não 
ousam nem mesmo contradizê-los. Atribuem ao destino tudo o que acontece, sem, todavia, tirar ao 
homem o poder de consentir. De sorte que, sendo tudo feito por ordem de Deus, depende, no 
entanto, da nossa vontade entregarmo-nos à virtude ou ao vício. Eles julgam que as almas são 
imortais, julgadas em um outro mundo e recompensadas ou castigadas segundo foram neste — 
virtuosas ou viciosas — e que umas são eternamente retidas prisioneiras nessa outra vida, e outras 
retornam a esta. Eles granjearam, por essa crença, tão grande autoridade entre o povo que este 
segue os seus sentimentos em tudo o que se refere ao culto de Deus e às orações solenes que lhe 
são feitas. Assim, cidades inteiras dão testemunhos valiosos de sua virtude, de sua maneira de viver 
e de seus discursos.” (JOSEFO, Flávio. Antiguidades Judaicas. Livro Décimo Oitavo, Capítulo 2, 
Parágrafo 760. Tradução de Vicente Pedroso). 

81
 “A opinião dos saduceus é que as almas morrem com os corpos e que a única coisa que somos 

obrigados a fazer é observar a lei, sendo um ato de virtude não tentar exceder em sabedoria os que a 
ensinam. Os adeptos dessa seita são em pequeno número, mas ela é composta de pessoas da mais 



113 
 

Sua convivência com Banus também merece destaque. Josefo enfatiza o 

fato de que o eremita vivia apenas do que a terra produzia e poderia oferecer a ele. 

Tal construção pretende demonstrar, por meio da abstenção de alimentos ou mesmo 

pelas ásperas condições do deserto, que o historiador judeu enfrentou suas 

dificuldades com determinação, defendendo um ideal filosófico de um possível 

retorno à simplicidade. Além disso, acreditamos que os banhos “purificadores” eram 

apenas práticas cotidianas de limpeza, assemelhando-se aos costumes gregos e 

romanos conhecidos por meio da cultura dos banhos. Mais uma vez, um recurso 

retórico para se aproximar de seu público. Todavia, o que mais nos surpreende é o 

fato de Josefo ter passado por todas as três seitas e ter vivido no deserto por um 

período de apenas três anos! (DOBRORUKA, 2007, p. 120; MASON, 2000, p. 17-20; 

SCHAMA, 2015, p. 172). 

Josefo relata (Vita 12) o seu retorno a Jerusalém depois de anos de prática 

religiosa e determina que o seu comportamento iria se pautar segundo os princípios 

farisaicos. Tal trecho é importante por enfatizar o seu papel como homem público 

em sua nação, mais propriamente como aristocrata. No excerto apresentado acima, 

                                                                                                                                                                                     
alta condição. Quase sempre, nada se faz segundo o seu parecer, porque quando eles são elevados 
aos cargos e às honras, muitas vezes contra a própria vontade, são obrigados a se conformar com o 
proceder dos fariseus, pois o povo não permitiria qualquer oposição a estes.” (JOSEFO, Flávio. 
Antiguidades Judaicas. Livro Décimo Oitavo, Capítulo 2, Parágrafo 760. Tradução de Vicente 
Pedroso). 

82
 “Assim, a maior parte fazia por medo tudo o que ele ordenava, e não havia meios de que ele não 

se servisse para condenar os que, não suportando aquele tratamento, tinham a coragem de se 
queixar. Quis também obrigar Poliom Fariseu, Sameas e a maior parte de seus discípulos ao mesmo 
juramento. Porém, ainda que eles recusassem fazê-lo, não os castigou como aos demais, pelo 
respeito que tinha a Poliom, e dispensou também do juramento os que nós chamamos essênios, 
cujos sentimentos são semelhantes aos dos filósofos e aos quais os gregos chamam pitagóricos, 
como já dissemos alhures. Sobre isso, creio não me afastar do assunto de minha história se disser a 
razão que levou Herodes a ter deles uma opinião tão favorável.” (JOSEFO, Flávio. Antiguidades 
Judaicas. Livro Décimo Quinto, Capítulo 13, Parágrafo 674. Tradução de Vicente Pedroso). 

83
 “Os essênios, a terceira seita, atribuem e entregam todas as coisas, sem exceção, à providência de 

Deus. Crêem que as almas são imortais, acham que se deve fazer todo o possível para praticar a 
justiça e se contentam em enviar as suas ofertas ao Templo, sem oferecer lá os sacrifícios, porque o 
fazem em particular, com cerimônias ainda maiores. Os seus costumes são irreprocháveis, e a sua 
única ocupação é cultivar a terra. Sua virtude é tão admirável que supera em muito a dos gregos e de 
outras nações, porque eles fazem disso todo o seu empenho e preocupação e a ela se aplicam 
continuamente. Possuem todos os bens em comum, sem que os ricos tenham maior parte que os 
pobres. O seu número é superior a quatro mil. Não têm mulheres nem criados, porque estão 
convencidos de que as mulheres não contribuem para o descanso da vida. Quanto aos criados, 
consideram uma ofensa à natureza, que fez todos os homens iguais, querer sujeitá-los. Assim, eles 
se servem uns dos outros e escolhem homens de bem da ordem dos sacerdotes, que recebem tudo o 
que eles recolhem de seu trabalho e têm o cuidado de fornecer alimento a todos. Essa maneira de 
viver é quase igual à dos que chamamos plistes e vivem entre os dácios.” (JOSEFO, Flávio. 
Antiguidades Judaicas. Livro Décimo Oitavo, Capítulo 2, Parágrafo 760. Tradução de Vicente 
Pedroso). 
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ressaltamos que Josefo coloca com destaque o fato de que a seita farisaica era 

semelhante aos estoicos, como vimos anteriormente. O historiador judeu cita em seu 

texto a própria escola estoica, conhecida por sua ética, “ao considerar que o único 

bem era agir de acordo com os princípios naturais e racionais, e que impressões 

externas que dão origem às paixões não eram nem boas e nem más; paixões 

deveriam simplesmente ser excluídas da vida de um sábio”, (MASON, 2000, p. 21). 

Além disso, a escolha de Josefo ao aproximar os estoicos dos fariseus pode se 

resumir em dois aspectos: o destino e o livre arbítrio, que as duas escolas tinham 

como questão filosófica central (MASON, 2000, p. 21). 

