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“Pra quê tanta pressa?” 

 

Pergunta do senhor Calvero (Charles Chaplin) a Thereza (Claire 

Bloom), no filme Luzes da Ribalta (1952), após salvá-la de uma 

tentativa de suicídio. 
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RESUMO 

 

AUTOKHEIRÍA NA PALESTINA ROMANA: 

O PROBLEMA DO SUICÍDIO NA OBRA GUERRA DOS JUDEUS DE FLÁVIO 

JOSEFO (SÉC. I E.C.) 

 

 

 

A historiografia sobre o suicídio não tem dado a devida atenção ao problema 

do destino do suicida no além-túmulo. Os gregos foram os primeiros a formular a 

ideia, desde um ponto de vista religioso, de que a ninguém é permitido tirar a própria 

vida. Essa ideia ganhou força e o suicídio se tornou um problema no qual se devia 

pensar e logo se tornou uma questão filosófica. Os filósofos expuseram suas razões 

e passaram a avaliar em que situações o suicídio deveria ser permitido ou proibido. 

Esses pensadores elaboraram argumentos contrários e favoráveis a esse ato tão 

ambíguo. Depois que os gregos conquistaram o mundo, muitas de suas ideias foram 

assimiladas e incorporadas pelos diversos povos com os quais eles mantiveram 

relações políticas e culturais. Os judeus estavam entre eles, embora só muito 

tardiamente, no século I E.C., tomaram consciência do problema que o suicídio 

apresentava. A questão foi colocada no contexto judaico por um historiador judeu 

helenizado e talvez não tenha transcendido as fronteiras do judaísmo helenístico. 

 

Palavras-chave: Flávio Josefo. Judeus. Morte. Suicídio. Guerra dos Judeus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

AUTOKHEIRÍA IN PALESTINE ROMAN: SUICIDE PROBLEM IN WORK THE 

JEWISH WAR‟ JOSEPHUS (Ith C.E.) 

 

 

 

The historiography of suicide has not given due attention to the problem of 

suicide destination in the afterlife. The Greeks were the first to formulate the idea, 

from a religious point of view, that nobody is allowed to take his own life. This idea 

gained momentum and suicide became an issue in which it should think and soon 

became a philosophical question. Philosophers explained their reasons and began to 

assess the suicide situations should be allowed or prohibited. These thinkers 

contrarily and arguments for this act so ambiguous. After the Greeks conquered the 

world, many of his ideas were assimilated and incorporated by several people with 

whom they maintained political and cultural relations. Jews were among them, 

although it is late in the first century C.E., took issue awareness that suicide had. The 

question was raised in the Jewish context by a Jewish historian Hellenized and may 

not have transcended the boundaries of Hellenistic Judaism. 

 

Keywords: Flavius Josephus. Jews. Death. Suicide. Jewish War. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Encontrarás, todavia, muitos adeptos da filosofia que afirmam não 
ser lícito atentar contra a própria vida e consideram sacrilégio o 
suicídio: segundo eles, devemos aguardar o fim que a natureza nos 
destinou. 

SÉNECA. Cartas a Lucílio, VIII.14 

 

 

O suicídio é um antigo problema cuja história tem sido pouco estudada no 

Brasil. A historiografia do suicídio esteve sempre marcada pela avaliação positiva ou 

negativa da morte voluntária. A descoberta do suicídio antigo pelo Renascimento 

possibilitou a emergência de uma nova representação contraposta à da Igreja. A 

tradução das obras clássicas para as línguas vernáculas teve um papel importante 

na difusão do pensamento antigo a respeito da morte voluntária. Não só a leitura das 

obras de Platão, Aristóteles, Sêneca, Tácito ou Plutarco tiveram importância para 

corroborar o discurso humanista. O silêncio das fontes judaicas canônicas, a 

respeito da valoração do suicídio, contribuiu para o desenvolvimento de um discurso 

favorável à morte voluntária, desde John Donne. A ampla difusão da leitura de Flávio 

Josefo permitiu o contato com os relatos e as ambíguas concepções antigas 

presentes na obra desse historiador. Tanto os partidários do suicídio, quanto seus 

detratores conheceram as obras clássicas das quais tiraram argumentos contra ou a 

favor da morte voluntária. 

Como na Antiguidade, o suicídio foi inicialmente discutido pelos humanistas 

como um problema filosófico. Assim, a historiografia do suicídio surge primeiramente 

no campo da história da filosofia, como uma história do pensamento filosófico a 

respeito do problema, como ocorre com a obra do filósofo Appiano Buonafede Istoria 

critica e filosofica del suicidio ragionato, escrita em italiano e publicada em 1761. 

Buonafede, que também era teólogo e contrário ao suicídio, descreve as 

concepções filosóficas sobre o suicídio do mundo antigo até o moderno, sua própria 

época. O tema foi estudado mais tarde pelo historiador francês Félix Bourquelot 

(1842-43) no que se refere à Idade Média. O posicionamento moral a respeito do 

suicídio é uma característica marcante dos estudos desse período sobre o tema. 

Num regime de historicidade em que o passado era lido como fonte de modelos de 
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conduta moral, o julgamento dos exemplos extraídos da história era inevitável. Com 

o surgimento de um novo regime histórico, de ruptura com o passado, a 

historiografia a partir do século XIX passou a contrapor as ideias contrárias sobre o 

suicídio sem se preocupar, ao menos explicitamente, em se posicionar a respeito 

dessa questão ambígua, mas levando em consideração as pesquisas das recentes 

Ciências Sociais e da Psicologia. Assim, o Le suicide ancien et moderne (1881) de 

Alfred Legoyt irá inventariar as distintas concepções do suicídio. 

Ainda no século XIX aumentam o número de trabalhos estatísticos sobre o 

tema, que também passará a ser abordado do ponto de vista médico, ou seja, como 

doença. O desenvolvimento da pesquisa estatística sobre a questão será 

generalizado e melhor conceitualizado pelo estudo sociológico de Émile Durkheim, 

Le suicide (1887), a partir do que o suicídio passará a ser tratado mais como fato 

social e menos como fenômeno individual. Todavia, a Medicina e Psicologia com o 

desenvolvimento da Psiquiatria e da Psicanálise terão um importante papel na 

definição do suicídio no século XX. A história contemporânea do suicídio deverá 

levar em conta os desenvolvimentos dessas ciências nesse campo. 

A historiografia recente tem sido influenciada pela história da morte2 

desenvolvida na França, sob o pressuposto das mentalidades, por Michel Vovelle, 

François Lebrun, Pierre Chaunu e Philippe Ariès. Nesse sentido, em From 

autothanasia to suicide (1990), Anton J. L. van Hooff ressalta a ambiguidade da 

mentalidade antiga a respeito do suicídio, enquanto o Histoire du suicide (1995) de 

Georges Minois mostra a mudança de mentalidade e atitudes perante a morte 

voluntária no mundo ocidental, desde a Antiguidade aos nossos dias. O autor trata 

do período antigo em termos de uma herança buscada pelos intelectuais 

renascentistas, como contrapartida ao princípio cristão dominante da condenação do 

suicídio. Ainda na tradição francesa, Yolande Grisé em Le suicide dans la Rome 

antique (1982), a partir de uma enorme massa de documentos, aborda o suicídio na 

Roma antiga desde o ponto de vista dos costumes, das crenças, das filosofias e das 

leis romanas. 

                                                 
2
 Inaugurada por Philippe Ariès, que vinha pesquisando o tema desde 1948, quando publicou 

L‟Histoire des populations francaises et de leurs attitudes devant la vie depuis le XVIII
e
 siècle. Em 

1975 aparece, também de sua autoria, o clássico Essais sur l‟histoire de la mort en Occident du 
Moyen-Age à nous jours, uma prévia do livro L‟homme devant la mort publicado em 1977. 
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A historiografia sobre o suicídio não tem dado a devida atenção ao problema, 

já notado pelos antropólogos (RIBEIRO, 2007, p. 59), do destino imaginado do 

suicida no além-túmulo. O suicida pode receber o mesmo destino dos demais e, 

então, entrar no mundo dos mortos. Neste caso, ele pode receber prêmios ou 

punições no além, ou ser admitido numa região inferior do mundo subterrâneo ou 

submarino. Ou então, ele pode ter sua entrada proibida e, assim, ficar vagando entre 

os dois mundos: o dos vivos e o dos mortos. 

Os gregos foram os primeiros a formular a ideia, desde um ponto de vista 

religioso, de que a ninguém é permitido tirar a própria vida. Essa ideia ganhou força 

e o suicídio se tornou um problema no qual se devia pensar e logo se tornou uma 

questão filosófica. Os filósofos expuseram suas razões e passaram a avaliar em que 

situações o suicídio deveria ser permitido ou proibido. Esses pensadores elaboraram 

argumentos contrários e favoráveis a esse ato tão ambíguo. Depois que os gregos 

conquistaram o mundo mediterrânico, muitas de suas ideias foram assimiladas e 

incorporadas pelos diversos povos com os quais eles mantiveram relações políticas 

e culturais. 

Os judeus estavam entre eles, embora só muito tardiamente, no século I E.C., 

tomaram consciência do problema que o suicídio apresentava. A questão foi 

colocada no contexto judaico por um historiador judeu helenizado e talvez não tenha 

transcendido as fronteiras do judaísmo helenístico. Após a guerra judaico-romana 

ocorrida entre os anos 66 a 73 E.C. o judaísmo se transformou radicalmente e 

praticamente perdemos de vista essa vertente helenista, exceto pelo seu ramo 

cristão cuja história eclipsou as demais. De resto, os judeus de um modo geral se 

desinteressaram pela história e o ramo hebraico do judaísmo ignorou a vertente 

helenista, inclusive ao próprio historiador Flávio Josefo. 

Josefo passou metade de sua vida na corte dos Flávios, com os quais havia 

cooperado durante a guerra judaico-romana. Na Roma flaviana, escreveu a história 

da guerra e é justamente através dessa importante obra que obtemos informações 

valiosas a respeito do que denominamos neste trabalho de suicídio judaico. Não se 

trata meramente de demonstrar do ponto de vista histórico se os judeus se matavam 

ou não. As fontes estão repletas de exemplos que evidenciam a realidade do 

suicídio entre os judeus, fossem eles mais ou menos religiosos. O que procuramos 

elucidar nesta pesquisa é qual era o estatuto do suicida na sociedade judaica do I 

século, isto é, se o suicídio era considerado um tipo de atitude que marcava o 
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suicida de forma a privá-lo das honras fúnebres devidas aos mortos. Esta é uma 

questão fundamental para se compreender como os judeus representavam o 

suicídio. A análise das práticas sociais relativas aos mortos e, especificamente, aos 

suicidas permitirá descobrir se o suicídio constituía algum tipo de problema para a 

sociedade judaica daquela época e, no caso de ser verdade, que tipo de problema 

era e como os judeus lidavam com isso. Portanto, se faz necessário buscar nas 

fontes referências ao tratamento dispensado aos mortos em geral e aos suicidas em 

particular. Nesse sentido, analisaremos os trechos da obra Guerra dos judeus de 

autoria de Flávio Josefo, em que se relatam e se avaliam os suicídios. Nosso 

objetivo é identificar nesses trechos alguma referência ao tratamento dispensado ao 

cadáver do suicida com algum propósito além-túmulo. 

Para isso, nos apoiaremos na teoria antropológica de Arnold Van Gennep 

apresentada na obra Ritos de passagem. Segundo Van Gennep (2013, p. 10), os 

indivíduos passam por várias mudanças de condições ao longo da vida, como o 

nascimento, a puberdade, o casamento e a morte, sendo que cada um desses 

momentos de mudança é atenuado por alguns ritos de passagem que compreendem 

ritos preliminares ou de separação, liminares ou de margem e pós-liminares ou de 

agregação. A cada mudança de situação seguem-se os ritos de passagem 

socialmente estabelecidos e, assim, na mudança definitiva que é a morte seguem-se 

os ritos funerários que visam separar o morto do convívio dos vivos, mantendo por 

um período variável num estágio de margem entre o mundo dos vivos e o mundo 

dos mortos para depois agregá-lo definitivamente neste. Os ritos de passagem 

também se aplicam aos parentes do morto que, durante o período de luto se 

encontram temporariamente afastados da sociedade num estágio liminar que 

termina quando estes retornam ao convívio social normal. De um modo geral, os 

ritos de passagem visam efetuar a “passagem” para a nova situação de maneira 

“cerimoniosa” de forma a não permitir que a mudança, que de outro modo seria 

brusca, perturbe o funcionamento normal da sociedade. Assim, o indivíduo muda de 

situação várias vezes dentro da sociedade, sendo a morte a passagem definitiva 

para a nova condição de morto. 

Ainda segundo Van Gennep (2013, p. 138), em algumas sociedades existem 

categorias de pessoas para as quais os ritos funerários não são realizados e estas 

ficam impedidas de entrar no mundo dos mortos. O destino no além-túmulo está 

diretamente ligado ao tratamento dispensado ao morto. Sem o rigoroso cumprimento 
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dos ritos funerários ele fica destinado a uma existência lamentável, vagando entre os 

dois mundos ou sofrendo castigos no mundo dos mortos. Richard Lasch (apud VAN 

GENNEP, 2013, p. 138-139) traçou os diferentes destinos atribuídos aos suicidas 

em diversas sociedades, organizando-os em quatro categorias distintas: a) o suicida 

tem um destino comum aos demais mortos; b) o suicida é recompensado no além-

túmulo; c) o suicida é proibido de entrar no mundo dos mortos; d) o suicida é punido 

ou destinado a habitar numa região inferior do mundo dos mortos. Para cada 

categoria seguem-se ou não ritos de separação, margem e agregação. Assim, o 

destino do suicida depende de como o suicídio é considerado do ponto de vista 

moral, bem como, do imaginário da morte de um modo geral. 

Os ritos funerários estiveram associados à antiga crença numa viagem além-

túmulo que assume distintas configurações conforme a “geografia” do mundo dos 

mortos (KELLEHEAR, 2016, p. 79; VAN GENNEP, 2013, p. 133). Com base nisso, 

adoto o conceito de morte como passagem. O que também pode ser expresso como 

uma viagem ao além-túmulo (KELLEHEAR, 2016, p. 78). O morto é aquele que 

passou do mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Em consequência disso, morrer é 

passar. Neste caso, o morrer se estende mais ou menos na morte, de acordo com a 

sociedade, uma vez que todas as etapas rituais precisam ser realizadas para efetuar 

a agregação definitiva ao mundo dos mortos, ou seja, para que a sombra, espectro, 

alma ou espírito do morto complete a viagem para o outro mundo. 

Todavia, consideramos os problemas materiais que decorrem da morte e da 

mortalidade, como a necessidade do descarte dos corpos por razões práticas ou 

profiláticas provocadas pelo acúmulo, decomposição e putrefação dos cadáveres. 

Questões das quais a própria natureza dá conta, mas que incomodam os sentidos 

naturais do homem. 

Defino suicídio como um ato deliberado pelo indivíduo em circunstâncias 

variáveis cujo objetivo é a morte de si. Neste conceito estão incluídas todas as 

formas de suicídio, tanto nos casos em que a pessoa ativamente se mata ou 

passivamente se deixa morrer voluntariamente. O homem é capaz de buscar a 

própria morte e o resultado dessa busca é previamente conhecido por ele, porque a 

morte é conhecida de todos. O autêntico suicida, voluntária e conscientemente, se 

ausenta do convívio dos vivos. Portanto, o suicídio é um ato deliberado da vontade 

humana mesmo quando a morte já se vislumbra muito próxima. Neste sentido, a 
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morte voluntária deve ser entendida como fruto de uma escolha entre viver e morrer, 

na qual se opta conscientemente pela última. 

Diferentemente da expressão mors voluntaria, os termos suicídio e suicida, 

embora pareçam clássicos, eram desconhecidos no latim antigo. Formado pelo 

pronome reflexivo sui (si) e pelo substantivo caedes (matar), o termo suicida, parece 

ter sido cunhado no medievo pelo teólogo ultramontano, de provável origem inglesa, 

Walter de St. Victor, como um barbarismo linguístico – já que a formação de 

palavras pela junção de pronome e substantivo contrariava as normas gramaticais 

do latim – na obra Contra quatuor labyrinthos Franciae (1180 E.C.). O propósito de 

St. Victor era estigmatizar aqueles que se davam a morte voluntariamente, pelo uso 

de um neologismo pejorativo que lembrava outras palavras autenticamente latinas, 

como parricida, matricida e fratricida (VAN HOOFF, 1990, p. 257-259). 

Quase cinco séculos depois, o termo apareceu na língua inglesa como um 

latinismo, na obra Religio medici do inglês Sir Thomas Browne, escrita em 1635, 

mas publicada em 16423. Quase ao mesmo tempo os termos suicidio e suicida 

foram utilizados pelo teólogo moral Caramuel, em seu tratado Theologia moralis 

fundamentalis, reedição de 1656, no capítulo Quaestio de suicídio: “suicida é aquele 

que se mata a si mesmo”4. 

Na língua francesa, o termo foi introduzido como um anglicismo em 1737, 

pelo abade Desfontaines em seu Le pour et le contre e, oficialmente incluído no 

Dictionnaire de l‟Académie Française, de 1762 (VAN HOOFF, 1990, p. 257-259). 

Quando Émile Durkheim (2011, p. 9) escreveu o seu estudo sociológico sobre o 

suicídio (1897), o termo já era de uso bastante comum. 

Na mesma época o termo foi introduzido na língua italiana e foi utilizado 

nesse idioma pelo filósofo Appiano Buonafede5 em Istoria critica e filosofica del 

suicidio ragionato (1761), que comenta no prefácio a recente adoção da palavra. 

A palavra suicídio passou, a partir do século XIX, a ser utilizada nas traduções 

da Guerra dos judeus, estreando na tradução inglesa The jewish war do Rev. Robert 

Traill, de 1851. No século XX apareceu na tradução francesa Guerre des juifs de 

                                                 
3
 “Aqui eles chegam a extremos, ao permitirem que um homem seja seu próprio assassino, e tão alto 

exaltam o fim e suicídio de Catão.” (Religio Medici, Seção XLIV apud ALVAREZ, 1999, p. 64). 

4
“Suicida dicitur qui se ipsum interemit.” In: CARAMUEL, J. Theologia moralis fundamentalis. Romae, 

1656, v.II, p. 112, nr. 1628. 

5
Sob o pseudônimo de Agatopisto Cromaziano. 
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René Harmand, de 1911, e nas traduções inglesas de Thackeray, de 1927, e de 

Williamson, de 1959. O vocábulo suicídio traduz o substantivo grego autokheiría6 

derivado do advérbio autokheiri que significa com as próprias mãos. O substantivo 

grego define bem o modo como ele compreendia o ato e o distinguia de outras 

formas de morrer: “…uns se haviam suicidado, outros se haviam matado entre si e a 

maioria havia sido vítima da fome” (JOSEFO. Bell. Jud., VI.430). Até onde se sabe, 

Flávio Josefo foi o primeiro autor antigo a usar um substantivo para se referir ao que 

hoje comumente denominanos de suicídio (DAUBE, 1972, p. 399). 