Em sua primeira viagem a Roma, mesmo não relatando o incidente ocorrido 

que o fez se dirigir a capital do império, Josefo destaca o seu papel como 

embaixador judaico (Vita 13), encaminhando-se a Roma em 64, para pedir a 

liberação dos seus correligionários. Ao fazer tal referência, quer se colocar com 

destaque, uma vez que coube a ele, por seu “prestígio”, ir a Roma para resolver 

problemas de ordem religiosa e política. Na passagem citada acima, observamos 

apenas a citação ao procurador Felix. No entanto, ao longo de suas obras, Josefo 

faz grandes ressalvas ao nome do procurador, o criticando em diversos momentos 

(Antiguidades Judaicas, XX, 137; 143-144; 162-164; 167-172; 173-178).84 Além da 

questão religiosa, tal trecho merece destaque, uma vez que Josefo aponta para 

questões relacionadas à administração romana, como o papel do procurador romano 

na Judeia, ou o fato de que os sacerdotes foram encaminhados a Roma para dar 
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 “Os negócios na Judéia iam de mal a pior. Estava cheia de ladrões e de magos que enganavam o 
povo, e não se passava um dia sem que Félix mandasse castigar alguém. Um dos mais destacados 
entre os ladrões era Eleazar, filho de Dineu, que era seguido por um numeroso bando de homens 
semelhantes a ele. Félix intimou-o a vir procurá-lo, com promessa de não lhe fazer mal algum, mas 
quando ele apareceu, prendeu-o e o enviou a Roma. O governador odiava Jônatas, sumo sacerdote, 
porque este o repreendia pelo seu mau proceder. Então, para que nenhuma censura recaísse sobre 
ele, porque fora a seu pedido que o imperador lhe concedera aquele governo, resolveu desfazer-se 
de Jônatas, pois nada é mais insuportável aos maus que as advertências. Para realizar o seu intento, 
prometeu uma grande quantia a um certo Dora, de Jerusalém, a quem Jônatas considerava um 
amigo íntimo. Esse homem perverso, para cumprir o acordo de matar Jônatas, assalariou alguns 
ladrões. Eles vieram à cidade sob pretexto de devoção, mas com punhais escondidos sob as vestes, 
e, misturados aos servidores de Jônatas, mataram-no. Esses assassinos não foram castigados por 
esse crime e continuaram a aparecer do mesmo modo nas festas que aconteceram depois. 
Misturando-se à multidão, matavam também aqueles que odiavam ou os que haviam determinado 
matar a troco de dinheiro. Não se contentavam em cometer os assassinatos na cidade, mas 
protagonizando uma das mais detestáveis impiedades e um dos mais horríveis sacrilégios, matavam 
até no Templo. Quem, portanto, há de se admirar de que Deus tenha olhado para Jerusalém com 
vistas de cólera? Sua Casa sagrada perdera a pureza que a tornava venerável, e Ele então enviou os 
romanos para castigar com ferro e fogo a miserável cidade e levar escravizados os seus habitantes, 
com as suas mulheres e filhos, de modo que esse terrível castigo nos faça refletir. (JOSEFO, Flávio. 
Antiguidades Judaicas. Livro Vigésimo, Capítulo 6, Parágrafo 848. Tradução de Vicente Pedroso).” 
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explicações ao mais importante governante romano, o próprio Imperador Nero, a 

quem em Antiguidades Judaicas (XX, 154-157),85 Josefo faz severas críticas. 

Como já destacado no capítulo anterior, apesar do número de pessoas 

parecer excessivo (Vita 15), acreditamos que a viagem de Josefo tenha se realizado 

por meio de um cargueiro de grãos, em vez de um navio de passageiros. Isso 

poderia explicar o fato de que o naufrágio tenha ocorrido no mar Adriático, uma vez 

que tal cargueiro navegava por toda a costa até chegar a Roma, demorando cerca 

de seis semanas, diferentemente de um navio de passageiros que atravessaria o 

Mediterrâneo. Ademais, cumpre ressaltar que Josefo sobrevive por ter conseguido 

nadar durante toda a noite. Contudo, é importante lembrar que Jerusalém não 

possui litoral, assim as pessoas não tinha acesso regular à prática da natação. No 

entanto, é conhecido que entre a aristocracia romana, era comum a atividade entre 

os jovens (MASON, 2000, p. 24). Além disso, o trecho merece destaque, tendo em 

vista que Josefo faz uma valorização de sua religião, vinculando o fato de ter 

sobrevivido ao naufrágio graças à providência divina, algo muito presente em suas 

obras (e.g. Vita, 331; 425). 

Ao relatar sua chegada (Vita 16), Josefo destaca o papel da cidade grega de 

Dicaearcheia, fundada no século VI a.C. e era conhecida pelos latinos como Puteoli. 

Esta foi colonizada pelos romanos no início do século II a.C., e na atualidade 

pertence à província de Nápoles, aproximadamente, a duzentos quilômetros de 

Roma. A cidade era um importante ponto de desembarque de navios, uma vez que a 

falta de portos de grande porte próximos a Roma acabou favorecendo a região, 

tendo em vista que os navios desembarcavam os grãos em Puteoli para seguir 

viagem em barcos menores para Roma e outras cidades (MASON, 2000, p. 27).  

                                                           
85

 Um dos primeiros atos de Nero após ser elevado ao trono foi mandar envenenar Britânico 
secretamente. Alguns anos depois, ele mandou matar a própria mãe, recompensando-a dessa forma 
por ela lhe ter dado a vida e por tê-lo feito reinar sobre a maior parte do mundo. Também mandou 
matar Otávia, sua mulher, filha do imperador Cláudio, e várias pessoas ilustres, acusando-as de 
conspiração contra ele. Não entrarei em detalhes porque não faltam historiadores que escrevam 
sobre os feitos desse príncipe, sendo que alguns falaram em seu favor pelo fato de ele lhes haver 
concedido benefícios e outros, sem temer, como os primeiros, ferir a verdade, denegriram a sua 
memória de maneira ultrajosa devido ao ódio que tinham por ele. Mas não me admiro, pois aqueles 
que escreveram a história dos imperadores precedentes agiram do mesmo modo, embora, vindo 
muito tempo depois deles, não pudessem ter motivos para amá-los ou para odiá-los. Quanto a mim, 
que estou resolvido a jamais me afastar da verdade, contentar-me-ei em tocar somente de passagem 
naquilo que interessa ao meu assunto. Só tratarei em particular o que diz respeito à nossa nação, 
sem dissimular as faltas que cometemos ou os males que nos aconteceram. Precisamos agora 
retomar a continuação de nossa história. JOSEFO, Flávio. Antiguidades Judaicas. Livro Vigésimo, 
Capítulo 5, Parágrafo 846. Tradução de Vicente Pedroso). 
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Por meio de seus contatos, Josefo conhece um ator, possivelmente um 

mímico, de origem judaica, admirado pelo Imperador Nero. Este será responsável 

por apresentar ao historiador judeu, a Imperatriz-consorte Popeia. Josefo vangloria-

se de ter conquistado a liberação de seus conterrâneos e outros favores da própria 