Como notou David Daube, não existe em nenhuma língua um substantivo 

simples para designar o ato de matar a si mesmo ou a experiência de morrer pelas 

próprias mãos. Todos os termos conhecidos são nomes compostos ou frases, como 

biasetai autón, auton apokteinýnai, autokheiri thneiskho, hekousios apothneisko, 

apothneisko authairetoi thanatoi, eulógos exagogé, mors voluntaria etc. Para Daube, 

isso se deve a que o suicídio não é um fenômeno humano essencial como o amor 

ou a morte (DAUBE, 1972, p. 390-392). 

A designação utilizada por Josefo é adequada aos casos narrados em sua 

obra. No episódio da sua rendição em Jotápata, ele conseguiu através de uma 

arenga impedir que seus companheiros cometessem suicídio, convencendo-os a 

serem mortos uns pelos outros (JOSEFO. Bell. Jud., III.387-391). Não houve, pois, 

nessa ocasião, nenhum suicídio já que os dois últimos sobreviventes (entre eles o 

próprio Josefo) acordaram não se matarem. Já no episódio de Massada, houve 

apenas um suicídio: o do líder sicário Eleazar (JOSEFO. Bell. Jud., VII.398-399). 

A presente dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro, fazemos 

um balanço da escrita da história entre os judeus na Antiguidade a fim de 

compreendermos o lugar da obra de Flávio Josefo em seu contexto histórico e 

cultural. Descrevemos e analisamos a obra Guerra dos judeus e sua importância 

para a história judaica antiga, bem como, sua transmissão textual. 

No segundo capítulo fazemos um levantamento estimado da população e da 

mortalidade na Palestina, bem como, das práticas mortuárias vigentes durante o 

período da Guerra Judaico-Romana. Em seguida, discutimos a historicidade dos 

relatos, descrevemos e analisamos os casos, as formas e as motivações dos 

suicídios. Nosso propósito é identificar o modo como o suicídio era representado e 

                                                 
6
 A transliteração dos termos gregos para o alfabeto latino segue as normas acordadas pela 

Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos (SBEC). 
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avaliado. Para uma melhor compreensão, transcrevemos os trechos que tratam da 

questão. 

No terceiro capítulo analisamos as atitudes perante a morte voluntária na 

história judaica e identificamos as representações da morte entre gregos e judeus, 

bem como, as concepções filosóficas que se serviram de base para o problema do 

suicídio. Analisamos também o modo como Josefo se apropria do discurso filosófico 

grego do suicídio para compor as arengas de Jotápata e Massada a partir de 

recursos retóricos como o kairós e a antilogia.  
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CAPÍTULO 1 

FLÁVIO JOSEFO E A HISTÓRIA JUDAICA 

 

 

Quanto ao povo, ao qual eles profetizaram, será lançado nas ruas de 
Jerusalém, vítima da fome e da espada; não haverá ninguém para 
enterrá-los, nem a eles nem às suas mulheres, nem aos seus filhos, 
nem às suas filhas. Derramarei sobre eles as suas perversidades! 
 

Jeremias 14.16 
 

 

Herdeiro de uma importante tradição historiográfica, Flávio Josefo teve de 

lidar com a realidade do Império Romano durante toda sua vida. Nascido judeu, 

tornou-se cidadão romano e escreveu em grego. Neste idioma foi lido por seus 

contemporâneos e transmitido pelos cristãos, mas, foi esquecido pelos judeus. O 

ambiente multicultural no qual viveu influenciou profundamente a escrita de sua 

principal obra histórica, mas deixou nela marcas que o denunciavam como um 

traidor da causa judaica. Por outro lado, o contato com textos históricos e filosóficos 

gregos tornaram possível o início de uma reflexão sobre a importante questão da 

morte voluntária. 

 

 

A historiografia judaica na Antiguidade 

 

Os judeus possuíam já no século I E.C. um vasto corpus literário que incluía 

textos de lei, profecia, cânticos, sabedoria, apocalíptica e história. Escreveram 

inicialmente em hebraico, depois em aramaico e grego. O aramaico, língua franca 

burocrática, diplomática e comercial do Império persa (ASHERI, 2006, p. 46), foi 

assimilada no período aquemênida e tornou-se a língua popular dos judeus da 

diáspora oriental e na Palestina. Ao hebraico ficou reservado o lugar de língua 

litúrgica e sagrada e era utilizado por uma pequena parcela da população. Conforme 

demonstram as descobertas de Qumran, houve um reflorescimento desse idioma a 

partir do século I a.E.C. O uso do grego foi resultado da expansão cultural 

helenística realizada a partir do século III a.E.C. e tornou-se a língua franca da 

diáspora ocidental. 
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De um modo geral, eles desenvolveram uma teologia da história na qual sua 

divindade, Yahweh, tornava-se o único e verdadeiro autor da história. Conforme 

assinalou Salo Baron (1974, p. 30) “Para os historiadores bíblicos... era a vontade de 

Deus, compreensível para os homens, embora sobrenatural, que guiava os destinos 

da humanidade e de Israel”. O monoteísmo judeu não admitia outra forma de 

explicação histórica, senão aquela em que o sentido da história era determinado por 

Yahweh. Ele era também o protagonista da história, pois como divindade abstrata e 

transcendente, impassível de representação pictórica, cabia ao próprio Yahweh 

revelar-se ao homem. A história era, então, o palco em que Ele se revelava aos 

homens. Israel, é claro, ocupava uma posição central nessa teologia da história 

como povo eleito para o propósito divino. De todos os povos, ele havia sido 

escolhido para a revelação desse propósito, de forma que o conhecimento divino por 

meio da história tornava-se o fim último da própria história. 

Ao se depararem com a dura realidade dos reinos mundiais e a força de sua 

expansão viram-se, então, integrados em um nível político nunca antes imaginado, 

sob o domínio de povos estrangeiros, inicialmente os babilônios, depois os persas, 

os gregos (lágidas e selêucidas) e os romanos. Tais reinos tiveram de ser incluídos 

também em sua interpretação da história. As respostas encontradas para as 

constantes vicissitudes, como derrotas militares, invasões seguidas de exílio e tantos 

inimigos era de ordem religiosa. Esses povos passaram a ser interpretados como 

instrumentos da correção divina. Essa visão teísta da história comportava também 

lugar para o arrependimento e a consequente mudança de sorte. Nas palavras de 

Reinhart Koselleck (2006, p. 127): “Da vitória de seus inimigos, os judeus extraíram 

um sentido para sua própria história. Eles lograram incorporar as derrotas como 

penitência, como castigos que foram capazes de suportar”. Estabeleceram, assim, 

uma estrutura temporal histórica que objetivava a noção repetitiva de que a 

desobediência religiosa implicava em derrota, o arrependimento e a piedade em 

restauração, concebida como um ciclo: pecado-castigo-arrependimento-restauração 

em que o retorno ao ponto inicial implicava no encadeamento do ciclo. 

Josefo interpreta a derrota, e a trágica situação a que os judeus ficaram 

reduzidos na guerra contra os romanos, como consequência dos crimes cometidos 

por uma parcela má da população, que ele caracteriza como bandidos. Numa visão 

vetero-testamentária, a medida do pecado teria atingido níveis insuportáveis, 

exigindo assim a correção da vara divina. Dessa forma torna-se fácil justificar a 
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vitória romana como um desígnio divino e os romanos como o novo instrumento para 

castigar os judeus. O seu relato, ao mesmo tempo em que se apresenta como uma 

tentativa de racionalização deixa patente a visão teísta do autor, sendo Yahweh o 

Senhor da história. Estão ausentes os milagres, as manifestações sobrenaturais, as 

teofanias, mas o desígnio de Yahweh paira sobre a história humana para dar-lhe o 

seu rumo e assim prosseguir com seu propósito7. 

Imbuídos desse sentido transcendental da história e influenciados pelo 

esquema de sucessão de impérios mundiais da historiografia grega, os judeus 

desenvolveram, a partir do século II a.E.C., uma concepção teleológica da história, 

na qual o fim da história seria marcado pela chegada do reino de Deus 

(MOMIGLIANO, 1992, p. 56). E nisso eles foram pioneiros, como assinalou Edward 

Hallet Carr (2006, p. 144): “Foram os judeus, e depois deles os cristãos, que 

introduziram um elemento inteiramente novo ao postularem uma meta em direção da 

qual se move o processo histórico – a visão teleológica da história”. Do que se 

depreende que os judeus desenvolveram uma concepção linear do tempo. 

Tal concepção não foi, porém, desenvolvida na historiografia, mas na 

literatura apocalíptica, inaugurada com o chamado livro de Enoque e proliferada no 

decorrer do século I a.E.C. ao II E.C. Esse tipo de literatura pode ter sido um 

instrumento fomentador do sentimento revolucionário entre os judeus espalhados 

nas várias partes do mundo na época e corroborado na formação de um ambiente 

ideológico propício à revolta contra os romanos. Josefo participa da mesma visão 

teísta da história de seus ancestrais, mas se imiscui da responsabilidade de 

reconhecer a consequência última de tal teleologia que, segundo a literatura 

apocalíptica, deveria ser o desfacelamento dos reinos humanos. Tal reconhecimento 

implicaria na exteriorização da ideia de fim do Império romano. Mas ele não 

compartilhava dessa crença, pelo menos não esperava que algo semelhante 

pudesse acontecer em seu tempo, pois era um conservador e não um 

revolucionário.  

 Os judeus deram à história um significado transcendental e, por isso mesmo 

a revestiram de uma importância fundamental. Conceberam-na como o cenário em 

                                                 
7
 Referência à Guerra dos judeus, principal fonte para essa pesquisa. Os milagres aparecem na obra 

Antiguidades judaicas, mas racionalizados. Isto levaria o filósofo Benedito Espinosa a citá-la no seu 
Tratado Teológico-Político a fim de fundamentar seu argumento materialista sobre os milagres. Por 
outro lado, faria o jansenista Arnauld d‟Andilly lamentar no prefácio à sua tradução francesa da 
mesma obra (Paris, 1667).   
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que Yahweh realiza suas ações, em sua relação com seu povo. Isto se deveu, em 

parte, pela natureza específica do conteúdo a ser lembrado pelas futuras gerações 

de judeus: os feitos de Yahweh. Estes não são passíveis de repetição, daí a 

importância de preservar na memória os eventos mais importantes do ponto de vista 

da religião. Para os judeus, lembrar era um dever religioso. As futuras gerações 

deveriam conhecer, por meio da memória, a aliança de Yahweh com seu povo. 

Nenhum povo, talvez, jamais sentiu tanto a importância de lembrar o passado. Como 

lembrou Jacques Le Goff (2003, p. 439) “o povo hebreu é o povo da memória por 

excelência”.  

Segundo Yosef Yerushalmi (1992, p. 18), porém, a historiografia não foi o 

meio principal pelo qual a memória judaica foi preservada. Devido a sua natureza e 

alcance, o ritual, e não a narrativa, tornou-se o principal veículo da memória. A 

historiografia era movida por outras preocupações. Mesmo a visão teleológica da 

história foi elaborada num outro tipo de literatura. A ideia de fim da história torna-se 

perceptível na literatura apocalíptica judaica, em livros como Daniel e I Enoque. A 

historiografia teve, portanto, um papel secundário entre os judeus (YERUSHALMI, 

1992, p. 18). 

A historiografia judaica remonta ao século VI a.E.C. (VAN SETERS, 2008, p. 

27) e foi motivada por preocupações de ordem política. Os hebreus produziram 

crônicas de seus reis e a partir delas desenvolveram narrativas da comunidade 

política (MOMIGLIANO, 2004, p. 35). Tais narrativas podem ainda hoje ser lidas, 

pois se encontram preservadas no corpus literário a que os cristãos chamam de 

Antigo Testamento. São relatos políticos de um povo marcado pela religião. Embora 

repletas de relatos referentes à oposição e apoio à monarquia, disputas pelo poder - 

muitas vezes terminando em revoltas palacianas - e guerras estrangeiras, as 

narrativas não eram meramente políticas, mas denotavam o fervor religioso de um 

povo marcado pelo sagrado em sua relação com Yahweh, ator e senhor da história, 

pois visualizamos a providência divina interferindo na sorte humana e determinando 

seu destino. São desse período os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis, então 

chamados de profetas anteriores, pois, segundo a tradição foram, assim como os 

posteriores, escritos por profetas (JOSEFO. C. Ap., I.37, 40)8. 

                                                 
8
 Segundo a tradição judaica, os livros sagrados foram escritos por homens divinamente inspirados. 
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A historiografia pós-exílio babilônico foi profundamente marcada pelo 

ambiente político e cultural persa. Segundo Arnaldo Momigliano (2004, p. 21-37), 

escritores judeus sentiram a influência de elementos orientais, principalmente no que 

diz respeito à sua técnica de registrar os acontecimentos. Sob essa influência 

desenvolveram excelentes autobiografias históricas que podem ser encontradas nos 

livros de Esdras e de Neemias. O autor apresenta o uso de documentos como um 

importante fator no estabelecimento de direitos legais, uma influência direta da 

civilização persa, também aponta semelhanças entre a historiografia judaica e a 

grega como produto de um ambiente cultural comum e considera a reação ao 

Império persa como o elemento mais característico da historiografia nesse período, 

tanto judaica quanto grega (MOMIGLIANO, 2004, p. 21-37). 

A afirmação de Paul Johnson (1995, p. 102) de que “os judeus eram acima de 

tudo historiadores” soa um pouco romântica, mas parte da constatação de que eles 

escreveram excelentes narrativas históricas. Contudo, como vimos, a historiografia 

teve um papel secundário entre os judeus e o ímpeto para a história, que os judeus 

demonstraram precocemente, extinguiu-se cedo no período romano (séc. I E.C.), já 

que depois de Josefo nenhum outro judeu se dispôs a escrever história, situação 

que se alterou apenas no século XVI em vistas da expulsão espanhola. A 

historiografia judaica partiu de preocupações políticas e se caracterizou por 

descontinuidades. 

No II século a.E.C., a historiografia judaica já se encontrava em declínio. O 

fato de Josefo ter escrito uma história da Guerra Judaico-Romana, em aramaico, 

não muda nada com relação ao fim da historiografia judaica na Antiguidade. Os 

judeus produziram um tipo de história sagrada, em que a inspiração profética era 

condição necessária da verdade: “Só mesmo os profetas, inspirados por Deus, 

ensinam, de há muito, os fatos muito antigos e os epidódios referentes a eles 

exatamente como aconteceram.” (JOSEFO. C. Ap., I.37). Como religião do livro, o 

Judaísmo do I século, em suas distintas vertentes, baseava suas crenças e rituais 

em textos sagrados, sendo que o principal deles era o conjunto da Torah. Porém, os 

historiadores judeus nunca assimilaram o tipo de história grega, como os romanos 

fizeram. Os romanos tomaram os gregos como modelos de historiadores, e logo 

passaram a fazer história do tipo grego em latim. A assimilação romana determinou 

o destino da historiografia grega. Os judeus, porém, nunca escreveram o tipo de 

história grega em hebraico ou aramaico (MOMIGLIANO, 2004, p. 46). A 
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historiografia judaica não estava por isso fadada a desaparecer, mas foi exatamente 

o que aconteceu. O desinteresse, manifestado a partir do II século E.C., dos judeus 

pela escrita da história e o fato de a historiografia grega nunca ter se tornado parte 

da cultura judaica determinou o fim da historiografia judaica antiga. Essa estranha 

interrupção na produção historiográfica judaica foi observada por vários estudiosos 

e, ainda hoje é objeto de especulação. Foram feitas várias tentativas de elucidar 

essa questão que, para Momigliano (2004, p. 214), era o “maior problema na história 

das ideias”. Para o historiador Yerushalmi (1992, p. 35-45), isso era o sinal de uma 

autossuficiência que não mais existe.  

Ao que parece, o fim da antiga historiografia judaica não foi provocado pela 

perda de liberdade intelectual e política, sob os romanos. A supressão da libertas 

limitou a produção historiográfica no Império, mas não determinou a cessação de 

nenhuma tradição historiográfica e, ainda que a historiografia judaica tenha se 

desenvolvido a partir das crônicas dos reis do antigo Israel, não foi o fim da 

monarquia israelita, a responsável direta pela sua interrupção, embora tenha 

contribuído para isso (MOMIGLIANO, 2004, p. 43-44). Segundo Johnson (1995, p. 

105) a canonização de parte da literatura judaica contribuiu para o fim da 

historiografia judaica. Para os judeus, os textos sagrados eram portadores de 

verdades transcendentais, uma vez que eram as palavras de Yahweh ditas através 

dos profetas. Os judeus acreditavam na eleição de Israel como povo separado dos 

demais, o que tornava sua história possuidora de um significado fundamental. Ora, 

se as verdades do passado – e nesse caso passado refere-se ao tempo dos 

profetas – já haviam sido registradas pelos profetas, este era, então, o único 

passado relevante que competia lembrar. Daí, o registro do passado nos livros 

sagrados ser suficiente, dispensando qualquer outro tipo de tratamento histórico 

desse mesmo passado. Aliado a isso, judeus posteriores a Josefo não consideraram 

qualquer outro evento importante o bastante para se tornar objeto da história. A 

história da Guerra Judaico-Romana, escrita por Josefo em aramaico, representou 

um último esforço da historiografia judaica em narrar um evento contemporâneo. 

Mas, a discussão sobre essa versão aramaica levanta importantes questões 

que dizem respeito, pelo menos, à historiografia e à linguística. Assim, a versão 

original aramaica pertence à antiga tradição historiográfica judaica propriamente dita, 

e não à tradição judaico-helenística, que é mais recente. Para a historiografia ela é 

importante, pois, estende a duração dessa tradição até fins do século I E.C. Quanto 
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a isso, o autor afirma categoricamente que ela existiu, referindo-se a ela como “... o 

que antes havia escrito em minha língua materna9...” (JOSEFO. Bell. Jud., I.3). A 

língua utilizada foi o aramaico, embora alguns acreditem na possibilidade de ter sido 

o hebraico, apoiando-se na hipótese de um reflorescimento desse idioma na 

Palestina naquela época, conforme comprovaram os achados arqueológicos do Mar 

Morto. O hebraico ainda era utilizado, pelo menos, por um grupo essênio como 

língua comum e literária e como língua litúrgica pelos judeus de um modo geral, pelo 

menos em algumas sinagogas da Judéia. O aramaico era, porém, a língua popular 

dos judeus desde que os aquemênidas a utilizaram como língua administrativa do 

Império persa e continuou sendo entre os judeus orientais, que resistiram à 

helenização. 

A única prova da existência desse texto é a evidência interna produzida pelo 

próprio Josefo. Todavia, parece que Robert Eisler (1929) quis ver na versão 

eslavônica, produzida por volta de 1250 E.C., vestígios desse texto aramaico. Disso 

discorda E. Mary Smallwood (1981, p. 471), para quem a versão eslavônica foi feita 

a partir de um texto grego diferente do nosso. A ausência do texto aramaico entre 

nós, e a falta de evidências externas que o comprovem, levaram alguns a afirmarem 

que tal versão nunca existiu (IBÁÑEZ, 1997, p. 23). A existência desse texto hoje 

seria muito útil para a interpretação dos acontecimentos daquela época, bem como, 

para a crítica textual. Todavia, podemos inferir conhecimento a partir do que o 

próprio Josefo nos diz sobre essaa versão. 

Não conhecemos o original aramaico e nem como foi publicado. Todavia, 

sabemos que foi escrito para povos orientais de fala aramaica, incluindo grupos 

judeus: “...para os bárbaros das regiões superiores... os partas, os babilônios, os 

árabes mais distantes, nossos congêneres do outro lado do Eufrates e os 

adiabenos…” (JOSEFO. Bell. Jud., I.3, 6). Josefo escreveu em aramaico para 

pessoas que estavam sob influência dos Partas. Seria desastroso para os domínios 

orientais do Império, com reflexos importantes no Ocidente, se esses reinos orientais 

se unissem aos judeus numa tentativa de sacudir o jugo imposto pelos romanos. Um 

levante de judeus em várias partes do Império poderia ser uma oportunidade para os 

Partas, desde há muito adversários temíveis dos romanos: “Com efeito, os judeus 

                                                 
9
 Literalmente, língua paterna (gr. patríoi sintáksas). A expressão língua materna foi criada no 

medievo para se referir às línguas nativas europeias – ensinadas aos filhos por suas mães – de forma 
pejorativa, em oposição ao latim, idioma sacro do Cristianismo. 
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tinham a esperança de que todos os habitantes outro lado do Eufrates, que também 

eram de sua raça, se lançassem com eles… (JOSEFO. Bell. Jud., I.5). O que não 

era de todo improvável, devido à efervescente difusão de crenças escatológicas 

disseminadas entre os judeus e que teriam desenvolvido, ao longo de vários anos, 

um sentimento de autoconfiança e uma expectativa generalizada, com base na 

literatura apocalíptica, do fim do Império Romano. Essa literatura era de um número 

razoável e deveria ter uma circulação considerável. Não se pode negar a influência 

desse tipo de literatura no desencadeamento da guerra contra os romanos. A 

dispersão, subseqüente à guerra, só deveria agravar esse sentimento e dar um 

sentido de urgência a essa expectativa. Daí a importância de um relato sobre tudo o 

que aconteceu na guerra, de suas causas e de suas consequências, para 

desincentivar ou desencorajar qualquer tipo de retaliação por parte de 

correligionários judeus espalhados pelo mundo e ainda desculpar os romanos pela 

destruição de Jerusalém. Josefo passaria a ser, então, depois da guerra, o que foi 

durante ela, um apologista dos romanos perante os judeus. 

A história da guerra surge como fruto dessa preocupação, com a 

possibilidade de demonstração de solidariedade militar por parte dos judeus da 

diáspora para com os seus irmãos da Palestina, e ele se propõe a não deixar que 

isso acontecesse. A tarefa de não deixar que esse mal se estendesse por toda a 

terra coube em parte a Josefo, embora o texto se refira diretamente a Vespasiano: 

“Essa pessoa teria que castigar a revolta dos judeus e impedir que este mal se 

extendesse também aos povos ao redor que já estavam contagiados por ele” 

(JOSEFO. Bell. Jud., III.3). E ele irá fazer isso de várias maneiras, durante a guerra 

e depois dela. Por isso, sua obra se traduz num esforço contínuo de desincentivar a 

guerra, mostrando seus efeitos funestos, bem como o poderio romano, e que alguns 

judeus maus é que teriam levado seu país a se rebelar contra seus senhores. Assim 

ele atribui a desgraça de seu país à maldade desses judeus e isenta os romanos, 

bem como a si mesmo, de qualquer culpa. 

Josefo buscou relatar com detalhes agudos algumas consequências terríveis 

da guerra, como suicídios, matança indiscriminada de velhos, mulheres e crianças, 

fome, canibalismo, abusos de toda ordem, torturas e as penas mais terríveis a que 

foram submetidos os rebeldes capturados, ao mesmo tempo em que ressalta a 

humanidade (philanthropia) do general Tito, que teria destruído o templo de 

Jerusalém contra sua própria vontade. 



28 

 

Publicada, sua obra parece ter conseguido certo êxito, ao menos 

momentâneo e em parte, já que no ano 115 E.C. estourou uma revolta entre os 

judeus no Egito e em Cirene que, por sua vez, foi esmagada pelas forças de Trajano 

em 117 E.C (EUSÉBIO DE CESARÉIA. Hist. Ecl., IV.2.1-4). O propósito desta 

revolta era cortar os suprimentos dos romanos enquanto aquele general estivesse 

em campanha contra os Partas (GOODMAN, 1994, p. 249). A Palestina ficou em paz 

por quase sessenta anos até que estourou outra revolta, conhecida como Segunda 

Guerra Judaico-Romana, em 132 E.C., sob a liderança de Bar-Kochba, sendo, 

porém esmagada pelo Imperador Adriano em 135 E.C. (EUSÉBIO DE CESARÉIA. 

Hist. Ecl., IV.6). 

Seus correligionários relegaram Josefo a um recanto esquecido da literatura 

judaica. Os rabinos, que após a guerra reformularam o Judaísmo e lhe assentaram 

os moldes responsáveis por sua permanência, jamais incluíram Josefo ou mesmo a 

historiografia em seus programas. Até mesmo entre os pagãos, ele não encontrou 

guarida, uma vez que quase nenhum faz referência às suas obras. O inesperado, 

porém, aconteceu: os cristãos, grupo religioso surgido no seio do Judaísmo plural do 

século I E.C. encontrou em seus textos a justificativa de uma nova visão da história e 

conseqüentemente de uma nova historiografia. Josefo acabou sendo assimilado 

pela tradição cristã que preservou o texto grego de suas obras e o traduziu para 

outros idiomas. Não podemos, porém, ignorar que em um primeiro momento sua 

obra foi preservada pelos romanos até que a tradição cristã o adotasse. Lembremos 

que, dois séculos depois, quando Eusébio de Cesaréia se propôs escrever a sua 

História Eclesiástica, usando as obras de Josefo como fonte, ele as pode encontrar 

nas bibliotecas de Roma (EUSÉBIO DE CESARÉIA. Hist. Ecl., III.9.2).  

 

Um judeu romanizado 

 

Conformado às normas da historiografia grega10, nosso autor se identifica no 

interior de sua própria obra como Josefo11, filho de Mathias (JOSEFO. Bell. Jud., I.3; 

                                                 
10

 Os historiadores gregos, normalmente, se identificavam em suas obras. Em contrapartida, a maior 
parte da historiografia hebraica é anônima.  

11
 A grafia em português deveria ser José, mas a forma Josefo foi adotada por alguns autores de 

confissão católica para distinguir o historiador judeu do santo de mesmo nome, o que acabou 
prevalecendo em idiomas como o inglês (Josephus), francês (Josèphe), espanhol (Josefo) e 
português. O italiano (Giuseppe) e o catalão (Josep) não fazem essa distinção. Josefo é um dos 
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II.568)12. Nas cartas de Agripa dirigidas a ele é, também, designado como Josefo 

(Vita, 365-366). Será também pelo nome de Josefo que ficará conhecido em autores 

pagãos como Suetônio (Vida dos doze Césares, Vespasiano. 6), Porfírio (Da 

abstinência, IV.16) e Dion Cássio (História romana, XVI.4). A tradição literária cristã, 

grega e latina, irá acrescentar-lhe o nome de Flávio (CLEMENTE DE ALEXANDRIA. 

Stromata, I.147.2; ORÍGENES. Contra Celso, I.16; EUSÉBIO DE CESARÉIA. 

História eclesiástica, I.5.3; MINÚCIO FÉLIX. Otávio, XXXIII.4). O que se deve a que, 

segundo nos conta, ele recebeu do imperador Tito Flávio Vespasiano a cidadania 

romana (JOSEFO. Vita, 423). Ao receber o status de cidadão, se adotava os tria 

nomina: praenomen, nomen e cognomen. Por isso, ele deve ter passado a se 

chamar Tito Flávio Josefo (VIDAL-NAQUET, 1990, p. 130, 134). 

Nas Antiguidades judaicas (I.1) e na Vita (361-367), o autor explicita ter 

escrito a obra Guerra dos judeus. Na Vita (430) ele declara suas as Antiguidades 

                                                                                                                                                         
escritores antigos sobre o qual temos bastante informação, devido à natureza histórico-biográfica do 
conjunto de sua obra. Ele mesmo deixou alguns testemunhos de sua vida pessoal, familiar e pública, 
chegando a escrever sobre si num livro que posteriormente seria designado de Vita. Nesta, há 
informações sobre sua genealogia, nascimento, estudos, casamentos e filhos. Nessa obra, também, é 
possível ler sobre sua atuação como comandante das forças rebeldes na Galiléia durante o ano 67 
E.C., e da sua boa relação com os imperadores Flávios na cidade de Roma após a Guerra Judaico-
Romana (66-73 E.C.). Na Vita, ele reescreve, em perspectiva distinta, os acontecimentos narrados no 
segundo livro da Guerra dos judeus, sua primeira e principal obra como historiador. 

12
 Os meninos nascidos judeus, pelo menos nessa época, recebiam o nome próprio aos oito dias de 

vida, momento em que eram submetidos ao ritual da circuncisão, o b‟rit milah, que consiste em cortar 
fora o prepúcio da criança. No caso de proselitismo, ou seja, judaização tardia, a circuncisão também 
era exigida. A circuncisão era um sinal distintivo dos judeus, que a praticavam de acordo com a lei e a 
tradição como sinal da aliança (B‟rit) entre YHWH e Abraão (Gênesis, 17.9-14). Os sacerdotes 
egípcios eram circuncidados (JOSEFO. C. Ap., II.141), por razões de higiene (HERÓDOTO. História, 
II.37). Segundo Heródoto (História, II.104), os egípcios, os cólquidas e os etíopes foram os primeiros 
povos a praticá-la: os fenícios e os sírios da Palestina teriam aprendido esse costume dos egípcios. 
Para Josefo (C. Ap., I.168-171), Heródoto se referia aos judeus ao mencionar os sírios da Palestina. 
Na verdade, o historiador jônio parece se referir aos filisteus. Porém, segundo o Antigo Testamento, 
estes eram incircuncisos. A chave para se compreender o problema da circuncisão está em Heródoto: 
de modo geral, ele considera que a adoção da circuncisão se devia à convivência desses povos com 
os egípcios, enquanto a convivência com os gregos levaram alguns a abandoná-la. Nesse sentido, os 
judeus teriam adotado a prática dos egípcios, já que há uma longa história de relações entre esses 
dois povos. Uma forma eficaz de identificar um judeu era verificar a ausência do prepúcio, como fez 
um procurador com intenções fiscais no principado de Domiciano, segundo conta Suetônio (Vida dos 
doze Césares, Domiciano.12). Era possível, também, dissimular a circuncisão caso um judeu 
quisesse esconder suas origens. Para participar das atividades nos ginásios construídos em 
Jerusalém, alguns sacerdotes se helenizaram ao ponto de restaurarem seus prepúcios (I Macabeus 
1.15). Foi proibida no ano 167 a.E.C. por decreto do rei selêucida Antíoco Epifânio (IMacabeus 1.48, 
60; JOSEFO. Bell. Jud., I.34) e no século II E.C. pelo imperador Adriano. O gramático alexandrino 
Apião zombava dela, mas teve de ser circuncidado para tratar de uma úlcera genital, da qual acabou 
morrendo (JOSEFO. C. Ap., II.137, 143). O episódio mostra que a circuncisão era conhecida como 
prática médica, pelo menos entre os egípcios. Podia ser imposta a estrangeiros que quisessem viver 
entre os judeus e, efetivamente, o era a povos por eles submetidos, como os idumeus (JOSEFO. Ant. 
Jud., XIII.257-258; Vita, 113). No início da revolta judaica de 66 E.C., o prefeito romano Metílio, para 
não ser morto, prometeu se deixar circuncidar pelos judeus (JOSEFO. Bell. Jud., II.454). 
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judaicas. No Contra Apião (I.47-56), ele diz ser o autor das Antiguidades judaicas e, 

também, da Guerra dos judeus. Além disso, temos o testemunho dos Pais da Igreja. 

No final das Antiguidades judaicas (XX.266), terminada em 93 E.C., Josefo 

declara ter se ocupado de outros temas e menciona a intenção de escrever outras 

obras, o que, em parte, fez na Vita e no Contra Apião. Todavia, Jerônimo de Estridão 

(Dos homens ilustres, 13) e Eusébio de Cesaréia (Hist. Ecl., III.10.6) erroneamente 

atribuem a ele a obra A supremacia da razão, atualmente conhecida como IV 

Macabeus13, que é uma reescrita em perspecitva filosófica dos martírios de Eleazar 

e dos sete irmãos. Embora não existam dúvidas quanto à autoria das obras que 

trazem, hoje, o nome de Josefo, outras pessoas estiveram envolvidas no processo 

de escrita e publicação de sua história da guerra judaico-romana. 

Josefo era natural de Jerusalém, cidade da Palestina Romana situada na 

Província da Judéia (JOSEFO. Bell. Jud., III.54-55), e teria nascido no primeiro ano 

do Principado de Calígula (37/38 E.C.) no seio de uma família nobre, de linhagem 

sacerdotal. Por parte de mãe descendia da realeza asmonéia14, que governou sobre 

os judeus de fins do século II a.E.C. à primeira metade do século I a.E.C.: 

 

Não provenho de gente sem importância. Pelo contrário: descendo 
de ilustre progênie sacerdotal. Cada povo tem seu meio de 
fundamentar a nobreza. Entre nós, o parentesco com sacerdotes é 
que prova a importância da família. 
Quanto a mim, não somente minha família é de origem sacerdotal, 
mas, sacerdotal da primeira entre as vinte e quatro classes – por isso 
mesmo muito importante – e, nessa primeira classe, da melhor 
origem. Além disso, por parte de mãe, descendo de família real. Eis 
que os filhos de Asmon, de quem ela descende, por muito tempo 
foram reis e sacerdotes de nosso povo (JOSEFO. Vita, 1-2). 

                                                 
13

 Obra de cunho filosófico de autoria desconhecida, provavelmente do século I E.C., cujo autor 
alguns estudiosos chamam de Pseudo-Josefo por essa obra ter sido durante muito tempo 
erroneamente atribuída a Josefo e transmitida juntamente com seus manuscritos. A tradução 
brasileira de Vicente Pedroso (1956), que contém a obra completa do autor, sob o título História dos 
hebreus traz este livro com o título O Martírio dos Macabeus, como sendo de autoria de Josefo. 
Importante evidência contra a autoria de Josefo inclui os erros históricos no livro, o uso de nomes 
hebraicos indeclináveis e a reconstrução dos eventos que antecederam a crise da helenização 
(DeSILVA, 2006, p. XII). 

14
 Josefo (Vita, 2-6) apresenta uma breve genealogia para demonstrar que sua linhagem remonta a 

Asmon, ancestral dos macabeus e que, ele mesmo, era descendente direto do sumo-sacerdote 
Jônatas, irmão de Judas Macabeu. A apresentação que ele faz de seu nascimento nobre, e da 
importância de sua família, indica sua preocupação em se fazer crível, já que o autor busca se 
defender na Vita de algumas acusações de que havia sido alvo durante sua vida em Roma. Nas 
sociedades antigas, a distinção social era definida pelo nascimento. A verdade era própria dos bem-
nascidos (eúgeneian), enquanto se devia desconfiar do que dizia um simples particular ou as pessoas 
comuns. 



31 

 

 

Quanto a seu pai Mathias “não era mais que famoso apenas pela 

ascendência, mas muito mais porque difundia a justiça e era famosíssimo naquela 

que, para nós hierosolimitanos, era a maior das cidades.” (JOSEFO. Vita, 7). Entre 

os judeus, a educação do filho – cumprido o período de amamentação no qual ficava 

junto da mãe - era de responsabilidade do pai, que tinha o dever de lhe ensinar os 

princípios da Torah15 (os cinco livros atribuídos a Moisés), principal texto sagrado do 

Judaísmo. Nas escolas, que eram poucas nesse período, as crianças aprendiam 

sentadas em torno do mestre a memorizar, repetindo em voz alta os textos sagrados 

que eram expostos oralmente. Aos sábados, os filhos acompanhavam os pais às 

sinagogas, onde complementavam o aprendizado doméstico (HADAS-LEBEL, 1991, 

p. 25-30). O conteúdo desse ensino pode ser resumido nas palavras do próprio 

autor: “[...] organizou logo o início de sua educação, mandando que se lhes 

ensinassem as letras para que aprendessem as praxes sobre as Leis dos 

antepassados [...]” (JOSEFO. C. Ap., II.204). Esse tipo de educação nas leis 

objetivava a formação moral e religiosa das crianças, a fim de que “[...] imitando-as, 

e, alimentadas com elas, não escorreguem nem tenham desculpas para ignorá-las.” 

(JOSEFO. C. Ap., II.204). Ao que tudo indica, os meninos de linhagem sacerdotal 

recebiam a mesma educação que quaisquer outras crianças judias que tinham 

acesso às poucas escolas da época, já que a maioria da população era iletrada. 

Durante esse período, a criança aprendia a complicada escrita dos caracteres 

hebraicos ou aramaicos e, poderia com muita prática se tornar um escriba. Aos treze 

anos, tendo aprendido os princípios da Torah, a criança já era considerada apta a 

cumprir os mandamentos como um filho da Lei. Josefo diz ter se destacado nos 

estudos, aos quais se dedicava com afinco (JOSEFO. Vita, 8-9). 

O judaísmo “palestino” do século I E.C. não tinha uma estrutura monolítica16, 

mas plural, já que havia diversos grupos religiosos com variantes interpretativas e 

rituais, entre os quais estavam os saduceus, os fariseus e os essênios, e que Josefo 

assemelha às escolas filosóficas gregas: “Chegando aos dezesseis anos, procurei 

obter mais experiência com relação às nossas seitas. São três e a primeira é a dos 

                                                 
15

 Formada pelos livros B‟reshit, Sh‟mot, Vayikra, B‟midbar e D‟varim e designados na Bíblia grega 
como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, respectivamente. 

16
 Devido a pluralidade de diferenças internas, Jacob Neusner (1995) propôs que se fale em 

judaísmos. 
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fariseus. A segunda é a dos saduceus. A terceira é a dos essênios, como já disse 

muitas vezes.” (JOSEFO. Vita, 10). Considerando que a aristocracia sacerdotal, pelo 

menos desde João Hircano (135-104 a.E.C.), pertencia ao grupo dos saduceus 

(JOSEFO. Ant. Jud., XIII.18), parecia natural que ele escolhesse ficar junto deles. 