Imperatriz.  Todavia, essa discussão se mostra bem mais problemática, uma vez que 

a relação desenvolvida nessa ocasião pode ser fruto de algo bem mais amplo que 

apenas uma benevolência romana. Steve Mason (2000, p. 26-27) enfatiza o fato de 

que Josefo, ao se referir ao benefício concedido, utiliza um termo grego comumente 

empregado para se referir ao benefício que um cliente recebe de um patrono. Além 

disso, na análise realizada por Mason, o autor destaca o fato de que sua posição 

como recebedor de favores, em vez de doador, é no mínimo intrigante. Acreditamos 

que trata-se de mais um recurso retórico visando demonstrar sua importante posição 

como aristocrata judaico ao retornar a Jerusalém. 

O retorno de Josefo a Jerusalém é apresentado no parágrafo 17 de Vita, e 

por meio dele, observamos que após a sua chegada em Jerusalém, muitas pessoas 

se mostravam favoráveis aos conflitos contra os romanos. A insatisfação com o 

poderio romano vem se desenvolvendo por meio de um longo período, seja pelas 

altas taxações, como também pelos incidentes religiosos ocorridos na cidade 

(DEGAN, 2013, p. 148; HANSON; HORSLEY, 1995, p. 68). O retorno de Josefo, 

provavelmente em meados de 65, coincide com o início das maiores revoltas em 

Jerusalém. Ao final do excerto 17 de Vita, ao falar da prosperidade romana, Josefo 

traz aqui a própria noção religiosa, uma vez que poderia mudar de foco de acordo 

com os desígnios divinos. Fato que podemos atestar pelo próprio texto de Josefo 

(Antiquitates Judaicas, IV, 171)86, que não excluía a possibilidade de a Judeia ser 

uma nação próspera no futuro (DOBRORUKA, 2007, p. 128; MASON, 2000, p. 29). 
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 “Filhos de Israel, gravai fortemente em vosso coração que a única e verdadeira felicidade consiste 
em se ter a Deus como favorável. E Ele só pode concedê-la aos que dela se tornam dignos por sua 
piedade. É em vão que os maus se vangloriam na esperança de a conquistar. Mas se vos tornardes 
como Ele o deseja, o que vos exorto a ser, depois de terdes recebido as suas ordens, sereis felizes 
sempre, a vossa prosperidade será invejada por todas as nações do mundo, possuireis em definitivo 
o que já conquistastes e bem depressa entrareis na posse do que vos resta ainda conquistar. Cuidai 
somente em prestar a Deus uma fiel obediência: não prefirais outras leis às que vos dei, por sua 
ordem. Observai-as com grande cuidado e evitai principalmente mudar alguma coisa por desprezo 
criminoso ao que se refere à religião. Como tudo é possível aos que Deus ajuda, tornar-vos-eis os 
mais temíveis de todos os homens. (JOSEFO, Flávio. Antiguidades Judaicas. Livro Quarto, Capítulo 
8, Parágrafo 171. Tradução de Vicente Pedroso). 
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Por fim, convém ressaltar que Flávio Josefo se mostra contrário a esse 

posicionamento, exaltando aspectos romanos relacionados ao seu poderio militar. 

Josefo traz ao seu relato (Vita 40) diversas críticas a Justo de Tiberíades. 

Como vimos no capítulo anterior, Justo era oposição ao governador da Galileia, 

cargo que Josefo ocupava. Este era líder de uma das facções que disputavam a 

cidade de Tiberíades. Além disso, Justo também escreveu seu próprio relato, 

atualmente perdido, mas que possivelmente Josefo teve acesso, e que incluía sua 

participação nos conflitos entre os judeus e romanos. Josefo não economiza 

adjetivos para criticar o posicionamento de Justo durante os embates. No excerto 

acima o chama de demagogo, em outros momentos, o historiador judeu relata o 

desejo de matar Justo, uma vez que era insuportável em suas condutas. Tal trecho é 

importante uma vez que o próprio Josefo, além de criticar o posicionamento de seu 

correligionário, enfatiza o fato de que por meio do discurso é possível confundir a 

“verdade” histórica (MASON, 2000, p. 246; McCLISTER, 2008, p. 25; RAJAK, 1983, 

p. 14). 

 

3.2.2 - Josefo entre Reis e Imperadores 

 

Por meio das cartas apresentadas em seu relato (Vita 365 e 366), 

observamos uma clara valorização da realeza judaica, e é por meio dessa que 

Josefo quer se legitimar socialmente perante os judeus, trazendo a transcrição das 

cartas recebidas por Agripa II em sua integralidade. O historiador judeu afirma que 

trocou mais de sessenta cartas com o rei Agripa II, que confirmava a veracidade do 

relato de Josefo. Possivelmente, durante a década de 70, Agripa II deve ter auxiliado 

Josefo com material para que este escrevesse Antiquitates Judaicae. O fato de 

transcrever as cartas do rei no seu próprio relato se conjectura como uma clara 

busca por legitimação, tanto dos judeus como dos romanos (DEGAN 2013, p. 184; 

MASON, 2000, p. 150). 

Mesmo tornando-se cativo dos generais romanos, Josefo (Vita 414) exalta a 

estima que o comandante Vespasiano teve por ele, em especial, após a predição 

realizada ao comandante que tornar-se-ia Imperador (Guerra dos Judeus, III, 396-
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408).87 Ao fim do trecho, Josefo traz que por indicação de Vespasiano casou-se com 

uma cativa. Mais uma vez observamos no relato do historiador a falta de nomes e 

informações sobre as mulheres que passaram em sua vida, todas, inclusive as de 

sua família, tiveram seus nomes omitidos (MASON, 2000, p. 164).  