Porém, Josefo diz ter experimentado todas as três: “Assim, tratando-me com dureza 

e padecendo muito, perambulei pelas três.” (JOSEFO. Vita, 11). Após ter sido 

iniciado nas três, o jovem Josefo abandonou o convívio social e dirigiu-se ao deserto 

para viver com um asceta chamado Bano. Aos dezenove anos voltou para 

Jerusalém, decidindo-se pelo Farisaísmo, cuja filosofia de vida, segundo o mesmo 

Josefo (Vita, 12), se assemelhava à escola filosófica grega conhecida como 

Estoicismo ou Escola do Pórtico. Essa escolha pode ser explicada por sua 

identificação com os princípios de conduta adotados por esse grupo de linha 

moderada. Os fariseus eram grandes conhecedores da lei, tanto a escrita como a 

oral, e zelavam pelo seu correto cumprimento. Diferentemente dos saduceus, seus 

rivais, os fariseus contavam com a simpatia geral da população e possuíam grande 

autoridade entre o povo, o que Josefo atribuía à sua crença na imortalidade da alma 

(JOSEFO. Ant. Jud., XVIII.2). Porém, como vemos no terceiro capítulo, essa ideia de 

origem grega não era compartilhada pelos estóicos e era estranha ao imaginário 

farisaico da morte sendo, porém, conhecida entre os essênios. 

Além da educação judaica, Josefo também recebeu formação grega. Ele 

revela ter tentado avançar além do estudo da gramática e com certeza estudou 

retórica grega, mas reconhece falhas na pronúncia do idioma: “[...] não tenho 

motivos de lastimar o tempo que empreguei em aprender a língua grega, embora 

não a pronuncie com perfeição, o que nos é muito difícil, porque não nos aplicamos 

bastante a isso.” (JOSEFO. Ant. Jud., XX.9), e necessidade de auxílio na escrita: 

“[...] pude preparar todo o meu assunto com alguma colaboração de outros no 

tocante à língua grega e, assim, elaborei o relato dos acontecimentos” (JOSEFO. C. 

Ap., I.50). O aprendizado da língua grega possibilitou a leitura de obras importantes 

de historiadores e filósofos, como Heródoto, Tucídides, Políbio, Platão e Aristóteles, 

e que foram fundamentais para o seu próprio desenvolvimento como historiador, 

tendo sido usadas como modelos e fonte de ideias na composição de suas próprias 

obras (JOSEFO. C. Ap., I.16, 18, 66, 73, 168, 176-178,182; II.84, 168). Além do 

mais, esse conhecimento lhe foi muito útil no relacionamento com os romanos. Por 

outro lado, o conhecimento dos escritos sagrados judaicos e o aprendizado da 
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língua grega possibilitaram a Josefo escrever as Antiguidades judaicas e, 

posteriormente, o Contra Apião, obras que tratam da antiguidade da tradição 

judaica. 

No ano 64 E.C., aos vinte e seis anos de idade, fez sua primeira viagem a 

Roma, para interceder junto ao Imperador Nero pela libertação de alguns 

sacerdotes, seus amigos. Com a ajuda de um ator (mimólogos) judeu que lá vivia 

conheceu a Imperatriz Popéia, por intermédio de quem conseguiu a absolvição dos 

mesmos. Tendo cumprido sua missão na capital do Império, retornou a Jerusalém. 

Nesta, deparou-se muito a contragosto com um clima de tensão que se configurava 

como “começos de insurreição, e muitas pessoas pensando seriamente num 

afastamento dos romanos” (JOSEFO. Vita, 17), o que temia se transformasse em 

uma desgraça para os judeus. A opressão imperial sobre a população judaica gerou 

um clima de resistência e revolta (HORSLEY, 2010, p. 26-45). Os rebeldes 

buscavam a independência política e lutaram para expulsar o estrangeiro opressor 

de seu território sagrado. Segundo Martin Goodman, Josefo apresenta pelo menos 

cinco razões para a revolta: a) a incompetência dos governadores romanos; b) a 

opressão do domínio romano; c) suscetibilidades religiosas judaicas; d) tensões de 

classe; e e) desavenças com não judeus locais (GOODMAN, 1994, p. 21-28). 

Todavia, para o próprio Goodman o fator decisivo, escamoteado por Josefo, foi a 

disputa pelo poder entre a classe dirigente. 

A revolta teve início durante a administração do Procurador Romano Géssio 

Floro, no ano 66 E.C., no 12º ano do Principado de Nero (JOSEFO. Ant. Jud., XX.9), 

quando os judeus suspenderam os sacrifícios realizados no Templo em honra do 

Imperador e expulsaram as tropas romanas de Jerusalém, após infligirem uma 

significativa derrota militar ao Legado da Síria Céstio Galo (JOSEFO. Bell. Jud., 

II.409, 551-555). Nero outorgou ao experiente general Vespasiano a missão de 

suprimir a revolta. Assim que Vespasiano recebeu de Nero o comando das legiões 

da Síria, seu filho Tito foi por ele enviado ao Egito, desde a província da Acaia, a fim 

de reunir sob seu comando a legião XV Apollinaris, que ali se encontrava (JOSEFO. 

Bell. Jud., III.1-8). Do Egito, Tito atravessou rapidamente de volta o litoral palestino 

para encontrar-se com seu pai em Ptolemaida, de onde Vespasiano avançaria sobre 

o território judeu (Josefo. Bell. Jud. III.64-65). Os ataques começariam pelo norte, a 

partir da região da Galileia, que nesse momento encontrava-se sob o comando de 

Josefo. 
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Durante os anos 67 a 69, Tito acompanhou seu pai nessa campanha em que 

as legiões romanas, juntamente com as tropas auxiliares, submeteram as cidades e 

aldeias da Galiléia, Samaria e Judéia, imprimindo terror às populações locais de 

judeus. Porém, a atuação de Tito na guerra contra os judeus chegou à sua fase mais 

importante quando em 69 E.C., ano dos quatro Imperadores17, Vespasiano assumiu 

o comando total do Império e se dirigiu para Roma, incumbindo-o de concluir a tarefa 

de reprimir a revolta, tomando Jerusalém. Até então, Tito tinha sob seu comando 

apenas uma legião. Com a partida de Vespasiano para Roma, ele passa a 

comandar também a legião V Macedônica, a X Fretensis e a XII Fulminata, além das 

tropas auxiliares. Porém, Tito não se limitava, como seus antecessores, a comandar 

as tropas, mas participava agressivamente dos combates. Como notou Jon E. 

Lendon (2011, p. 341), ele combatia de modo heroico e não evitava as 

oportunidades para lutar com as próprias mãos. Tito em pessoa sempre saía em 

auxílio dos soldados que estavam em apuros (JOSEFO. Bell. Jud., V.281). Numa 

ocasião, ele mesmo matou doze dos judeus que ocupavam a primeira linha de 

batalha (JOSEFO. Bell. Jud. V.287-288). 

Josefo havia sido escolhido pelos dirigentes de Jerusalém para organizar a 

resistência na Galiléia, região ao norte de Samaria. Como Vespasiano começou seu 

avanço sobre a Palestina a partir da Alta Galiléia, Josefo logo teve de se enfrentar 

com esse general. Encurralado na cidadela de Jotápata conseguiu, juntamente com 

a população, resistir durante quarenta e sete dias ao cerco romano. O cerco dessa 

cidade é narrado em detalhes no terceiro livro da Guerra dos judeus (III.141-339). 

Josefo tinha motivos de sobra para fazê-lo, pois ele mesmo comandou a defesa do 

lugar. Tinha um conhecimento preciso das operações e de toda a maquinaria de 

cerco romana empregada para abrir passagem pelos muros da cidadela. As 

máquinas romanas chamavam a atenção. O que se via provocava espanto, mas o 

que se ouvia causava terror. Josefo estava atento a tudo, incluindo os mais diversos 

sons produzidos na batalha, pois eram os sons da morte (JOSEFO. Bell. Jud., 

III.247-250). 

Ele produz um riquíssimo relato das escaramuças e batalhas em que judeus e 

romanos se enfrentaram e uma descrição minuciosa das criativas artimanhas por ele 

                                                 
17

 No ano 69 E.C., após o suicídio assistido do então Imperador Nero Cláudio César, disputaram o 
governo imperial e se sucederam no poder Sérvio Suplício Galba, Marco Sálvio Ótão, Aulo Vitélio e 
Tito Flávio Vespasiano. 
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utilizadas para deter o avanço romano. No dia 20 de julho de 67 E.C., Jotápata é 

tomada e seus habitantes escravizados e mortos, alguns dos sitiados se matam 

antes de serem capturados. Durante a invasão, Josefo consegue se esconder numa 

caverna adjacente a uma cisterna, onde permanece por três dias até ser descoberto. 

Depois de reiterados apelos do Tribuno Nicanor ele resolve se entregar, mas seus 

companheiros tentam impedi-lo. Josefo os faz pronunciar uma breve arenga, 

apelando à morte contra a sua rendição. Percebe-se que ele projeta um sentimento 

de culpa de quando ele escrevia a narrativa. Alguns elementos só são possíveis de 

se imaginar ex eventu. Josefo não tem muita escolha: ou se mata voluntariamente 

como general dos judeus ou, então, será morto como traidor. Mas ele não quer uma 

morte heroica. Nesta altura do relato, ele interpõe uma arenga contra o suicídio. 

Olhando em retrospectiva ao escrever seu relato, no conforto de sua residência em 

Roma, ele articula alguns argumentos e imagens para explicar sua posição contrária 

à morte voluntária. 

Sem poder se render, Josefo propõe que, ao invés de todos cometerem 

suicídio, se escolha por meio de um sorteio quem irá matar o companheiro até que o 

último que restar, e apenas ele, se mate. Na estratégia econômica de Josefo, o 

suicídio de um é melhor que o de muitos. Por meio de um artifício retórico, ele 

parece convencer os refugiados a não matarem a si mesmos, mas antes, matarem 

um companheiro e serem mortos por outro. O último, esse sim, deveria tirar a própria 

vida. Josefo transforma o drama da sua captura e rendição num jogo macabro em 

que o “vencedor” deve cometer suicídio. Ao final restam apenas dois na caverna, 

sendo Josefo um deles. Ardilosamente ele consegue convencer o outro a não se 

matar, pois alega não querer manchar suas mãos com o sangue de um judeu, e nem 

ser morto caso a sorte apontasse para ele. Ele não diz o que teria acontecido a seu 

amigo, nem sequer menciona seu nome. Mas, Josefo se entrega a Vespasiano que 

o mantém prisioneiro. Daí para frente, e segundo sua narrativa, sua vida muda 

radicalmente. De líder rebelde, ele se torna intérprete dos romanos e acompanha o 

avanço romano sobre a Palestina até a tomada de Jerusalém no ano 70 E.C., ano 

em que se muda para Roma. 

Logo após a tomada de Jotápata, chegaram a Jerusalém falsos rumores de 

que Josefo havia sido morto. A notícia causou uma comoção geral na cidade, que 

realizou uma cerimônia fúnebre pública em honra do general judeu. Mas, ao ser visto 
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em companhia de Tito, filho de Vespasiano, a população de Jerusalém percebeu 

que ele havia mudado de lado e passou a considerá-lo como traidor e inimigo. 

Jerusalém era uma cidade bem fortificada, com três muros concêntricos que a 

tornavam (quase) inexpugnável. Num primeiro momento Tito tentou invadí-la, mas 

percebendo as dificuldades de tomá-la de assalto, resolveu, a exemplo do que havia 

ocorrido em Numância (146 a.E.C.), construir um muro de circunvalação para 

impedir a saída dos sitiados, entregando-os à fome e aos conflitos internos. A 

condição do lado de dentro dos muros se tornou tão deplorável, ao ponto de alguns 

recorrerem ao canibalismo. Após vários dias de cerco Jerusalém caiu sob os 

ataques romanos. Os soldados ofereceram sacrifícios aos estandartes das legiões, 

de frente à porta oriental do Templo. Nessa mesma ocasião, Tito foi aclamado 

Imperator (JOSEFO. Bell. Jud., VI.316). Logo depois, ordenou que os sacerdotes 

capturados fossem executados (JOSEFO. Bell. Jud., VI.322). A cidade foi destruída 

pelas chamas e pilhada. Tito mandou demolir o que havia restado da cidade e do 

Templo, deixando apenas algumas torres e a parte ocidental do muro que a cercava. 

Dentre os que não foram mortos na invasão, muitos foram vendidos como escravos 

e outros foram oferecidos como espetáculos nos anfiteatros da Palestina pelo 

próprio Tito, sendo devorados por animais ferozes e lutando entre si (JOSEFO. Bell. 

Jud., VII.23-24, 37-40). Restaurado o controle de Jerusalém pelos romanos no ano 

70 E.C., sendo já Vespasiano Imperador em Roma, Tito voltou para a capital do 

Império acompanhado de Josefo onde recebeu, juntamente com seu pai, a 

homenagem do triunfo. 

Os governadores deixados para governar a região se incumbiram de eliminar 

os últimos focos de resistência judaica. No ano 73 (ou 74), Flávio Silva se dirige para 

Massada a fim de retomar o controle dessa fortaleza. Localizada no deserto da 

Judéia, era considerada uma praça inexpugnável. Nosso autor não dá muitos 

detalhes do cerco, pois já se encontrava em Roma, e contava apenas com os 

relatórios militares romanos para descrevê-lo. 

A praça havia sido tomada no início da revolta, no ano 66, por um grupo de 

sicários18 que expulsou a guarnição romana do lugar e aí se alojou até a chegada de 

                                                 
18

 Os sicários eram um grupo violento que tinham suas raízes na seita revolucionária antirromana 
fundada por Judas o Galileu, denominada por Josefo de Quarta Filosofia. Eram conhecidos por esse 
nome devido à faca que escondiam sob o manto, e usada para matar suas vítimas no meio das 
multidões, ser parecida com a sicae romana. 
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Flávio Silva. Após a morte de seu líder Menaém, pelo sacerdote e líder rebelde 

Eleazar, uma parte do grupo fugiu, escondendo-se em Massada. Durante o período 

da revolta, eles viveram aí refugiados e não mais se envolveram na luta pelo 

controle de Jerusalém. Viviam dos escassos recursos locais e de pilhar as 

populações vizinhas. Foi esse grupo que Flávio Silva encontrou na praça forte, o 

último foco de resistência judaica na Palestina. 

Segundo Josefo (Bell. Jud., VII.399-400), eram novecentas e sessenta e sete 

pessoas em Massada, lideradas por Eleazar ben Jair, um parente do antigo líder 

sicário Menaém. Os sicários não ofereceram nenhuma resistência. As dificuldades 

ficavam por conta da natureza do lugar. Vencidas as barreiras naturais, os romanos 

conseguiram penetrar na fortaleza, mas encontraram todos mortos, exceto duas 

mulheres e cinco crianças. A fim de não se entregarem aos romanos, os sitiados 

tinham decidido se matar. Antes disso, porém, Eleazar precisou pronunciar uma 

arenga, em duas partes, conclamando a população a se entregar voluntariamente à 

morte. Essa arenga é uma defesa do suicídio e deve ser entendido como parte do 

propósito de Josefo de abordar o problema da morte voluntária. 

Josefo lançou mão de algumas arengas, pois não tinha a intenção de 

reproduzir o que supostamente teria sido dito na ocasião. Nas arengas, Josefo 

expõe sua concepção a respeito do suicídio, porém, de forma controversa. No 

discurso de Jotápata, que o autor atribui a si mesmo, ele apresenta uma opinião 

desfavorável ao suicídio. Já o discurso em Massada, atribuído ao líder sicário 

Eleazar, é uma apologia do suicídio. Neles destacam-se atitudes distintas com 

relação à morte. Pode-se fugir dela, por medo ou pavor ou, ainda, por um forte 

desejo de viver. Mas a morte pode, também, ser buscada, nunca desejada, mas 

preferível à vida, a um tipo de vida específico, desonrada, indigna, infame. A esta 

vida estão sujeitos os perdedores que sobrevivem à guerra, já que a consequência 

humana normal da guerra antiga é a total perda da liberdade e da dignidade pela 

escravidão. Uma mesma atitude pode ser interpretada de diferentes maneiras. 

Buscar a morte pode ser visto como um ato de coragem ou de covardia, de nobreza 

ou de fraqueza. 

Durante a guerra, ele teria feito as observações, inquirições e anotações 

necessárias para, terminada esta, escrever sua história, que foi publicada quando 

ele já se encontrava em Roma: “Com lazer suficiente, já em Roma, pude preparar 
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todo o meu assunto com alguma colaboração de outros no tocante à língua grega e, 

assim, elaborei o relato dos acontecimentos” (JOSEFO. C. Ap., I.50). 

Além da cidadania romana, Josefo fazia jus a uma pensão imperial, que 

possibilitou a ele se dedicar ao ofício de historiador. Teve a publicação de sua 

história da guerra autorizada pelo próprio Tito e ainda recebeu de Vespasiano uma 

propriedade na Judéia, da qual Domiciano lhe concedeu isenção fiscal (JOSEFO. 

Vita, 363, 425, 429). Além desses privilégios, chegou a ser honrado com uma 

estátua na cidade de Roma (JERÔNIMO. Dos homens ilustres, 13; EUSÉBIO DE 

CESARÉIA. Hist. Ecl., III.9.2), segundo o costume romano19, talvez, na tradição das 

imagines maiorum, provavelmente encomendada por seus filhos Hircano, Justo e 

Simão Agripa ou um de seus descendentes após sua morte no fim do I século ou 

início do II. 

Nesse caso, Josefo teve um sepultamento judaico ou romano? E, foi 

sepultado em Jerusalém ou cremado em Roma? Infelizmente não sabemos como 

ele morreu. O que sabemos é que viveu a última metade de sua vida como romano, 

na antiga residência de Vespasiano e não no bairro judeu na margem direita do 

Tibre. Porém, suas obras ficaram esquecidas tanto dos romanos quanto dos próprios 

judeus. De acordo com Eusébio de Cesaréia (Hist. Ecl., III.9.2) seus livros figuravam 

nas bibliotecas de Roma. Todavia não tiveram lugar na história romana. O único 

autor romano que as cita é Porfírio, e o faz a propósito das três “filosofias” judaicas 

(PORFÍRIO. Da abstinência, IV.11-16). Suetônio (Vespasiano, 6) e depois dele Dion 

Cássio (História romana, LXVI.4) mencionam o episódio da captura de Josefo por 

Vespasiano, mas os dois relatos não parecem provir da Guerra dos judeus e sim de 

uma mesma fonte romana. Os judeus, por sua vez, se desinteressaram pela 

história20 de um modo geral e por Josefo em particular21 (MOMIGLIANO, 2004, p. 