Continuando os constantes agradecimentos a Vespasiano (Vita 423), Josefo 

salienta a posição que passa a ocupar na sociedade romana. Nisso, o historiador 

judeu destaca todo e qualquer significado dos benefícios recebidos, na intenção de 

marcar sua posição em meio a sociedade que agora ocupa. A residência que passa 

a ocupar é provavelmente a casa onde nascera Domiciano, na sexta região da 

cidade chamada Malum Punicum, como Suetônio (Dom. 1) apresenta. Mais tarde 

essa residência seria convertida em um Templo para a família Flávia (MASON, 

2000, p. 168-169). Além disso, Josefo enfatiza o recebimento da cidadania romana, 

o que pode parecer um pouco intrigante, uma vez que nunca confirmou a existência 

de sua tria nomina (Titus Flavius Josephus). Em suas obras, sempre se apresentou 

por meio de seu nome hebraico: Yosef Ben Mattitihou, ou em grego: `Iósepos 

Matthíon paîs (DEGAN, 2013, p. 217). Embora a existência de seu nome latino seja 

hipotética, é bastante provável, uma vez que era de costume o novo cidadão 
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 Vespasiano ordenou que vigiassem cuidadosamente a Josefo, porque queria enviá-lo a Nero. 
Josefo veio a sabê-lo e mandou dizer-lhe que tinha algo a lhe comunicar, mas a ele somente, em 
segredo. Vespasiano deu-lhe audiência, na presença de Tito e de seus amigos, e ele assim falou: 
"Vós julgais, sem dúvida, senhor, que tendes somente a Josefo, prisioneiro em vossas mãos. Mas eu 
venho por ordem de Deus comunicar-lhe uma coisa que muito vos interessa, e é muito mais 
importante. Eu bem sei de que modo os que têm a honra de comandar os exércitos dos judeus 
devem morrer, por terem caído vivos em vossas mãos. Quereis mandar-me a Nero. E por que 
mandar-me, pois que ele e os que lhe devem suceder até vós, têm tão pouco tempo de vida? E 
somente a vós e a Tito, vosso filho, que eu considero imperadores; a este, depois de vós, porque 
ambos subireis ao trono. Fazei-me pois guardar quanto vos aprouver, mas como vosso prisioneiro, 
não de outro; somente vós vos tornastes, pelo direito da guerra, senhores da minha liberdade e de 
minha vida; mas sê-lo-eis dentro em breve de toda a terra e eu merecerei um tratamento muito mais 
severo do que a prisão, se eu for tão mau e tão ousado, em abusar do nome de Deus, para vos 
obrigar a prestar fé a uma impostura". Persuadido de que Josefo lhe falava daquele modo, para 
obrigá-lo a lhe ser favorável, a princípio não quis acreditar, mas pouco a pouco foi se dispondo a 
fazê-lo, porque Deus, que o destinava ao império, fazia-o conhecer por outros sinais e indícios que 
podia mesmo esperar chegar a tal e via que Josefo era verdadeiro em tudo o que dizia. Um de seus 
amigos, por exemplo, na presença dos quais ele lhe havia falado, pergunta a Josefo, se aquelas 
predições não eram meras ilusões, como é que ele não tinha previsto a ruína de Jotapate, a sua 
prisão e evitado, se pudesse, tal desgraça e infelicidade, ele respondeu que havia predito aos de 
Jotapate, que sua cidade seria tomada, depois de uma resistência de quarenta e sete dias, e que ele 
mesmo cairia vivo nas mãos dos romanos. Vespasiano, ante estas palavras de seu amigo, mandou 
indagar secretamente dos outros prisioneiros, se tudo tinha acontecido como ele dissera e constatou 
que era verdade. Assim, começou a acreditar no que ele lhe havia dito, referindo-se a ele em 
particular, mas não deixou de vigiá-lo menos cuidadosamente; não havia, porém, favor com que não 
o distinguisse em tudo o mais. Tito, por sua vez, tratava-o com grande deferência. (JOSEFO, Flávio. 
Guerra dos Judeus Contra os Romanos. Livro Terceiro, Capítulo 27, Parágrafo 272. Tradução de 
Vicente Pedroso). 
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assumir o nome da gens a qual era filiado. Todo escravo liberto da casa imperial 

tinha direito de usá-lo (HADAS-LEBEL, 1991, p. 223; LAMOUR, 2006, p. 29). Por 

fim, ele critica o posicionamento judaico, uma vez que seria alvo de frequentes 

ameaças de seus próprios correligionários, ocasionados, em sua maioria, pela inveja 

de suas conquistas, como ele mesmo enfatiza. 

Nos parágrafos 426 e 427 de Vita, observamos o descontentamento de 

Josefo para com os hábitos de sua mulher. Acreditamos que tais aborrecimentos 

tenham relação com o fato de que ela não seguia corretamente os costumes 

judaicos, algo importante para Josefo. Tanto em Deuteronômio 24, como em Marcos 

10 e em Mateus 1988 observamos a questão do divórcio e do repúdio às mulheres.  

E diferente de seu terceiro matrimônio, Josefo faz destaque ao caráter de 

sua última esposa, ressaltando o fato de que ela era superior às demais mulheres e 

que sua ascendência judaica era nobre e importante em sua nação. Todavia, a visão 

de Josefo sobre as mulheres é marcada por críticas severas, como podemos 

observar em suas obras em diversos momentos. Em Contra Apião (2, 201)89 Josefo 

coloca a mulher como inferior ao homem, uma perspectiva própria do judaísmo de 

sua época,90 que tem o casamento apenas para a procriação (Contra Apião 2, 
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 Passagem bíblica sobre o divórcio e o repúdio encontra-se em Mateus 19, 1-12: “Perguntas sobre o 
divórcio – Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galileia e foi para o território da Judeia, 
além do Jordão. Acompanharam-no grandes multidões e ali as curou. Alguns fariseus se 
aproximaram dele, querendo pô-lo à prova. E perguntaram: ‘É lícito repudiar a própria mulher por 
qualquer motivo?’ Ele respondeu: ‘Não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e 
mulher? e que disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão 
uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o 
homem não deve separar’. Eles, porém, objetaram: ‘Por que, então, ordenou Moisés que se desse 
carta de divórcio quando repudiasse?’ Ele disse: ‘Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, 
vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo 
aquele que repudiar sua mulher – exceto por motivo de ‘prostituição’ – e desposar outra, comete 
adultério.’ A continência voluntária – Os discípulos disseram-lhe: ‘ Se é assim a condição do homem 
em relação à mulher, não vale a pena casar-se’. Ele acrescentou: ‘Nem todos são capazes de 
compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que 
nasceram assim, do ventre materno. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há 
eunucos que se fizeram eunucos por causa do Reino dos Céus. Quem tiver capacidade para 
compreender, compreenda!” 