                                                 
19

 Para Josefo, a proibição de estátuas, retratos ou outro tipo de representação artística de seres 
vivos parecia estar restrita ao Templo e à Judéia, mas a representação divina era, em todo caso, 
interdita (JOSEFO. Bell. Jud., I.650; II.195; Vita, 65; C. Ap., II. 75). Ao mencionar as vantagens 
recebidas dos imperadores no final de sua Vita, Josefo nada diz a respeito dessa estátua. 
Certamente ela foi esculpida e exibida após a sua morte, provavelmente, no átrio da casa onde 
morava e que pertencera ao próprio Vespasiano, antes de se tornar imperador (JOSEFO. Vita, 423). 
A ordem de Calígula de instalar suas estátuas no Templo de Jerusalém gerou grande 
descontentamento entre os judeus (JOSEFO. Bell. Jud., II.184-203). Durante a rebelião, os judeus 
irão demolir o palácio de Herodes porque estava decorado com imagens de seres vivos (JOSEFO. 
Vita, 65). 

20
 Depois de Josefo, os judeus só voltaram a escrever obras de história quase quinze séculos depois, 

na esteira da expulsão espanhola (MOMIGLIANO, 2004, p. 49; YERUSHALMI, 1992, p. 36). 
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41-51). Segundo ele mesmo conta, os favorecimentos imperiais incitaram a inveja de 

muitos e lhe renderam vários inimigos (JOSEFO. Vita, 423-425). Por causa de sua 

rendição e envolvimento com os romanos, foi considerado pelos judeus rebelados 

como um traidor (JOSEFO. Bell. Jud., III.359).  Estigma que carregaria durante toda 

sua vida e, por que não dizer, para além dela. 

A Guerra Judaico-Romana teve um papel fundamental na história e 

configuração posterior do judaísmo. O preconceito para com os judeus gerado ou 

renascido por causa da revolta levou a proibições imperiais que foram determinantes 

para o futuro das comunidades judaicas e de sua religião de um modo geral. A 

destruição dos templos judaicos e a proibição de cultos públicos impossibilitaram 

uma reconstrução do judaísmo nos moldes anteriores à revolta, corroborando sua 

reconfiguração no Judaísmo Rabínico (GOODMAN, 1994, p. 238). A destruição do 

templo de Jerusalém provocou uma comoção geral e despertou nos vencidos a 

busca por respostas a essa catástrofe22, considerada um dos eventos mais trágicos 

na história judaica. A obra Guerra dos judeus representa a resposta de Josefo dada 

a esse problema numa perspectiva romana. 

 

Uma história romana dos judeus 

 

Não se sabe, exatamente, qual era o título original de Guerra dos judeus. 

Todavia, o próprio Josefo (Vita, 412) se refere a ela como Sobre a guerra judaica 

(Peri toû Ioudaikoû polémou). A maioria dos manuscritos e a tradição cristã tardia 

trazem Destruição do templo e da cidade de Jerusalém, enquanto as edições 

modernas vêm normalmente intituladas História da guerra judaica ou Guerra dos 

judeus. Porém, as evidências não são unânimes quanto a isso. Num importante 

manuscrito, o Codex Parisinus Graecus 1425, ela aparece como História da guerra 

                                                                                                                                                         
21

 O Contra Apião foi a primeira obra de Josefo traduzida para o hebraico, por Samuel ben Moses 
Shullam, em Constantinopla (1566), devido ao seu conteúdo apologético útil por causa das 
perseguições religiosas. No contexto da comunidade judaica sefardita de Amsterdam, é significativo o 
caso da versão espanhola do Contra Apião feita por José Semah Arias (Amsterdam, 1687), dedicada 
ao médico e filósofo, de origem portuguesa, Isaac Oróbio de Castro (ca. 1617-1687) e cuja aprovação 
foi dada pelo rabino português Isaac Abuab da Fonseca (1605-1693). A Vita só foi traduzida para o 
hebraico no ano de 1859 e a Guerra somente nos anos 1923-1928, ou seja, no século passado 
(IBÁÑEZ, 2008, p. 41). 

22
 Preservadas, na perspectiva do judaísmo, na literatura apocalíptica judaica do período posterior à 

revolta e na literatura rabínica (COLLINS, 2010, p. 280). 
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judaica contra os romanos23, que Benedict Niese acreditava ser o título original da 

obra (IBÁÑEZ, 1997, p. 20). 

De um modo geral, a datação não apresenta muitos problemas. Guerra dos 

judeus, segundo indicações do próprio Josefo, foi escrita aos poucos. Ele tomou 

muitas anotações durante a guerra, e a seu término já devia possuir um material 

considerável para produzir sua obra. Sua participação na guerra durou até o ano 70 

E.C., quando partiu para Roma a convite de Tito. A narrativa, porém, se estende até 

o ano 75 E.C., quando da dedicação do templo da Paz por Vespasiano, em Roma. 

Segundo o autor, ela foi escrita enquanto Vespasiano ainda vivia: “...ofereci os livros 

aos próprios Imperadores à vista ainda dos acontecimentos...” (JOSEFO. Vita, 361), 

o que limita a data de sua redação final a 79 E.C., ano da morte desse Imperador. O 

trabalho de redação deve ter levado vários anos, uma vez que o manuscrito foi 

primeiramente mostrado, segundo o autor, aos Imperadores e a outras 

personalidades importantes e, só então, publicado24. É o que se deduz de pelo 

menos uma das cartas de Agripa: “…Com prazer li seus livros. E a mim muito mais 

exato parecem que os dos que trataram dos mesmos assuntos. Envie-me também 

os restantes…” (JOSEFO. Vita, 365). Todavia, ela foi oficialmente publicada no 

principado de Tito: “O próprio Imperador Tito quis que só através desse livro fosse 

dado aos homens conhecimento dos fatos, mandando-o distribuir ao povo, depois de 

tê-lo chancelado com sua própria mão” (JOSEFO. Vita, 363). O que coloca a data da 

publicação entre os anos 79 e 81 E.C. 

Foi escrita originalmente em aramaico para os “partas e babilônios e as mais 

remotas tribos da Arábia, com nossos compatriotas de além do Eufrates, e os 

habitantes de Adiabene” (JOSEFO. Bell. Jud., I.6). O mesmo Josefo, não sem ajuda, 

a traduziu para o grego, para que fosse lida pelos habitantes helenófonos do Império 

romano (JOSEFO. Bell. Jud., I.3). A tradução do aramaico para o grego era, na 

verdade, uma reelaboração da versão original numa tentativa de racionalização 

                                                 
23

 O mesmo título aparece na versão francesa de Arnauld d‟Andilly como Histoire de la guerre des 
juifs contre les romains (Paris, 1668), o que sugere que o tradutor francês tenha baseado sua 
tradução nesse manuscrito que, além disso, é parisiense. 

24
 Comumente eram feitas leituras públicas de obras de interesses variados, o que dava à publicação 

um reforço de divulgação.Várias obras foram lidas perante Augusto antes de serem aprovadas 
(SUETÔNIO. Vida dos doze Césares, Otávio.III). O imperador Cláudio tinha o costume de ler, e 
mandar ler, suas histórias em público (SUETÔNIO. Vida dos doze Césares, Cláudio.V). Suetônio, por 
exemplo, deve ter ouvido a leitura da história de Josefo, o que explicaria aquele estranho eco na 
biografia de Vespasiano (SUETÔNIO. Vida dos doze Césares, Vespasiano.X). 
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segundo categorias gregas. Tradução, para Josefo, implicava na reinterpretação e 

reescrita da obra original, conforme se depreende da afirmação de que as 

Antiguidades judaicas (I.1) eram uma tradução feita a partir dos textos sagrados dos 

judeus. 

Josefo não cita as fontes utilizadas para a composição da obra. Todavia, 

sabemos pelas Antiguidades judaicas que ele conhecia as Histórias de Nicolau de 

Damasco e as utilizou para o período asmoneu e herodiano. Para o relato da guerra, 

propriamente dita, Josefo utilizou como fontes suas próprias anotações como 

testemunha e ator em muitos eventos, bem como as Memórias (hipomnémata), 

relatos baseados nas notas de campanha, dos Imperadores Vespasiano e Tito 

(JOSEFO. Vita, 342, 358). À semelhança dos historiadores gregos, Josefo privilegia 

a autópsia, ou seja, o testemunho ocular, visual, do acontecimento por si próprio. 

Para ele, a posição privilegiada de observador, como testemunha ocular e ator, é 

que define o historiador e fundamenta o critério de verdade na história, possibilitando 

sua escrita. 

O texto grego está estruturado em sete livros, precedidos por um prefácio do 

próprio Josefo. Neste, ele justifica o seu tema, identifica seu público leitor, expõe seu 

método e apresenta o plano da narrativa, incluindo o último livro. O primeiro 

livrocobre um período de cerca de 163 anos, desde a tomada de Jerusalém por 

Antíoco IV (167 a.E.C.), passando pela revolta dos macabeus, ascensão e governo 

da dinastia hasmoneia e de Herodes o Grande, até a morte deste (4 a.E.C.). Este é, 

também, o livro mais extenso.O segundo livro abrange o período que vai desde o 

impopular reinado de Arquelau (4 a.E.C.) até o início da guerra propriamente dita (66 

E.C.).Os dois primeiros livros são, assim, um resumo da história dos judeus durante 

esse período, que antecede a guerra contra Roma, e perfazem um total de 233 

anos. O mesmo período é narrado em detalhes nos livros XII a XVIII das 

Antiguidades judaicas. O terceiro livro se ocupa da campanha da Galiléia, desde a 

chegada de Vespasiano (66 E.C.) até a tomada de Tariqueia (67 E.C.).O quarto livro 

se estende desde o assédio de Gamala (67 E.C.) à partida de Vespasiano para 

Roma (70 E.C.). O quinto livro narra o cerco de Jerusalém, desde a chegada de Tito 

até a construção do muro de bloqueio (70 E.C.). O sexto narra a tomada de 

Jerusalém, desde a queda da torre Antônia (julho de 70) até a destruição da cidade 

e do templo (setembro de 70). O sétimo e último livro contém o relato da supressão 

dos últimos focos da revolta, desde a destruição de Jerusalém (setembro de 70) até 
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a rebelião dos judeus de Cirene (74 E.C.). O relato da revolta começa no final do 

segundo e se estende até o sétimo, de modo que, no primeiro e segundo livros o 

relato é superficial e diluído e serve como introdução à história da revolta 

propriamente dita. 

A história no Mediterrâneo antigo era, basicamente, um relato detalhado das 

ações político-militares (PLUTARCO. Alexandre, 1.1-3) cuja noção aparece também 

no compendiador de Jasão de Cirene: “Aprofundar e percorrer os fatos, discutindo 

os pormenores de cada parte, é coisa própria do historiador. Quem faz resumo tem o 

direito de procurar a síntese de tudo o que se conta, deixando de lado o 

desenvolvimento de cada fato” (II Macabeus, 2.30-31). A história, além de se ocupar 

das guerras, privilegiava os acontecimentos contemporâneos. O estudo do passado 

remoto (gr. arkhaiologia) ficava relegado à curiosidade daqueles eruditos que se 

ocupavam das antiguidades. Para os antigos, e em certa medida para nós, o 

verdadeiro conhecimento só poderia ser obtido pela observação direta do 

acontecimento. O testemunho ocular punha fim a toda questão, daí a primazia do 

contemporâneo em detrimento do passado distante. Desde Heródoto, exigia-se do 

verdadeiro historiador que tivesse visto com seus próprios olhos, ou seja, por si 

mesmo os acontecimentos narrados: “... para se escrever fielmente uma história é 

necessário saber, com certeza, por si mesmo, as coisas que se relatam, ou tê-las 

sabido daqueles que delas tiveram um perfeito conhecimento” (JOSEFO. C. Ap., I.3). 

Mas, a história de eventos contemporâneos podia comportar também o testemunho 

auricular. Um historiador podia narrar eventos dos quais não participou ou mesmo 

não viu, mas que ouviu. É claro, esse tipo de evidência usada isoladamente não 

dava ao relato o status de história. Inversamente ao que praticamos hoje, os antigos 

privilegiavam primeiro a observação direta, depois o testemunho oral e por fim, o 

escrito. Assim, para os eventos que não testemunhou, Josefo indagou o testemunho 

de outros: 

 

Nada se fez durante esse tempo que eu não viesse a conhecer; eu 
via e considerava com extremo cuidado tudo o que se passava no 
exército romano; escrevi muito exatamente e indagava até mesmo 
dos menores particulares, sobre o que se fazia em Jerusalém, 
daqueles que se vinham entregar como prisioneiros (JOSEFO. C. 
Ap., I.49). 

 

Para o período posterior ao ano 70 E.C., relatados no último livro e dos quais 
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não participou, já que seguiu com Tito para Roma, ele deve ter utilizado relatórios 

militares e, talvez, alguma outra história escrita na época. 

A Guerra Judaico-Romana (66-73 E.C.) foi tema de inúmeras histórias 

escritas ainda no século I. Algumas, escritas em grego, foram publicadas antes da 

versão de Josefo, tendo em vista que este alega escrever para desacreditá-las 

(JOSEFO. Ant. Jud., I.4; Bell. Jud., I.1-8; C. Ap., I.46). O rei Agripa leu esses relatos: 

“Com prazer li seus livros. E a mim muito mais exatos parecem que os dos que 

trataram dos mesmos assuntos” (JOSEFO. Vita, 365).  O escritor cristão Minúcio 

Félix (Otávio, XXXIII.4) menciona um relato dessa guerra escrito por um tal Antônio 

Juliano, provavelmente o Procurador da Judéia quando da destruição de Jerusalém, 

Marco Antônio Juliano (JOSEFO. Bell. Jud., VI.238). O mesmo pode ter servido de 

fonte para Josefo. Porém, não sabemos se foi escrita antes do relato deste. Como 

Josefo não menciona essa obra e critica as histórias que precederam a sua, é mais 

provável que tenha sido escrita depois. Além desse, temos noticia pelo próprio 

Josefo de outro relato da guerra escrito em grego, por seu rival Justo de 

Tiberíades25, de quem Josefo se defende na Vita (336-367). O relato de Justo teria 

sido escrito logo após a guerra, mas só foi publicado vinte anos depois, 

provavelmente durante o principado de Domiciano ou, o que é menos provável, de 

Nerva26 (JOSEFO. Vita, 359-360). O historiador romano Tácito também escreveu 

sobre a Guerra no quinto livro de suas Histórias. Porém, quase todas as histórias 

dessa guerra se perderam, inclusive o texto aramaico de Josefo. Do relato de Tácito 

(Histórias, V.1-26) só existem uns poucos parágrafos. O único relato que persiste é o 

da versão grega de Josefo. 

Quando Josefo se propôs escrever a história da Guerra Judaico-Romana, ele 

estava seguindo uma tradição bem estabelecida há séculos pelos gregos. Sua obra 

é fruto da historiografia judaico-helenística do período romano, e deve ser entendida 

                                                 
25

 As informações que temos sobre Justo de Tiberíades, sua participação na guerra e sua história, 
nos vem do próprio Josefo. É brevemente mencionado por Jerônimo de Estridão (Dos homens 
ilustres, 14), que depende em parte de Josefo. O biógrafo Diógenes Laércio (Vidas e opiniões dos 
filósofos ilustres, II.41) cita uma passagem da obra de certo Justo de Tiberíades (Coroa), a propósito 
do julgamento de Sócrates. 

26
 Se o Epafrodito, a quem Josefo dedica as Antiguidades, incluída a Vita (430), e o Contra Apião 

(II.296), era o liberto de Nero eliminado no expurgo realizado por Domiciano no ano 95 E.C. 
(SUETÔNIO. Nero, 47-49) essa hipótese torna-se implausível. As Antiguidades judaicas (XX.266) 
foram terminadas no ano 93 E.C, ou início de 94. A Vita (430) e o Contra Apião (I.1) teriam sido 
escritas logo depois. Aquela como suplemento e esta como reação às leituras das Antiguidades 
judaicas.  
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como parte da historiografia da guerra produzida em fins do século I E.C. Seu estilo 

é, portanto, o dos historiadores gregos assim como o idioma utilizado na composição 

é, também, o grego. Ao escrever uma história do tipo grego nesse idioma, Josefo 

apresentava duas preocupações. Escrevia em grego visando dar ampla difusão à 

sua obra, buscando atingir um público considerável. Para tal, era necessário 

escrever de forma a agradar a seus leitores sem, porém, faltar com a verdade. O 

autor revela essas preocupações em um trecho no final da obra: “Deixo que os 

leitores julguem seu estilo literário, porém, com relação à verdade dos fatos, não 

tenho nenhum rubor de dizer que este foi o único objetivo perseguido em toda a 

narração.” (JOSEFO. Bell. Jud., VII.452).  

Não deve nos estranhar o fato de judeus escreverem história em grego no I 

século E.C. e nem Josefo foi o primeiro a fazê-lo – na verdade foi o último. Isso é 

fruto de uma longa tradição historiográfica que se desenvolveu no período 

helenístico, que se caracterizou pelo encontro das historiografias grega e judaica 

(MOMIGLIANO, 2004, p. 26). Não existem evidências de que os historiadores 

gregos tivessem conhecido os judeus, ou vice-versa, antes desse período, o que 

implica em que os judeus só passaram a pensar em termos de historie, ou seja, de 

pesquisa no sentido grego, apenas no período helenístico. O que não significa que 

não tenha havido pesquisa entre os judeus. Grande parte das narrativas judaicas foi 

retirada de registros contemporâneos (MOMIGLIANO, 2004, p. 41-42). E nesse 

ofício, dizia Josefo (C. Ap., I.28-29), os judeus eram melhores do que os gregos, pois 

possuíam registros mais antigos que os deles: a tarefa de registrar os atos públicos 

e os acontecimentos importantes e de narrá-los era realizada pelos sacerdotes e 

escribas. O que não houve foi o tipo de pesquisa grega. Os gregos utilizavam um 

método comparativo pelo qual testavam a validade de seus testemunhos. Dessa 

forma, estabeleceram um critério objetivo para a obtenção da verdade pela crítica 

dos testemunhos. Josefo critica essa atitude dos historiadores gregos no tratado 

Contra Apião, mas faz a mesma coisa na Guerra dos judeus:  

 

Talvez eu esteja pecando por excesso ao ficar ensinando a quem 
sabe disso que eu em quantas coisas Helânico, por exemplo, distoa 
de Acusilau no tocante às genealogias. Ou, em quantas outras 
Acusilau corrige Hesíodo. Ou por causa de que passagens Éforo diz 
que Helânico é falso na maioria dos casos. E ainda, que Timeu 
corrige a Éforo. Os que concordam com Éforo corrigem a Timeu e 
todos juntos corrigem a Heródoto. (JOSEFO. C. Ap., I.16). 
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Pois bem, eu mesmo também criticaria com razão aos gregos 
eruditos que, apesar de que em sua época tem sucedido eventos tão 
importantes que, em comparação, as guerras passadas parecem 
sem importância, sem embargo se convertem em juízes e ofendem 
aos que se dedicam a contar esse tipo de acontecimentos. E ainda 
que lhes superam em estilo, em troca, são inferiores em seu 
propósito. (JOSEFO. Bell. Jud., I.13). 

 

Josefo atribui essa discordância dos historiadores gregos a duas razões: a 

escassez de registros públicos entre eles e o desinteresse pela verdade. Mas, sua 

própria concepção de história é um tanto retórica e não coincide com a sua prática 

historiográfica: “O verdadeiro testemunho da história consiste em que todos 

informem o mesmo sobre as mesmas coisas” (JOSEFO. C. Ap., I.26) e “Assim, entre 

nós não há milhares de livros fora de sintonia brigando uns com os outros” 

(JOSEFO. C. Ap., I.38). Uma comparação entre o relato constante na Vita com o 

correspondente no segundo livro da Guerra dos judeus revela o quanto ele estava 

disposto a fazer discordar ambas as narrativas. A contradição inerente às suas 

narrativas históricas revela a fragilidade da condição dos escritores na Roma 

imperial. 

Se a obra de Josefo não teve muitos leitores particulares, a leitura dele deve 

ter conseguido, pelo menos, uma audiência razoável. Comumente eram feitas 

leituras públicas de obras de interesses variados, o que dava à publicação um 

reforço de divulgação, mesmo que para círculos restritos27. Várias obras foram lidas 

perante Augusto antes de serem aprovadas (SUETÔNIO. A vida dos doze Césares, 

Tibério, p. 183). O imperador Cláudio tinha o costume de ler, e mandar ler, suas 

histórias em público (SUETÔNIO. A vida dos doze Césares, Cláudio, p. 273-274). 

Suetônio (A vida dos doze Césares, Vespasiano, p. 383) deve ter ouvido a leitura da 

história de Josefo, o que explicaria aquele estranho eco na biografia de Vespasiano. 

Desde há muito a história havia adquirido um certo prestígio entre os 

imperadores. Muitos historiadores conseguiram posição de destaque na corte 

imperial. Mesmo o republicano Tito Lívio (c. 59 a.E.C.-17 E.C.) viu-se a serviço de 

                                                 
27

 Desde a época de Júlio César desenvolveu-se na capital do Império um importante comércio 
interno e externo de livraria e tinha-se, inclusive, um bairro de livreiros. Os livros eram um dos 
produtos de exportação romana (BORNECQUE, 1976, p. 134, 157). Havia potenciais leitores no 
Império. Josefo, que se tornou escritor em Roma, talvez tenha visto nesse comércio um importante 
negócio, pois parece ter vendido muitas cópias de sua história (JOSEFO. C. Ap., I.3). Uma vez 
publicado, o livro podia ser vendido. 
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Augusto e Josefo tornou-se o historiógrafo da dinastia flaviana. Afinal não tinha a 

história a função de evitar que os acontecimentos portentos caíssem no 

esquecimento? A história tinha um papel importante na construção da memória 

social ao eleger as ações que deveriam ser lembradas no futuro. Por outro lado 

havia também a possibilidade de reconstrução do passado numa ótica que 

atendesse as exigências ideológicas de determinado grupo no presente. De acordo 

com Pierre Lévêque (1993, p. 382) “a obra histórica quase sempre respondeu a uma 

demanda social, ligada a uma ideologia dominante”, nesse caso o “patriotismo 

imperial romano”. 

Nem todos os historiadores, porém, mostravam-se dispostos a atender as 

solicitações da monarquia imperial. Existiam mentes reacionárias, que não se 

sentiam confortáveis com o regime. Este, por seu turno, não estava aberto a críticas. 

O resultado disso era que muitas obras desapareciam, normalmente junto com seus 

autores. Cremúcio Cordo escreveu na sua história que Bruto e Cássio tinham sido os 

últimos romanos, crítica sutil de um historiador. Teve, porém, sua obra censurada 

por Tibério (SUETÔNIO. A vida dos doze Césares, Tibério, p. 182). O senado 

mandou queimar seus livros e ele deixou-se morrer de fome (TÁCITO. Anais, IV.34-

35). Não obstante, sua crítica tinha um teor reacionário, não questionava o 

imperialismo romano, não colocava em jogo sua base produtiva. Reclamava apenas 

a liberdade dos tempos da República que havia sido suprimida juntamente com esta. 

Por outro lado, Virgílio queria que seus textos fossem destruídos se ele morresse 

antes de terminá-los, o que só foi evitado graças à interferência de Augusto. Durante 

a Procuradoria de Cumano, um soldado romano queimou um livro depois de tê-lo 

rasgado, só que nesse caso ele é que foi condenado à morte por causa da multidão 

de judeus enfurecidos que o acusara. O livro era uma cópia da Torah, parte da 

escritura sagrada dos judeus. 

Com certeza a posição favorável de Josefo diante de Vespasiano deveu-se a 

sua decisão de apoiar esse governante, embora não tenha sido possível encontrar 

evidências de censuras literárias nos principados dele ou de seu filho. O livro da lei 

judaica que foi tomada como despojo na destruição do templo foi guardado 

cuidadosamente por aquele imperador em seu palácio (JOSEFO. Bell. Jud., VII.19). 

O mesmo não pode ser dito de Domiciano que mandou matar a Hermógenes de 

Tarso por causa do conteúdo de sua história e a Mécio Pomposiano por além de 

outras coisas ter divulgado trechos extraídos de Tito Lívio (SUETÔNIO. A vida dos 
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doze Césares, Domiciano, p. 420-421). Teria acontecido o mesmo com Justo de 

Tiberíades e sua história da guerra? 

Josefo teria obtido a confiança dos imperadores em pelo menos duas 

situações ou ocasiões.  A primeira durante a guerra como intérprete pacifista. Depois 

com a história dessa mesma guerra. Embora ele tenha alegado outras razões para a 

atitude de entregar sua obra aos imperadores tão logo a havia concluído, a questão 

não era outra senão que a história deveria passar pelo crivo imperial. Alegava que 

se o fizesse enquanto a memória dos fatos era ainda recente não tinha o que temer 

quanto à verdade, pois tanto Vespasiano quanto Tito, seu filho, haviam sido 

testemunhas dos acontecimentos. Com isso Josefo queria dizer que estava 

submetendo sua história a duas testemunhas capazes de verificar a exatidão de sua 

narrativa, isto é, queria dar a ela um aspecto de verdade com base nos testemunhos 

dos imperadores. O resultado foi que Tito ordenou a publicação da obra após tê-la 

assinado (JOSEFO. Vita, 363). 

Quando começou a revolta, Josefo havia sido designado como estratego das 

duas Galiléias, territórios ao norte de Samaria, e de Gamala para organizar a 

resistência ao avanço das tropas romanas comandadas por Vespasiano (JOSEFO. 

Bell. Jud., II.568). No ano 67 E.C., Vespasiano foi enviado para sufocar a revolta. 

Cercado em Jotápata, Josefo se rendeu ao comandante romano, se tornando seu 

prisioneiro. Justamente nessa ocasião ocorreu o evento mais polêmico em torno de 

sua vida. As condições de sua rendição foram inusitadas e rendeu-lhe o estigma de 

traidor, pois se tornou intérprete dos romanos durante a guerra e tentou convencer 

seus correligionários a se renderem também. Há vários motivos para acreditar que 

ele nunca mudou de lado, simplesmente esperou a ocasião propícia para se juntar 

aos romanos (JOSEFO. Bell. Jud., II.562). De qualquer forma a narrativa de Josefo a 

respeito desse episódio, e de sua atuação durante a guerra, parece muito confusa e 

talvez tenha sido elaborada numa tentativa de explicação plausível de sua tomada 

de posição. De maneira geral, ele escreveu a história da guerra na intenção de 

justificar sua atitude em favor dos romanos. Essa é uma questão chave para a 

interpretação de Josefo: sua obra tinha um objetivo apologético e, entre outras 

coisas, ele visava defender-se a si próprio, ou seja, seu ponto de vista. 

Antes de tudo, Josefo quis demonstrar a importância de sua atuação nos 

eventos da guerra e no seu desfecho, bem como em seu alcance. Ele desenvolve 

em sua obra um tipo de explicação em que justifica o seu lugar como pacifista, ou 
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seja, como o catalisador de um estado de ânimo perseguido pela nova dinastia 

imperial representada pelos Flávios. A importância do estabelecimento da paz 

explicava-se pela necessidade da consolidação do governo de Vespasiano. No ano 

75 E.C., Vespasiano consagrou um templo à deusa Pax no Foro da Paz, que ele 

havia construído e aonde foram levados alguns dos despojos do Templo de 

Jerusalém28, entre eles a mesa e o candelabro de ouro (JOSEFO. Bell. Jud., VII.19). 

Moedas comemorativas da captura da Judéia cunhadas nessa época (GOODMAN, 

1994, p. 235) atestam a importância da divulgação, como parte da propaganda 

imperial, do estabelecimento de uma nova condição: o Império estava em paz. O 

autor deixa entrever que o seu papel nesses episódios foi fundamental para esse 

processo, pois segundo ele, o general escolhido por Nero tinha duas coisas a fazer 

com relação à guerra: a primeira era desbaratar a revolta, e para isso foi escolhido 

um homem experiente na guerra; a segunda missão tinha mais a ver com diplomacia 

do que com operações militares, e dizia respeito à não proliferação da revolta: 

 

As preocupações evidenciavam a turbação de seu espírito, quando 
ele meditava a respeito de quem devia encomendar o agitado 
Oriente. Essa pessoa teria que castigar a revolta dos judeus e 
impedir que este mal se estendesse também pelos povos em redor 
que já estavam contagiados por ele. (JOSEFO. Bell. Jud., III.3). 

 

Qualquer que fosse o responsável por comandar as tropas romanas, ele 

deveria se preocupar com o alastramento do clima de rebelião que havia se formado 

devido à particularidade dos judeus de habitarem todo o Império, além de outras 

regiões sob sua influência. Talvez não existisse no Império, à exceção talvez dos 

gregos, outro grupo étnico com tamanha penetração, dado às anteriores 

experiências de exílio que os forçaram a constituir colônias nas mais variadas partes 

do mundo. Havia colônias de judeus em todas as províncias romanas, inclusive na 

capital. Muitas delas eram seculares e representavam um importante contingente, do 

ponto de vista numérico e econômico. Há que se levar em consideração, também, o 

ponto de vista ideológico, pois que muitos dirigentes, e pessoas influentes em 

algumas províncias, eram ou judeus ou simpatizantes do Judaísmo. Outros se 

                                                 
28

 Os romanos costumavam assimilar as divindades estrangeiras em seu panteão, mas, Goodman 
(1994, p. 236-239) afirma que o mesmo não ocorreu após a derrota dos judeus e a destruição de 
Jerusalém e seu templo. A ausência de estátuas no templo judeu realmente representava um 
problema para a evocatio, mas note-se a relação nominal entre o templo dedicado à Pax, em Roma, 
para onde foram levados os vasos sagrados, e o templo de Salomão, ou de Jerusalém. 
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tornaram judeus por conversão, como no caso da família real de Adiabene, pequeno 

reino às margens do domínio dos Partas, aos quais Josefo também dirigiu uma cópia 

de sua história, que era na verdade a versão original aramaica. 

De qualquer modo, esse texto aramaico da Guerra dos judeus se perdeu e as 

versões posteriores, existentes hoje, derivam da versão grega feita pelo próprio 

Josefo (IBÁÑEZ, 1997, p. 23). Um dos motivos do desaparecimento desse texto 

pode ter sido o quase total desinteresse do judaísmo rabínico pela historiografia de 

um modo geral.  Como dissemos anteriormente, os judeus só voltaram a escrever 

história quase quinze séculos depois de Josefo, na esteira da expulsão espanhola 

(MOMIGLIANO, 2004, p. 49; YERUSHALMI, 1992, p. 36).  

Todas as suasobras são fontes de importante valor histórico e literário e, em 

boa parte, únicas para o estudo das relações entre judeus, gregos e romanos no 

Mediterrâneo antigo. Todavia, o interesse na preservação e transmissão das 

mesmas partiu de intelectuais cristãos, que viram nelas um registro fiel dos tempos 

bíblicos (CALABI, 2013, p. 216). Ignorado durante muito tempo pela tradição judaica, 

suas obras foram ativas na tradição cristã e serviram de modelo e fonte para a 

historiografia eclesiástica (MOMIGLIANO, 2004, p. 49), sendo transmitidas em 

inúmeros manuscritos, dos quais derivam as modernas edições e traduções.  

 

Tradição textual de Guerra dos judeus 

 

A tradição manuscrita de Josefo subsiste hoje em cerca de 133 testemunhos, 

constantes em papiro, pergaminho e papel. Porém, apenas um antigo fragmento de 

papiro, datado do século III E.C., o Papirus Graecus Vindobonensis 29810, 

publicado por Hans Oelllacher em 1939, subsiste. Infelizmente, o mesmo se 

encontra em péssimas condições e contém apenas alguns trechos da Guerra dos 

judeus (II.576-579, 582-584), num total de 112 palavras (FELDMAN, 1989, p. 332; 

LEONI, 2009, p. 152-153). Os manuscritos significativos mais antigos remontam ao 

século X ou XI, como o Codex Parisinus Graecus 1425, em pergaminho, pertencente 

à Biblioteca Nacional em Paris. 

A editio princeps do texto grego das obras de Josefo foi preparada por 

Arnoldus Peraxilus Arlenius e impressa por Ieronimus Frobenius em Basiléia, no ano 

de 1544 (ANDRÉS, 1965, p. 191-192; SCHRECKENBERG, 1972, p. 17-18). A 

mesma edição foi reimpressa por Petrus Roverianus (Gênova, 1611 e 1634). Várias 
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outras edições foram publicadas posteriormente, como as de Johannes Hudson 

(Oxford, 1720) e de Sigeberti Havercamp (Amsterdam, 1726). A partir do século XIX, 

começaram a ser publicadas edições baseadas num maior número de manuscritos, 

como as de Karl Dindorf (Paris, 1845-1846) e Samuel Naber (Leipzig, 1888-1896). 

Uma análise dos manuscritos foi iniciada no longo prefácio escrito em latim por 

Benedict Niese (Berlim, 1885-1895) para sua edição crítica do texto grego de Josefo. 

A crítica textual busca estabelecer o texto original ou mais primitivo, ou seja, o mais 

próximo possível do original (SCHRECKENBERG, 1968, p. 11; LEONI, 2009, p. 

150). Niese identificou e colou sete principais códices contendo a obra Guerra dos 

judeus, com um grande número de outros testemunhos que foram, por várias 

razões, considerados de menor importância. Os sete manuscritos utilizados, devido 

sua antiguidade e por seu valor intrínseco, são os seguintes (LEONI, 2009, p. 150-

151): 

 

P Codex Parisinus Graecus 1425, 233 f., pergaminho, séc. X ou XI; Biblioteca 

Nacional em Paris. 

A Codex Ambrosianus (Mediolanensis) Graecus (D 50 sup.) 234, f. 1-69, 

pergaminho, séc. XI; Biblioteca Ambrosiana em Milão. 

M Codex Marcianus (Venetus) Graecus 383, 321 f., pergaminho, séc. XII; 

Biblioteca Nacional de S. Marco em Veneza. 

L Codex Laurentianus, Plut. 69, Cod. 19, 363f., pergaminho, séc. XI ou XII; 

Biblioteca Medicea Laurenziana em Florença. 

V Codex Vaticanus Graecus 148, 214f., pergaminho, séc. X ou XI; Biblioteca 

Vaticana em Roma. 

R Codex Palatinus (Vaticanus) Graecus 284, 221 f., pergaminho, séc. XI ou XII; 

Biblioteca Vaticana em Roma. 

C Codex Urbinas (Vaticanus) Graecus 84, 291f., pergaminho, séc. XI; Biblioteca 

Vaticana em Roma. 

 

O grupo formado por PA(ML) foi considerado melhor que VR(C). Entre outros 

manuscritos, ocasionalmente utilizados por Niese, os mais importantes são (LEONI, 

2009, p. 151): 

 

Rost Codex Rostgaardianus (Hafniensis) 1569, papel, final do séc. XIV; Kongelige 
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Bibliotek em Copenhague. 

N Codex Laurentianus, Plut. 69, Cod. 17, 225 f., séc. XII; Biblioteca Medicea 

Laurenziana em Florença. 

T Codex Cheltenhamensis (Phillippicus) 6459, papel, séc. XI ou XII; 

Cheltenham. 

Voss Codex Vossianus Fol. Gr. 72, 138f., papel, primeira metade do séc. XV; 

Bibliotheek der Rijksuniversiteit em Leiden. 

 

Porém, a tradição manuscrita de Josefo é complexa. O fragmento de papiro 

da Guerra dos judeus, acima mencionado, e que possui apenas 112 palavras (38 

completas e 74 incompletas), se diferencia dos manuscritos utilizados por Niese em, 

pelo menos, nove lugares. O que não é de pouca revelância, visto que esse 

fragmento antecede em seis séculos os mais antigos testemunhos (FELDMAN, 

1989, p. 332; LEONI, 2009, p. 152-153; COSTA, 2011, p. 58). Existem mais uns 

cinquenta manuscritos que contém, total ou parcialmente, o texto grego da Guerra 

dos judeus (IBÁÑEZ, 1997, p. 50). 

As edições críticas mais recentes são baseadas no texto estabelecido por 

Niese. A mais importante e acessível é a de Jonh Thackeray (Londres, 1927) 

publicada na Loeb Clasical Library. Considerada mais eclética, por cotejar outros 

manuscritos, permanece, porém, dependente daquela (FELDMAN, 1989, p. 332). 

São dignas de nota, também, a edição de Giovanni Vittucci (Milão, 1974) e a de 

André Pelletier (Paris, 1975-1982). 

Da edição crítica de Niese, também, derivam as principais traduções 

contemporâneas. A edição de Thackeray (Londres, 1927) é acompanhada de uma 

tradução livre para o inglês. A edição de Pelletier (Paris, 1975-1982) está 

acompanhada de uma tradução francesa. Ainda para o francês existe tradução de 

René Harmand (Paris, 1911), sob a direção de Théodore Reinach, e de Pierre 

Savinel (Paris, 1977), com prefácio de Pierre Vidal-Naquet. Em italiano há uma 

excelente tradução de Giuseppe Ricciotti (Turim, 1937-1939, 1949, 1963) e outra de 

Giovanni Vitucci (Milão, 1974), que acompanha sua edição. Na Península Ibérica 

existe tradução para o castelhano, por Jesús M.ª Nieto Ibáñez (Madrid, 1997) e, para 

o catalão, por Joan-Andreu Martí Gebellí29 (Barcelona, 2011). Infelizmente, não tem 

                                                 
29

 Encontra-se publicado apenas o Livro I, contendo o texto grego com tradução paralela. 
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aparecido nenhuma traduçãopara o português, a partir de edições críticas do texto 

grego30. Sendo assim, para a análise do problema do suicídio na obra josefiana, 

utilizamos o texto grego conforme editado por Thackeray e a versão espanhola de 

Ibáñez, da qual fazemos nossa própria tradução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Existe tradução apenas da Vita (Belo Horizonte, 1981) e do Contra Apião (Belo Horizonte, 1986) 
feita a partir das edições de Dindorf, Niese e Thackeray por Rubens dos Santos, professor de língua e 
literatura grega da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
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CAPÍTULO 2 

OS JUDEUS DIANTE DA MORTE NA GUERRA JUDAICO-ROMANA 

 

 

ORESTES. – Hoje é o dia decisivo para nós. Temos que apertar os 
laços da forca ou afiar a espada na nossa mão. 
ELECTRA. – Mata-me tu, irmão, e não qualquer dos argivos que 
imponha seu ultraje à descendente de Agamenon! 
ORESTES. – Tenho bastante com o sangue de nossa mãe. Não te 
matarei, mas que morra por tua própria mão da forma que preferir. 
 