89
 “A mulher, diz a Lei, é, em tudo, inferior ao homem. E, pois, deve obedecer-lhe em tudo, não à 

força, mas para ser dirigida, já que foi ao homem que Deus deu o poder. Deve unir-se o home só com 
a mulher com quem é casado. Tentar a de outrem é proibido. Se alguém fizer isso, de nenhuma 
forma escapará à morte. E assim será, tanto no caso de uma virgem já comprometida com outro, 
como no caso de seduzir uma mulher casada.” (JOSEPHUS, Flavius. Defesa dos Judeus Contra 
Apion e Outros Caluniadores. Livro 2, Parágrafo 201, p.130. Tradução de Rubens dos Santos). 

90
 Passagem bíblica sobre a posição de  inferioridade da mulher encontra-se em Gênesis 3, 16: “À 

mulher ele disse: ‘Multiplicarei as dores de tuas gravidezes, na dor darás à luz filhos. Teu desejo te 
impelirá ao teu marido e ele te dominará.’” 
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199).91 Críticas à Cleópatra e sua determinação em seduzir Herodes (Antiguidades 

Judaicas XV, 96-98),92 ou então à Glafira, esposa de dois filhos de Herodes 

(Antiguidades Judaicas, XVII, 349-352)93 são outros exemplos presentes em seus 

trabalhos (MASON, 2000, p. 170). 

No último trecho analisado (Vita 429), observamos que Josefo continua os 

agradecimentos aos imperadores romanos, aqui em destaque tanto Tito como 

Domiciano. Josefo ainda salienta os inúmeros benefícios recebidos por tais 

governantes, além de destacar o papel da Imperatriz Domícia Longina em benefícios 

recebidos. Steve Mason (2000, p. 171) enfatiza o fato de que a visão pejorativa, 

normalmente atribuída a Domiciano, foi originada da interpretação da aristocracia 
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 “Sobre os casamentos, a regulamentação é a seguinte: a Lei só reconhece uma união, a natural 
com mulher e com a finalidade de procriação. A Lei condena a de machos com machos e condena à 
morte aquele que a empreender. E manda que os casamentos não tenham o dote por objetivo, que 
se façam sem violências físicas, sem convencer com o dolo e engano e que o pedido de casamento 
seja feito a quem tem o direito de resolver sobre isso: o representante da parentalha.” (JOSEPHUS, 
Flavius. Defesa dos Judeus Contra Apion e Outros Caluniadores. Livro 2, Parágrafo 199-200, p.130. 
Tradução de Rubens dos Santos). 

92
 “Cleópatra, depois de acompanhar Antônio até o Eufrates, veio a Apaméia e a Damasco, enquanto 

ele marchava com o seu exército pela Armênia, e desejou também ver a Judéia. Herodes recebeu-a 
com grandes honras e tratou com ela a respeito das rendas da parte da Arábia a ela concedida por 
Antônio e do território de Jerico, o único lugar onde cresce o bálsamo, que passa pelo mais excelente 
de todos os perfumes, e onde se vêem em abundância as mais belas palmeiras no mundo. Durante 
as diversas entrevistas que Herodes teve com a princesa, ela tudo fez para envolvê-lo 
amorosamente. E, como era muito impudica, certamente sentia atração por ele. No entanto, o mais 
verossímil é que o seu intento fosse o de por esse meio encontrar ocasião para destruí-lo. De 
qualquer modo, ela demonstrou sentir grande paixão por Herodes. Ele, que, ao contrário, nutria por 
ela grande aversão havia muito tempo, pois essa princesa sentia prazer em fazer mal a todos, não 
somente permaneceu insensível às suas carícias como se sentiu horrorizado pela sua falta de pudor, 
chegando a consultar os amigos se não era o caso fazê-la morrer e assim livrar muita gente dos 
males que ela causava, bem como dos que poderia vir a causar. Alegou ainda que estaria fazendo 
um favor a Antônio, pois se a sorte deixasse de lhe ser favorável, ele só poderia esperar dela 
infidelidade, em vez de auxílio. A sua intenção era libertar o mundo daquela inimiga declarada da 
virtude e da justiça.” (JOSEFO, Flávio. Antiguidades Judaicas. Livro Décimo Quinto, Capítulo 5, 
Parágrafo 642. Tradução de Vicente Pedroso). 

93
 “A princesa Glafira, sua mulher, também teve um sonho. Nós sabemos como ela havia desposado 

em primeiras núpcias a Alexandre, filho de Herodes. Depois de sua morte, o rei Arquelau, seu pai, 
casou-a com Juba, rei da Mauritânia, que morreu também, e, ficando viúva, voltou à Capadócia, para 
junto de seu pai. Arquelau, então o etnarca, concebeu por ela uma paixão tão violenta, que repudiou 
Mariana, sua mulher, e a desposou. Estando com ele, teve ela um sonho. Parecia-lhe ver Alexandre, 
seu primeiro marido e transbordando de alegria, ela queria abraçá-lo, mas ele dissera-lhe estas 
palavras de recriminação: "Vós bem mostrastes que se tem razão de crer que não se deve confiar 
nas mulheres, pois, tendo-me sido dada virgem, e tendo tido filhos de vós, o desejo de passar a 
segundas núpcias vos fez esquecer o amor, que me deveríeis conservar inviolável; e não vos 
contentado de me ter feito tal ultraje, não tivestes vergonha de tomar um terceiro marido e de voltar 
imprudentemente à minha família, desposando Arquelau, meu irmão. Mas meu afeto não será mais 
constante do que o vosso; não vos esquecerei com me esquecestes; e, tirando-vos de mim, como 
uma coisa que me pertence, eu vos livrarei da infâmia na qual viveis." A princesa contou o sonho a 
algumas de suas amigas e morreu cinco dias depois.” (JOSEFO, Flávio. Antiguidades Judaicas. Livro 
Décimo Sétimo, Capítulo 15, Parágrafo 758. Tradução de Vicente Pedroso). 
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romana, em especial aos inúmeros escritores, entre eles: Plínio, Tácito, Suetônio e 

Dião Cássio. Alguns desses possuíam intrínsecas relações com o Senado Romano, 

no qual Domiciano teve inúmeros conflitos, uma vez que seu governo foi 

considerado autocrático. No entanto, convém ressaltar que Domiciano continuou 

com as reformas instituídas por Augusto, e também por sua família, questões de 

ordem financeira, moral e religiosa, incluindo a própria perseguição aos judeus. 