EURÍPEDES. Orestes, 1035-1040 

 

 

O sepultamento era considerado um dever religioso para os judeus e os ritos 

funerários deviam ser realizados escrupulosamente. No entanto, tentaremos 

demonstrar com base nas informações fornecidas por Josefo, que nem sempre essa 

prática era observada e que algumas classes de pessoas eram privadas de 

sepultura, situação que os gregos designavam como ataphia. Para o propósito de 

compreender o que chamamos de estatuto do suicida precisamos descobrir quais 

eram as razões porque algumas pessoas sofriam essa privação, e se os suicidas 

estavam entres elas. 

Na guerra abundam os casos de morte voluntária e, embora Josefo exagere 

nos números, a análise de cada relato e comentário é fundamental para 

compreendermos o modo como o suicídio era experimentado e avaliado em sua 

época. Os suicídios em massa não representam apenas a soma dos suicídios 

individuais, mas antes, obedecem a um comportamento social cuja dimensão total 

nos escapa. O enorme número de mortes coloca um problema de natureza prática e 

profilática aos vivos, que muitas vezes, prescinde da piedade religiosa e o suicida se 

mistura aos outros mortos, exceto pelo modo de sua morte e suas motivações. A 

suposta hostilidade da tradição judaica ao suicídio coloca o problema da avaliação 

negativa do mesmo e da possível penalização do suicida. 

 

A Palestina romana 
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A Palestina31 é uma região pequena, com uma extensão de 200 km norte-sul 

e 120 km leste-oeste, numa área total de 20.000 km2, e nunca foi populosa. No 

Período do Bronze recente (c. 1550-1180 a.E.C.) não chegava a 250 mil habitantes 

e no segundo período do Ferro (900-600 a.E.C.) teria atingido 400 mil (LIVERANI, 

2008, p. 30). Já na época romana devia contar aproximadamente dois milhões de 

pessoas (BELOCH apud IBÁÑEZ, 2008, p. 317). 

Geograficamente não é uma região com limites precisos e alcança sua 

verdadeira significação geográfica e histórica como parte de uma região muito mais 

ampla, já que não é mais que o apêndice sul do “corredor sírio-palestino”32. Esse é 

um fator que constantemente tem marcado a história dessa região (AYASO, 1990, p. 

114). 

A Palestina entrou em contato direto com Roma no século II a.E.C. durante a 

Revolta dos Macabeus, cujos líderes buscaram o apoio romano contra o domínio 

selêucida na região. Assim, os governantes macabeus se tornaram aliados de 

Roma, situação que se manteve com os seus sucessores, os asmoneus. Porém, no 

ano 63 a.E.C., com a invasão de Pompeu, que intervêm nos problemas dinásticos 

dos asmoneus, a Palestina entra na órbita do controle romano, se tornando tributária 

de Roma. 

Desde a intervenção de Pompeu na Palestina, esta vive um período de 

fragmentação. Pompeu recortou as conquistas dos reis asmoneus, criando a liga da 

Decápolis (Citópolis, Pela, Hipos, Gadara, Abila, Dión, Gerasa e Filadélfia) e 

                                                 
31

 Originalmente, a Palestina era o território na costa sudeste do Mediterrâneo habitado pelos filisteus, 
antigos inimigos dos hebreus. O termo Palestina (gr. Παλαιστίνη), já era usado por Heródoto 
(Histórias, I.105, III.91) para se referir à esse território que ele considerava ser uma parte da Síria 
(JOSEFO. Bell. Jud., V.384). 

32
 O Oriente sírio deve sua estrutura a um fenômeno geológico de enormes magnitudes: uma enorme 

falha geológica no sentido norte-sul. Essa falha tem criado uma depressão central que começa na 
Síria setentrional (vale do Orontes), continua no Líbano (vale de Beqa‟a entre os montes do Líbano e 
Antilíbano) e alcança seu ponto mais baixo na Palestina (vale do Jordão e depressão do Mar Morto). 
Mais ao sul, a passagem dessa falha está marcada pelo wādi el-„Araba, o golfo de Aqaba ou de Elat e 
o mar Vermelho. Desde o mar Vermelho ainda segue para o sul e percorre toda a África oriental. 
Devido a este fenômeno geológico, o Oriente Sírio se estrutura em uma série de unidades paralelas 
de componente norte-sul. De oeste a leste são as seguintes: a) uma franja costera muito estreita que 
se alarga para o sul na planície costeira da Palestina; b) uma sucessão de cadeias montanhosas: 
montes do Líbano, montes da Galiléia e as montanhas de Samaria e Judéia; c) uma depressão 
interior, desde o vale do Orontes ao mar Morto e o wādi el-„Araba; d) um segundo complexo 
montanhoso ao leste: montes do Antilíbano e as cadeias montanhosas transjordanas; e) por último, 
uma zona de planalto ocupada pela estepe desértica. Essa organização do relevo tem uma primeira 
consequência: as comunicações são relativamente fáceis em sentido norte-sul, mas não em sentido 
leste-oeste. A outra consequência é o fato de que a Palestina não constitui uma unidade fechada em 
si, pois se insere no conjunto do Oriente Sírio ou “corredor sírio-palestino” (AYASO, 1990, p. 115). 
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libertando as cidades gregas da planície costeira. Porém, esse estado de coisas não 

perdurou, pois as guerras civis romanas favoreceram o estabelecimento de um reino 

forte na Palestina, governado por Herodes o Grande (37 a.E.C.), que chegou a 

alcançar os limites do território asmoneu em seu momento de máxima expansão 

(AYASO, 1990, p. 100). 

Após a morte de Herodes o Grande (4 a.E.C.), seu reino se dividiu entre seus 

filhos33. Essa fragmentação foi o produto da conjunção dos interesses de Roma e os 

compromissos com a dinastia aliada dos herodianos. Porém ela não durou muito, 

pois no ano 6 E.C. Arquelau foi deposto por Roma. Com seus territórios, Augusto 

constituiu a Província da Judéia governada por um prefeito subordinado ao Legado 

da Síria. A partir de então, a Judéia foi governada por seis Prefeitos até 41 E.C. No 

ano 34 E.C. morreu Filipe e seus territórios passaram para a Província da Síria. Logo 

depois, no ano 39, Herodes Antipas era deposto por Calígula e exilado, talvez na 

Gália. Parece que a política romana tendia para o desaparecimento de reis e 

dinastias em benefício da formação de uma província unida. Porém, essa tendência 

sofreu um corte durante o breve reinado de Agripa I, neto de Herodes o Grande. 

Agripa I logrou reunir, embora por pouco tempo, o reinado de seu avô. No ano de 

37/38, ele recebeu de Calígula os territórios da tetrarquia de Filipe junto com outros 

territórios vizinhos34. No ano 40 E.C., viu aumentar seus domínios com a 

incorporação da tetrarquia de Herodes Antipas, destituído no ano anterior. No ano 

41 E.C., o Imperador Cláudio lhe deu os territórios restantes até voltar a reunir sob 

seu governo os domínios de Herodes o Grande (AYASO, 1990, p. 101). 

O reinado de Agripa I durou apenas até 44 E.C, ano da morte desse rei. 

Agripa II, seu filho, não herdou seus domínios. Nesse mesmo ano, a Judéia foi 

novamente transformada em Província e passou para a administração de 

Procuradores Romanos nomeados pelo Imperador (GOODMAN, 1994, p. 15-17). No 

ano 48-49 E.C., Agripa II recebeu o principado de Cálcis do Líbano, antes governado 

                                                 
33

 Arquelau, com o título de etnarca, recebeu a Judéia, Samaria e Iduméia, incluídas as cidades de 
Samaria-Sebaste, Cesaréia Marítima, Jerusalém e Jope, com excessão de algumas cidades gregas 
(Gaza, Gadara e Hipos) que pediram a Augusto que as libertassem do domínio judeu, se tornando 
diretamente subordinadas à Província da Síria. Herodes Antipas recebeu, na qualidade de tetrarca, 
Galiléia e Peréia. Filipe, também nomeado tetrarca, recebeu os territórios mais setentrionais: 
Traconítide, Auranítide, Batanéia, Gaulanítide e Ituréia. Por último, Salomé, a irmã de Herodes 
recebeu as cidades de Jâmnia (Yavneh), Azoto e Fasaelis, além de um palácio em Ascalon (antiga 
cidade filistéia). Posteriormente, as cidades de Salomé passaram momentaneamente a fazer parte do 
reino de Arquelau. 

34
 No ano em que Josefo nasceu. 
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por seu tio Herodes (o marido de Berenice). No ano 53 E.C., Cláudio trocou esse 

principado pelos territórios da antiga tetrarquia de Filipe. O Imperador Nero manteve 

a organização provincial no núcleo principal da Palestina e Agripa II ficou apenas 

com os territórios periféricos ou marginais, aumentando seus domínios com as 

cidades de Tiberíades, Tariquéia e uma parte da Peréia. Após a morte de Agripa II, 

acabou a dinastia herodiana e seus territórios se dividiram entre as províncias da 

Síria e Judéia. Acabaram-se as situações de excessão e compartimentação do 

território em unidades artificiais. Esse processo de normalização da Palestina, 

segundo José Ramón Ayaso (1990, p. 102), se completou com a morte de Herodes 

Agripa II, em finais do século I E.C. Nosso autor, Josefo, testemunhou esse 

processo, que a Guerra Judaico-Romana (66-73 E.C.) contribuiu para acelerar. 

 

População e mortalidade judaica durante a guerra  

 

Os antigos historiadores tinham uma séria preocupação em fornecer os 

números da população dos países ou cidades sobre os quais escreviam e a 

quantidade de participantes numa dada festividade pública. O número elevado de 

habitantes de uma localidade era tido como prova de prosperidade (JOSEFO. Bell. 

Jud., VI.422) e os grandes reinos ou impérios eram medidos pela quantidade de 

pessoas ou povos colocados sob uma única autoridade política. Por outro lado, a 

força desses reinos era sentida pela quantidade de inimigos que eles conseguiam 

derrotar no campo de batalha e um número elevado de mortos era a medida exata 

da derrota. 

Uma avaliação geral dos dados numéricos fornecidos pelas fontes a respeito 

da população urbana e rural no mundo antigo revela uma tendência nos 

historiadores a exagerar as cifras para níveis muito mais altos do que era possível à 

época35. Embora fossem realizados recenseamentos sempre que as necessidades 

militares ou fiscais exigissem, não possuímos os registros diretos dessas contagens. 

Ao que parece, os escritores antigos interpretavam ou manipulavam os números 

coletados conforme sua conveniência, trocando-os de contexto ou alterando-os. Às 

vezes os próprios historiadores fornecem cifras discrepantes para o mesmo fato. 

Não podem ser ignorados os problemas advindos dos erros de cópia textual, muito 

                                                 
35

 Para apreciação desse problema na obra de Flávio Josefo, ver Anthony Byatt (1973). 
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comuns em determinadas épocas e lugares. 

Segundo Flávio Josefo, milhares de judeus teriam sido mortos durante a 

guerra civil judaica (67-70 E.C.) e nos confrontos contra os romanos durante a 

guerra romano-judaica (66-73 E.C.), em todas as regiões da Palestina e fora dela. 

Os números fornecidos por ele são extraordinários: cerca de 3.600 judeus mortos 

em Jerusalém no início da revolta (Bell. Jud., II.306-307); 20 mil judeus mortos em 

Cesaréia (Bell. Jud., II.457); mais de 13 mil judeus mortos em Citópolis (Bell. Jud., 

II.468); 2.500 judeus mortos em Ascalon (Bell. Jud., II.477); 2.000 mortos em 

Ptolemaida (Bell. Jud., II.477); mais de 2.000 judeus mortos no monte Asamon, 

próximo a Séforis (Bell. Jud., II.511-512); 10.500 judeus mortos no ginásio de 

Damasco (Bell. Jud., II.561); mais 18 mil judeus mortos em Ascalon (Bell. Jud., III.19, 

25); 15 mil judeus mortos em Jafa (Bell. Jud., III.305); 40 mil judeus mortos em 

Jotápata (Bell. Jud., III.337); 4.200 judeus mortos em Jope (Bell. Jud., III.427); 6.700 

mortos no lago de Genesaré (Bell. Jud., III.531); 2.200 mortos em Tiberíades (Bell. 

Jud., III.539); mais de 9.000 mortos em Gamala, (Bell. Jud., IV.80); cerca de 6.000 

mortos em Giscala, (Bell. Jud., IV.115); 8.500 mortos em Jerusalém (Bell. Jud., 

IV.313) e 15 mil mortos em Jericó (Bell. Jud., IV.435). 

O número total seria de mais 178.200 mortos, sem contar as cifras pequenas, 

pois estes são apenas os números maiores referidos por Josefo e, muitas outras 

mortes não foram computadas. Além disso, inúmeros judeus teriam sido crucificados 

em Jerusalém após a tomada da cidade no ano 70 E.C. Muitos outros ainda foram 

mortos nos anfiteatros romanos depois da guerra36. 

Josefo diz que nas vésperas da guerra havia em Jerusalém não menos do 

que três milhões de pessoas, entre nativos e estrangeiros (JOSEFO. Bell. Jud., 

II.280; VI.425). Um milhão e cem mil pessoas, em sua maioria judeus, teriam sido 

mortas durante o assédio de Jerusalém (Bell. Jud., VI.420). A razão disso é que a 

revolta se iniciou durante a festa dos Ázimos, próxima à Páscoa, época em que 

acorriam em peregrinação para a antiga capital judaica milhares de estrangeiros, 

vindos de quase todas as partes do mundo conhecido. O Governador da Síria, 

Céstio Galo (63-66 E.C.), teria mandado fazer uma contagem da população presente 

                                                 
36

 Josefo menciona a existência de vários anfiteatros na Palestina: Jericó (Bell. Jud., I.666), Cesaréia 
Marítima (Bell. Jud., I.415) e em Cesaréia de Filipe (Bell. Jud., VII.23-24). Após a tomada de 
Jerusalém (70 E.C.) muitos judeus serviram de espetáculo nesses locais (Bell. Jud., VI.418; VII.23-
24). 
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em Jerusalém durante a festa. A estimativa dos sacerdotes, baseada na oferta de 

sacrifícios, foi de dois milhões e setecentos mil homens, sem contar os impuros37. 

Além disso, no decorrer da revolta, muitos outros judeus da zona rural e de regiões 

vizinhas se refugiaram em Jerusalém, em busca de seguraça dentro de suas 

muralhas, na medida em que o exército romano avançava sobre a Palestina desde o 

norte da Galiléia. Toda a multidão que se encontrava em Jerusalém, o centro da 

rebelião, foi envolvida pela revolta (JOSEFO. Bell. Jud., VI.421-427). A cifra é 

exorbitante, se considerarmos que o Império romano compreendia cerca de 50 

milhões de pessoas e as maiores cidades, Roma e Alexandria, contavam com cerca 

de 700 mil habitantes (SAULNIER, 1983, p. 11). Segundo Beloch (apud IBÁÑEZ, 

2008, p. 317) a população da Palestina à época era de dois milhões e a de 

Jerusalém menos de cem mil.  

Joachim Jeremias (1983, p. 119) calculou a quantidade de peregrinos que 

costumava estar em Jerusalém durante a Páscoa a partir do espaço disponível para 

os que sacrificavam o cordeiro pascal, chegando a um número aproximativo de 125 

mil participantes, podendo ser reduzido ainda para um pouco mais da metade disso. 

Para o cálculo da população, ele partiu da dimensão da cidade, excluindo os 

espaços construídos e fixando sua densidade em 1 habitante por 35m², o que lhe 

permitiu chegar ao número de 25 a 30 mil habitantes (JEREMIAS, 1983, p. 120). 

Porém, de acordo com os números obtidos por Josefo dos responsáveis pelo 

descarte de corpos, um total de 600 mil cadáveres só de indigentes teria passado 

pelas portas da cidade durante o assédio de Jerusalém por Tito no ano 70 E.C. (Bell. 

Jud., V.569), sem contar os que eram sepultados pelos familiares, tendo 115.885 

corpos sido retirados por apenas uma das portas da cidade (Bell. Jud., V.567). Neste 

caso, pelo menos, Josefo dá uma cifra precisa, baseada na contabilidade dos 

funcionários contratados à custa do erário público por certo Maneu, filho de Lázaro, 

para descartar os corpos. O pagamento era calculado pela quantidade de cadáveres 

descartados para fora da cidade por determinada porta (Bell. Jud., V.568). Por outro 

lado, supostamente muitos outros cadáveres de indigentes teriam sido amontoados 

em grandes casas e lá trancados, pois os que haviam sido contratados para o 

transporte dos mesmos já se encontravam bastante cansados e enfraquecidos de 

carregar tantos corpos (Bell. Jud., V.570). 

                                                 
37

 Os leprosos, os portadores de alguma doença venérea, as mulheres no período mestrual e os 
estranjeiros estavam proibidos de participar dos sacrifícios. 
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Muitos morreram pela espada, outros pela fome e pelo fogo dos incêndios e, 

ainda, outros pelas feras nos anfiteatros da Palestina. A maioria foi morta pelo 

inimigo, mas muitos se deixaram morrer pelos amigos ou pela fome (Bell. Jud., 

VI.430). Famílias inteiras encontradas mortas por causa da fome provocada pelo 

assédio se tornaram um espetáculo horrível de se ver, mesmo para olhos romanos 

(Bell. Jud., VI.405). Os judeus, em toda sua longa história, nunca haviam 

experimentado tamanha mortandade. Para Josefo, “o número de mortos superou a 

toda destruição humana ou divina” (Bell. Jud., VI.429). Além dos combatentes 

rebeldes, os romanos teriam matado os velhos e os deficientes (Bell. Jud., VI.415), 

inaptos para trabalhos pesados. Segundo ele, a guerra gerou um número incontável 

e inidentificável de cadáveres expostos a céu aberto, ou escondidos em casas e nos 

subterrâneos. Milhares de judeus também teriam tirado suas vidas com as próprias 

mãos durante a guerra. Numa ocasião apenas, durante a tomada de Gamala, cinco 

mil judeus supostamente teriam cometido suicídio se precipitando da cidade 

(JOSEFO. Bell. Jud., IV.78-80). 