Destacamos anteriormente que Domiciano sofreu a damnatio memoriae após sua 

morte. Com isso, cumpre salientar que Josefo, mesmo grato ao Imperador, não 

escreveria tal passagem após o assassinato dele, tendo em vista as consequências 

advindas de tal fato. Assim, tal passagem ratifica a ideia de que Vita foi publicada 

antes da morte do imperador, ou seja, antes de 96. No entanto, o uso do termo 

“continuou me beneficiando” no parágrafo 429, nos faz crer que Josefo está se 

referindo ao período posterior à morte de Domiciano. Contudo, optamos por 

defender o fato de que Josefo não escreveria tal elogio se estivesse vivendo sob o 

regime de outro Imperador. Além disso, Mason (2000, p. 172) enfatiza o fato que 

Josefo pode ter perdido o patrocínio imperial sob o governo de Domiciano, o que 

acabou por influenciar (aproximar) a relação existente entre ele e a Imperatriz. No 

início do seu relato (Vita, 16), Josefo agradece os benefícios concedidos a ele pela 

Imperatriz Popeia, esposa de Nero. Aqui, ele repete da mesma forma os 

agradecimentos em vista dos favores obtidos, demonstrando-se grato pelas 

inúmeras benesses recebidas de Domícia. Cumpre ressaltar que Domícia Longina é 

a única Imperatriz oficial de toda a dinastia flaviana, uma vez que nem Vespasiano e 

nem Tito estiveram em matrimônio enquanto eram Imperadores. Mesmo que de 

forma velada, Josefo parece valorizar o aspecto matrimonial e a própria figura da 

Imperatriz em meio a uma sociedade notadamente masculinizada. Por outro lado, 

percebemos que a relação entre Domiciano e Domícia apresentava-se conturbada; 

adultério, perdão e reconciliação demonstram um interesse especial no papel da 

Imperatriz-consorte, uma vez que multidões exigiram o retorno dela após seu exílio, 

causado por uma suposta traição. Além disso, após a morte do Imperador e a 

imposição da damnatio memoriae, as esculturas do antigo Imperador foram 

destruídas, diferentemente das imagens de Domícia que continuaram intactas, 

marcando uma possível reputação independente de seu marido. (FREISENBRUCH, 

2014, p. 211-213; MASON, 2000, p. 171-172). 
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* * * 

 

Importante salientar que analisando todas as passagens acima, observamos 

que não há nenhuma referência de Josefo que tenha como base a crítica a algum 

posicionamento romano. Acreditamos que o único excerto em que Josefo critica os 

romanos se configura em uma passagem quando o historiador judaico se refere a 

Calígula. No entanto, essa critica se dá apenas ao governante94 e não ao império, ou 

seja, diferentemente das críticas aos judeus,95 como vimos constantemente nas 

análises realizadas. 

Tendo como base toda a análise realizada acima, trecho a trecho, 

observamos que os temas mais recorrentes no discurso de Josefo estão ligados à 

valorização dos costumes e das práticas judaicas, e posteriormente, à valorização 

de aspectos romanos, ligados primordialmente à relação existente entre ele e a 

família imperial, seja com os próprios imperadores ou mesmo com suas esposas. 

Temas relacionados ao social e à política estão permeados ao longo de toda 

sua narrativa, sendo a base para a construção histórica que Josefo realiza em suas 
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 “CAIO ORDENA A PETRÔNIO, GOVERNADOR DA SÍRIA, QUE OBRIGUE OS JUDEUS, PELAS 
ARMAS, A RECEBER A SUA ESTÁTUA NO TEMPLO. PETRÔNIO, COMOVIDO PELAS SÚPLICAS 
DOS JUDEUS, ESCREVE EM FAVOR DELES. Esse soberbo príncipe, não podendo tolerar que os 
judeus fossem os únicos a recusar obedecer-lhe, enviou Petrônio à Síria para ser governador em 
lugar de Vitélio, com ordem de entrar com armas na Judéia e colocar a sua estátua no Templo, em 
Jerusalém, se os judeus o consentissem, ou de fazer-lhes guerra e obrigá-los a aceitá-la à força, caso 
a rejeitassem. Petrônio, logo que chegou à Síria, reuniu o que pôde de tropas auxiliares para unir às 
duas legiões romanas que o acompanhavam e estabeleceu quartéis de inverno em Tolemaida, com a 
intenção de iniciar a guerra assim que chegasse a primavera. Ele escreveu a Caio informando-o 
dessa decisão, e o imperador louvou a sua diligência e ordenou-lhe que não deixasse de guerrear os 
judeus, se estes permanecessem obstinados.” (JOSEFO, Flávio. Antiguidades Judaicas. Livro 
Décimo Oitavo, Capítulo 11, Parágrafo 791. Tradução de Vicente Pedroso). 

95
 “Podemos dizer com verdade que uma guerra tão cruel em seu interior não lhes era menos funesta 

que uma guerra externa, e que Jerusalém não sofreu mais da parte dos romanos, do que o furor 
dessas infelizes divisões, que já lhe havia feito experimentar males ainda maiores. Assim não tenho 
receio de afirmar que é principalmente a esses inimigos de sua pátria e não aos romanos, que 
devemos atribuir a ruína dessa poderosa cidade, e que a única glória que lhes pode caber é ter 
exterminado esses malfeitores, cuja impiedade unida a tantos outros crimes que nem poderíamos 
imaginar, lhe tinha destruído a união que lhe dava muito mais força que suas mesmas muralhas. Não 
podemos pois dizer, com razão, que os crimes dos judeus são a verdadeira causa de suas desgraças 
e o que os romanos lhes fizeram sofrer, foi um justo castigo? Deixo, porém, a cada qual, que julgue 
como lhe aprouver.” (JOSEFO, Flávio. Guerra dos Judeus Contra os Romanos. Livro Quinto, Capítulo 
16, Parágrafo 401. Tradução de Vicente Pedroso). 
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obras, não apenas em Vita, mas tanto em Antiguidades Judaicas, como também em 

Guerra dos Judeus. 

Observa-se também a constante crítica ao posicionamento judaico frente 

aos conflitos contra Roma. Josefo nunca deixou de defender seu posicionamento 

religioso. No entanto, condena as ações de seus correligionários que acabariam por 

culminar com a destruição do Templo e de Jerusalém.  

Com base na análise realizada, podemos constatar os diferentes 

posicionamentos de Flávio Josefo ao longo de Vita. No início de seu relato, o autor 

traz sua origem, destacando seu nascimento nobre e sacerdotal numa clara tentativa 

de atestar sua reputação enquanto judeu. Ao referir-se aos seus compatriotas, 

Josefo valoriza aspectos relacionados estritamente a sua religião. Podemos 

perceber que em todas as passagens em que o historiador judeu valoriza a sua 

cultura, ele a vincula apenas ao caráter religioso e nunca às escolhas ou ações de 

cunho político. Nesse sentido, durante todo o seu relato em meio aos conflitos entre 

judeus e romanos, Josefo se coloca como um homem ponderado e sensato, uma 

aparente construção discursiva pró-romana. Tal fato se constitui, tendo em vista o 

local de produção social do autor, residindo em Roma, e tendo como protetor os 

integrantes da dinastia flaviana. Por fim, Josefo reconhece a importância dos Flávios 

e destaca a vinculação existente entre ele e os imperadores. Tais trechos são 

importantes para a análise, uma vez que além de se colocar próximo aos 

governantes, esse busca por meio do seu posicionamento o reconhecimento de seu 

trabalho, agradecendo, defendendo a família imperial e construindo uma reputação 

que gostaria que ficasse marcada para a posteridade. 
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Ao longo dessa dissertação, procuramos analisar o discurso de Flávio 

Josefo por meio de sua obra Vita. Em tal relato, o historiador judeu nos apresenta 

um importante conjunto de informações pessoais de cunho autobiográfico. A obra, 

escrita ao final de sua vida, mais precisamente no ano 94, se destaca por ser, 

possivelmente, uma documentação única na Antiguidade. Embora Josefo não tenha 

sido o primeiro autor a nos fornecer dados autobiográficos, talvez seja o primeiro a 

construir uma obra com essa intenção. 

Vita, apesar de ser nomeada e publicada ao longo dos séculos como uma 

autobiografia, nunca recebeu um título. Assim, observamos que o seu formato, 

totalmente desproporcional, se diferencia do que comumente conhecemos como um 

relato autobiográfico moderno. Nesse sentido, o próprio desconhecimento ou até 

mesmo a inexistência de tal gênero literário na Antiguidade confirma tal hipótese. 

Flávio Josefo nos fornece uma considerável quantidade de escritos 

extrabíblicos, e por tratar de tal período, suas quatro obras (Bellum Judaicum, 

Antiquitates Judaicae, Vita e Contra Apionem) foram difundidas e preservadas entre 

cristãos e judeus, tratando-se de um complemento às escrituras sagradas. Embora 

suas obras tenham sido criticadas por possuir inúmeros problemas cronológicos, tal 

conjunto é fonte fundamental para os estudos sobre a Palestina Romana nos 

séculos I a.C. e I d.C. 

Nesse sentido, a partir do exposto no primeiro capítulo, observamos a 

constante tensão existente entre os judeus e os diversos povos estrangeiros. Mais 

evidente, percebemos um grande descontentamento e insatisfação populacional 

devido à grande carga tributária de que eram imbuídos, após o domínio romano. A 

recorrência de tais insatisfações, culminaram com grandes revoltas e em 

consequência com a guerra entre judeus e romanos, resultando na destruição do 

Templo e de Jerusalém, marcando o início de uma nova diáspora judaica, agora 

confirmada pela supremacia da nova dinastia romana, os Flávios. 

No segundo capítulo, apresentamos e analisamos as obras de Josefo, onde 

podemos observar a tentativa do autor de se legitimar. Primeiramente entre os 

Flávios, seus patrocinadores, e posteriormente em defesa às inúmeras críticas 

recebidas de judeus, gregos e romanos. Suas quatro publicações sobrevivem à 

posteridade em toda sua totalidade e nos informa acontecimentos e épocas que só 

puderam ser estudados graças à sua sobrevivência. 
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No terceiro e último capítulo, constatamos os diferentes posicionamentos de 

Flávio Josefo ao longo de Vita. No início de seu relato, o autor traz sua origem, 

destacando seu nascimento nobre e sacerdotal numa clara tentativa de atestar sua 

reputação enquanto judeu. Ao referir-se aos seus compatriotas, Josefo valoriza 

aspectos relacionados estritamente a sua religião. Podemos perceber que em todas 

as passagens em que o historiador judeu valoriza a sua cultura, ele a vincula apenas 

ao caráter religioso e nunca às escolhas ou ações de cunho político. Nesse sentido, 

durante todo o seu relato em meio aos conflitos entre judeus e romanos, Josefo se 

coloca como um homem ponderado e sensato, uma aparente construção discursiva 

pró-romana. Tal fato se constitui, tendo em vista o local de produção social do autor, 

residindo em Roma, e tendo como protetor os integrantes da dinastia flaviana.  

Por fim, Josefo reconhece a importância dos Flávios e destaca a vinculação 

existente entre ele e os imperadores. Tais trechos são importantes para a análise, 

uma vez que além de se colocar próximo aos governantes, esse busca por meio do 

seu posicionamento o reconhecimento de seu trabalho, agradecendo, defendendo a 

família imperial e construindo uma reputação que gostaria que ficasse marcada para 

a posteridade. 

Com base na análise realizada, percebemos nos escritos de Josefo a 

recorrente utilização de artifícios e recursos retóricos. Tal uso, a nosso ver, se 

constitui numa clara tentativa de se legitimar socialmente no grupo que agora está 

inserido: a sociedade romana. 

Dessa forma, vivendo sob forte influência da dinastia flaviana, o discurso de 

Josefo se pontua pelo enaltecimento dos romanos em detrimento dos judeus. Em 

todo o seu relato, observamos que em nenhum momento Josefo critica o 

posicionamento  romano, seja no período das revoltas, seja durante a guerra ou 

após a imposição do fiscus judaicus. Todavia, o historiador judeu responsabiliza 

seus compatriotas pelos acontecimentos advindos das revoltas em sua nação. E 

ainda, enfatizando o seu papel diplomático como contrário aos conflitos na Judeia. 

Em razão disso, observamos que o discurso de Flávio Josefo em Vita, para 

além de sua insatisfação para com as críticas recebidas de seu trabalho, pretende 

reafirmar a posição que ele ocupa na sociedade romana. Sua intenção, a partir da 

narração de sua vida, salientando sua origem nobre e sacerdotal, e também seu 

importante papel como líder militar, se constitui de claros argumentos retóricos para 
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valorizar sua imagem, reconhecer sua importância e destacar sua competência, ao 

demonstrar seu prestígio em meio à sociedade judaica e romana. 

A partir disso, observamos que os escritos de Flávio Josefo sempre 

estiveram pautados pela reafirmação de suas posições, escolhas e atitudes. Além 

disso, nota-se que em todo o seu discurso, o aspecto religioso é valorizado, 

construindo assim a representação de um bom judeu, atento às práticas religiosas, 

respeitando a providência divina e mais ainda suas escolhas espirituais. Por fim, 

acreditamos que com o presente trabalho, nas discussões e análises realizadas, 

tenhamos uma pequena contribuição acerca da vida e da obra de um autor tão 

debatido ao longo da história. Suas obras, voltadas à religião, à política e à história, 

nos apresentam um conjunto essencial para estudar a sociedade judaica e romana 

no século I. 
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QUADRO CRONOLÓGICO 

 

ANO ACONTECIMENTO 

587-6 a.C. Início da dominação Babilônica e destruição do Templo de Salomão. 

168 a.C. Revolta dos Macabeus. 

161 a.C. Morte de Judas Macabeu. 

Tratado de aliança entre Roma e a Judeia.  

152 a.C. Jônatas Macabeu é nomeado sumo sacerdote. 

142 a.C. Morte de Jônatas Macabeu. 

140 a.C. Simão é nomeado sumo sacerdote. 

134 a.C. Morte de Simão. 

63 a.C. Pompeu conquista Jerusalém. 

48 a.C. Morte de Pompeu. 

44 a.C. Morte de Júlio César. 

37 a.C. Herodes governa sobre toda Palestina. 

31 a.C Augusto torna-se Imperador. 

30 a.C Morte de Marco Antônio. 

4 a.C. Morte de Herodes. Seu território é dividido entre seus herdeiros. 

Arquelau governa a Judeia, Idumeia e Samaria. 

Herodes Antipas governa a Galileia e a Pereia. 

Felipe Governa a região ao leste do mar da Galileia. 

6 d.C. Arquelau é destituído como governante. 

Censo de Quirino. 

Copônio é indicado como prefeito da Judeia. 

9 d.C. Ambívio é indicado como prefeito da Judeia. 

12 d.C. Rufo é indicado como prefeito da Judeia. 

14 d.C. Morte do Imperador Augusto. 

Tibério torna-se Imperador. 

15 d.C. Valério Grato é indicado como prefeito da Judeia. 

26 d.C. Pôncio Pilatos é indicado como prefeito da Judeia. 

36 d.C. Marcelo é indicado como prefeito da Judeia. 

37 d.C. Nasce Yosef Ben Mattitihou ha-Cohen (Flávio Josefo). 

Morte do Imperador Tibério. 
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Calígula torna-se Imperador. 

Marulo é indicado como prefeito da Judeia. 

39 d.C. Morte de Herodes Antipas. 

41 d.C. Morte do Imperador Calígula. 

Cláudio torna-se Imperador. 

Agripa I governa a Judeia e a Samaria. 

44 d.C. Morte do governador Agripa I. 

Cúspio Fado é indicado como procurador da província. 

46 d.C. Tibério Alexandre é indicado como procurador da província 

48 d.C. Ventídio Cumano é indicado como procurador da província. 

52 d.C. Félix é indicado como procurador da província. 

54 d.C. Morte do Imperador Cláudio. 

Nero torna-se Imperador. 

60 d.C. Pórcio Festo é indicado como procurador da província. 

62 d.C. Lúcio Albino é indicado como procurador da província. 

64 d.C. Término da construção do Templo iniciado por Herodes. 

Géssio Floro é indicado como procurador da província. 

Viagem de Flávio Josefo a Roma. 

66 d.C. Início da guerra entre judeus e romanos. 

67 d.C. Governo provisório do sumo sacerdote Anano. 

Nero envia Vespasiano para reestabelecer a ordem na Judeia. 

Queda da fortaleza de Jotapata. 

Rendição do general Yosef Ben Mattitihou ha-Cohen (Flávio Josefo). 

Predição de Flávio Josefo ao comandante Vespasiano. 

68 d.C. Morte do Imperador Nero. 

69 d.C. Ano dos quatro imperadores. Galba, Otão e Vitélio. 

Vespasiano torna-se Imperador. 

70 d.C. O Templo e Jerusalém são destruídos por forças romanas. 

71 d.C. Retorno de Tito a Roma. 

Yosef Ben Mattitihou ha-Cohen torna-se cidadão romano. 

Imposição do Fiscus Judaicus. 

73-4 d.C. Queda da fortaleza de Massada. 

75-9 d.C. Publicação de Bellum Judaicum (?). 
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79 d.C. Morte do Imperador Vespasiano. 

Tito torna-se Imperador. 

81 d.C. Morte do Imperador Tito. 

Domiciano torna-se imperador. 

94 d.C. Publicação de Antiquitates Judaicae e Vita (?). 

96 d.C. Morte do Imperador Domiciano. 

Publicação de Contra Apionem (?). 

100 d.C. Morte de Titus Flavius Josephus (?). 

Morte de Agripa II (?). 

 

 