Porém, à luz da evidência arqueológica atual, os números fornecidos por 

Josefo têm se revelado extremamente exagerados, mesmo para os casos de morte 

pelas mãos do inimigo em períodos de guerra. As estimativas da população das 

cidades da Palestina Romana, feitas pelos arqueólogos e baseadas no tamanho dos 

sítios, considerando o afluxo de refugiados de aldeias vizinhas durante a revolta, são 

bem mais baixas (AVIAM, 2004, p.131). O fator mais preocupante, talvez, seja a 

pequena quantidade de ossos humanos do período encontrados até agora nos sítios 

excavados, principalmente em Jotápata, Gamala, Jerusalém e Massada. 

Segundo o arqueólogo Mordechai Aviam (2004, p. 131), o número de 40 mil 

mortos em Jotápata dado por Josefo é altamente exagerado. Baseado no tamanho 

do sítio, ele estimou a população entre 1.500 a duas mil pessoas, em tempo de paz. 

Assumindo que cerca de 5 mil refugiados de vilarejos vizinhos teria penetrado na 

cidadela, o número subiria para 7 mil pessoas no início do cerco. Assim, apenas 

alguns poucos milhares de pessoas teriam morrido durante a batalha de Jotápata. 

Já o número de 1.200 judeus escravizados parece mais razoável. 

Para Kenneth Atkinson (2007, p. 362), a declaração de Josefo de que mais de 

9.000 pessoas, sem contar os soldados romanos, teriam morrido em Gamala é um 

grande exagero. Segundo ele, a falta de ossos humanos, à exceção de uma 

mandíbula inferior, e a ausência de sepulturas em Gamala sugere que poucas 
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pessoas morreram no local. Atkinson, porém, não arrisca nenhum número. 

Evidentemente, se nos basearmos apenas nesse tipo de evidência arqueológica 

diríamos que as taxas de mortalidade para aquele período eram muitíssimo baixas, 

devido a pouca quantidade de restos humanos encontrados nos sítios até agora. O 

que quer dizer que a taxa de mortalidade, e muito menos a densidade da população, 

não pode ser medida pela quantidade de ossos encontrados. Mas, a população 

pode ser estimada pelas dimensões do assentamento, bem como pela extensão de 

terra produtiva ao redor do mesmo, como fez o arqueólogo Mordechai Aviam (2004, 

p. 131) para Jotápata. A conclusão deste, de que os corpos dos soldados romanos 

mortos em Gamala teriam sido resgatados após a batalha, além de ser muito 

razoável, pode muito bem valer para os judeus mortos se levarmos em consideração 

que foram resgatados e depois sepultados noutro lugar (AVIAM, 2007, p. 383). 

Em 1966, o arqueólogo Yigael Yadin (1973, p. 193), como não encontrasse 

quantidade significativa de restos humanos no sítio de Massada, já havia sugerido 

que a guarnição romana estabelecida naquele local descartou os corpos, de uma 

forma ou de outra, por razões sanitárias. Em todo caso, os números fornecidos por 

Josefo e as estimativas dos arqueólogos são muito discrepantes. 

A grande quantidade de mortos durante a guerra representou um enorme 

problema prático, tanto para os judeus quanto para os romanos. As cidades e 

aldeias ficaram infestadas de cadáveres, apodrecendo a céu aberto. As ruas ficaram 

inundadas de sangue e, até o lago de Genesaré ficou povoado de defuntos. O que 

se podia fazer? A norma judaica era a inumação, enquanto para os romanos a 

cremação não era considerada ofensiva e, pelo contrário, às vezes era preferida ao 

sepultamento, para evitar a violação do cadáver. Entre os judeus, a cremação não 

era uma prática regular e, ao que parece, o único problema que ela representava era 

o não sepultamento do cadáver, mas não parece ter oferecido nenhum problema 

para o imaginário farisaico da ressurreição do corpo (JOSEFO. Bell. Jud., I.655; IV 

Macabeus 14.1). Não está muito claro que a cremação do corpo era entendida como 

aniquilação total do morto, como alguns têm afirmado. A sua suposta recusa talvez 

estivesse mais ligada a antigos episódios de profanação de altares sagrados, por 

meio da incineração de cadáveres sobre os mesmos, como os ordenados pelo rei 

Josias (II Reis 23.16-20; Jeremias 31.40), ou de alguma forma associada à imagem 

do holókaustos, sacrifício de combustão em que a vítima era integralmente 
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queimada no altar e que entre os gregos estava ligado ao culto de deuses ctônicos38 

(WILLI-PLEIN, 2001, p.80-85). Porém, é possível que o incinerador do vale de 

Hinom, ao sul de Jerusalém, tenha sido usado para a cremação de corpos. Não é de 

todo inverossímil que os romanos tenham adotado também na Palestina a cremação 

em piras como medida sanitária, assim como já era feito em Roma (BODEL, 2000, p. 

133). No entanto, Flávio Josefo não diz como os romanos lidaram com os seus 

mortos na Guerra Judaico-Romana, ou mesmo com os dos inimigos judeus. Por 

outro lado, os relatos de como os judeus trataram os seus são muito relevantes, 

embora incompletos, e apontam para a mesma ambivalência que, segundo John 

Bodel (2000, p. 148), havia em Roma. 

 

Os ritos funerários judaicos 

 

Na obra de Josefo encontramos várias referências sobre como os judeus 

lidaram com os mortos no século I E.C., especialmente durante a revolta contra os 

romanos. Nas muitas passagens em que se menciona o tratamento dado aos mortos 

pelos vivos, podemos notar a importância da questão devido ao teor e a quantidade 

de vezes que Josefo volta a ela. Tais atitudes e sentimentos em relação aos mortos 

se expressavam nos variados ritos fúnebres executados em honra do morto. 

O uso de cerimônias fúnebres e ritos funerários variavam de acordo com a 

situação econômica e o status social do morto. Aos ricos era dado tratamento 

distinto ao dos pobres, tanto na paz como na guerra. A condição social em geral 

determinava o tratamento recebido pelo morto. Os ricos costumavam planejar e 

preparar antecipadamente seus próprios funerais e sepulturas, que normalmente 

eram luxuosos e caros. No caso de pessoas de grande prestígio e autoridade as 

cerimônias se tornavam públicas e espetaculares. Nos demais casos, participavam 

do funeral a família e o círculo social ao qual pertencia o morto. Os pobres não 

tinham condições de custear os próprios funerais, o que simplicava os ritos ao 

mínimo possível até o sepultamento em valas comuns. Nos funerais dos reis, os 

parentes exibiam a riqueza e o poder do morto. Funcionavam como uma forma de 

distinção social e um meio de exibição pública dessa distinção (JOSEFO. Bell. Jud., 

I.670-673; II.1). 
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 Divindades do mundo subterrâneo. 
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Normas de pureza determinavam que os cadáveres fossem sepultados fora 

dos assentamentos e estabeleciam ritos de purificação em caso de contato com 

algum morto. O contato sé era permitido para o processo de preparação e 

sepultamento, o que era seguido de um período regular de luto durante o qual se 

procediam às purificações rituais prescritas no código sacerdotal. A responsabilidade 

pelo sepultamento cabia aos parentes do morto. No caso dos sacerdotes, só era 

permitido entrar em contato com cadáveres de parentes muito próximos, sob risco 

de contaminação, e mesmo assim este deveria se purificar. 

Os mortos eram sepultados fora dos assentamentos conforme determinava a 

lei. As tumbas podiam ser grutas diagonais ou covas profundas em forma de poço 

com câmaras laterais, cujo acesso era feito verticalmente. Pequenos espaços 

retangulares (loculi) eram excavados na rocha para depósito do cadáver. Essas 

tumbas eram de uso frequente no Período do Segundo Templo. Neste período 

também se praticava o ossilegium, que consistia em sepultar novamente os ossos 

do morto em ossários, pequenas urnas funerárias. Os arqueólogos têm encontrado 

tumbas com inscrições e estelas (hb. nepesh) que, além de identificar o morto e o 

local de sua sepultura, ajudavam a preservar a memória de sua pessoa (HACHLILI, 

2005, p. 1, 447; GAGNEBIN, 2006, p.45). 

O luto compreendia um período de sete dias ou mais. Nesse período as 

mulheres usavam um vestido negro (melaneimonoúsas) normalmente feito de pelo 

de cabra, e se caracterizava por prantos e gemidos (JOSEFO. Bell. Jud., IV.260). 

A condição social em geral determinava o tratamento recebido pelo morto. Os 

ricos costumavam planejar e preparar antecipadamente seus próprios funerais e 

sepulturas. O cerimonial funerário das classes altas esbanjava luxo e magnificência, 

mas havia também demonstrações de liberalidade e generosidade. Ao que parece, 

os ricos estavam socialmente coagidos a realizar banquetes públicos após o período 

de luto de um ente querido. Esse costume judaico, segundo Josefo, tinha sido causa 

de empobrecimento para muitas famílias que, por receio de mancharem sua 

reputação, se sentiam socialmente pressionadas a gastarem grande soma de 

recursos nesses banquetes (JOSEFO. Bell. Jud., II.1). 

 

A privação de sepultura e suas motivações 

 

Os judeus se preocupavam com o sepultamento dos cadáveres, o que o 
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mesmo Josefo reconhece e, ainda, pode ser atestado na literatura judaica de um 

modo geral (JOSEFO. Bell. Jud., IV.317). O sepultamento era considerado um ato 

de benignidade (hêmerótêta) e humanidade (philanthrôpía)39 e estava previsto na lei 

(JOSEFO. C. Ap., II.211, 213). Normalmente, era confiado aos parentes mais 

próximos do morto, mas em alguns casos poderia ser realizado com o dinheiro do 

erário público (JOSEFO. C. Ap., II.205; Bell. Jud., V.518). No geral, as cerimônias e 

as sepulturas deveriam ser simples, mas, a julgar pela grandiosidade do funeral do 

rei Herodes, marcavam certa distinção social (JOSEFO. Bell. Jud., I.670-673). 

Mesmo os criminosos condenados deveriam ser sepultados no mesmo dia da morte 

e era permitido sepultar os inimigos de guerra (JOSEFO. Bell. Jud., III.377; IV.317; 

Dt. 21.22-23; Js. 8.29; 10.27). 

Por outro lado, abandonar um cadáver insepulto (ataphos) era visto como um 

ato de impiedade (asébeia)40 e crueldade (ômótêtos) segundo Josefo (Bell. Jud., 

IV.317, 381), mas essa medida às vezes era utilizada como forma de punição 

(JOSEFO. Bell. Jud., I.655; VI.531; II Macabeus 13.6-8). Entre os antigos israelitas, 

ser privado de sepultura supunha o pior dos castigos (I Reis 13.20-22; 14.11-17; 

16.4; 21.24; II Reis 9.10; Jeremias 16.17; 22.18-19; Ezequiel 29.5).  

Do ponto de vista da lei judaica, mesmo um criminoso ou inimigo de guerra só 

poderia permanecer insepulto até o pôr do sol (JOSEFO. Bell. Jud., IV.317; Dt. 

21.22-23), o que não impedia que seu cadáver ficasse exposto até a tarde, como 

                                                 
39

 No original grego: “… ἡμερότητα καὶ υιλανθρωπίαν …” (JOSEFO. C. Ap., II.213). O termo 
philanthropia se traduzia em latim por humanitas (VEYNE, 1991, p. 290) e designava na época um 
ato ou sentimento de compaixão por alguém em condições de desvantagem, seja militar, jurídica ou 
sócio-econômica, podendo também ser uma desvantagem circunstancial. Basta verificar o seu uso 
nas fontes gregas do período, como no texto da Guerra, por exemplo, em que Josefo (Bell. Jud., 
VI.324) ressalta a humanidade inata (gr. philanthropon physei) de Tito, o conquistador, para com os 
judeus conquistados; ou, no livro de Atos 27.3 em que o centurião Júlio trata o prisioneiro Paulo com 
humanidade, permitindo que seja assistido por seus amigos e em Atos 28.2, em que os nativos (lit. 
βάρβαροι) da ilha de Malta trataram com humanidade os náufragos da nau que transportava Paulo 
como prisioneiro a Roma. A mesma palavra designa, em sentido teológico, na carta a Tito 3.3-5 o 
amor de Deus pelos pecadores. Portanto, sempre numa relação do que está melhor para o que está 
pior ou, do mais importante para o menos importante. Daí o sepultamento ser um ato de humanitas, 
pois implica numa ação benigna dos vivos para com os mortos. Assim, o sepultamento pode ser 
considerado o maior ato de humanidade, visto que o morto está na maior condição de desvantagem 
possível. Ao prescrever o sepultamento como norma jurídica, a lei mosaica caminha no sentido de 
“humanizar” as relações com os mortos, porém mantendo estes separados dos vivos.  

40
 No original grego: ἀσέβεια. O termo designava o desrespeito aos deuses, a impiedade religiosa ou 

irreligiosidade no sentido antigo. Por outro lado, o grego eusebeia (ευσέβεια) equivalia ao latim religio 
e designava a piedade religiosa. 
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parecia ser o costume, pelo menos no caso de enforcamento, de crucificação41 

talvez, e ainda, supostamente, de suicídio (Josué 8.29; 10.27; JOSEFO. Bell. Jud., 

IV.317). Obviamente nesses casos, o sepultamento não era acompanhado de luto e 

se limitava ao simples enterro em valas ou grutas. Nos períodos de guerra, uma 

norma universal permitia aos inimigos o sepultamento de seus mortos, mesmo que 

por meio de uma trégua (FINLEY, 1994, p. 92). Soa contraditório, mas durante as 

guerras se deveria agir com humanidade, pelo menos em teoria (VEYNE, 1991, p. 

291-297). Na verdade, o sepultamento exigia certa condição social por parte dos 

parentes do morto, enquanto os indigentes eram apenas jogados para fora da 

cidade (JOSEFO. Bell. Jud., V.567-569). 

Mesmo assim, o sepultamento não era uma norma muito simples e fácil de 

ser observada, seja por razões de ordem prática ou moral, e muitas vezes não era 

seguida. Durante uma represália das tropas de Géssio Floro no ano 66 E.C, por 

exemplo, alguns judeus foram pisoteados pela multidão em fuga e ficaram tão 

desfigurados que os familiares não puderam identificar ninguém para poder enterrá-

los (JOSEFO. Bell. Jud., II.327). Josefo nada diz a respeito de como era feita a 

identificação dos cadáveres entre os judeus naquela época, e nem se aquelas 

pessoas foram sepultadas pelos possíveis familiares ou pelas autoridades judaicas 

como indigentes. Provavelmente os parentes mais próximos ou os amigos fossem 

capazes de reconhecer o morto a partir do exame visual de alguma característica 

física ou de algum objeto pessoal42. Todavia, no caso em questão a identificação 

parece ter sido mesmo impossível. Mas, a identificação dos cadáveres não foi o 

único problema enfrentado pelos judeus para enterrar seus mortos durante a guerra. 

Por outro lado, em algumas situações a norma do sepultamento nem mesmo 

era observada. Por alguns momentos, durante o período da guerra civil judaica, se 

proibiu o luto e o sepultamento dos mortos. A medida tinha precedentes na história 

judaica e parecia ser um expediente bastante conhecido dos judeus (Salmos 79.1-3; 

Jeremias 1416), embora quase nunca usada entre eles (I Reis 14.11; 16.4; 21.24; II 

Reis 9.10, 34-37; Jeremias 16.17; 22.18-19; Ezequiel 29.5). Porém, parece ter sido 
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 A crucificação era uma pena romana e os crucificados ficavam expostos em putrefação, mas ao 
menos na Palestina se seguia o costume judaico de sepultar o cadáver no mesmo dia morte, como 
parece indicar Josefo e, também os Evangelhos. 

42
 Agripina, mãe de Nero, teria identificado Lollia Paulina pela peculiaridade de seus dentes (DION 

CÁSSIO. História Romana, LX.32.4). O patriarca Jacó creu que José estava morto quando lhe 
apresentaram a túnica adornada, que ele havia mandado fazer para o filho, manchada de sangue 
(Gênesis 37.3, 23, 31-33). 
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uma prática comum entre os idumeus, que a utilizaram para punir os judeus que 

queriam impedir sua entrada em Jerusalém durante a guerra (JOSEFO. Bell. Jud., 

I.655; IV.317, 330-332) e logo passaria a ser usada pelos zelotes para punir os 

desertores que debandavam para o lado dos romanos (JOSEFO. Bell. Jud., IV.360, 

380-385). 

Os idumeus, notórios por sua agressividade e bravura guerreira, eram 

segundo a tradição judaica, descendentes de Esaú (Edom), irmão mais velho de 

Jacó (Israel) o patriarca dos judeus (Gênesis 25.24-26; 36.1). Os dois povos vizinhos 

eram, portanto, aparentados (syngeneis). Simão, um dos líderes idumeus teria feito 

uso desse expediente para convencer a população da cidade a deixá-los entrar 

pelos portões. Depois de matarem os que impediram sua entrada na cidade, puniam 

severamente os que choravam e sepultavam seus mortos (JOSEFO. Bell. Jud., 

IV.317, 330-332). Nessa ocasião, os enlutados como não pudessem sepultar seus 

parentes e amigos, passaram a jogar um pouco de terra com as mãos sobre os 

cadáveres expostos ao tempo (JOSEFO. Bell. Jud., IV.333). Costume ainda hoje 

observado nos enterros judaicos (GOLDBERG & RAYNER, 1989, p. 421). 

Estava proibido, sob pena de morte, que os corpos dos desertores judeus que 

haviam sido executados fossem sepultados: “Os zelotes chegaram a tal extremo de 

crueldade que não permitiram sepultar em sua terra nem aos que foram executados 

no interior da cidade nem aos que perderam sua vida nos caminhos” (JOSEFO. Bell. 

Jud., IV.381). Muitos dos que fugiam para o lado dos romanos eram mortos nas 

saídas dos portões de Jerusalém pelas sentinelas que guardavam a cidade.  Ao 

permitirem que seus corpos apodrecessem ao sol, os zelotes estariam agindo contra 

a lei, contra os homens, contra a natureza e contra a divindade, estranhamente 

representada pelos raios solares (JOSEFO. Bell. Jud., IV.382). Não é possível saber 

o porquê Josefo considerava a ataphia como contrária às leis da natureza. Porém, é 

notória em Josefo a preocupação em denegrir a imagem daqueles que ele 

considerava responsáveis pela derrota judaica e a destruição de Jerusalém. 

Embora Josefo mencione que os suicidas deveriam permanecer insepultos 

por um curto prazo, a informação de Robert Martin-Achard (1956) que inclui os 

suicidas entre as categorias de mortos sem sepultura resulta de um entendimento 

equivocado do texto de Adolphe Lods (1943) sobre as crenças hebraicas relativas à 

morte (LODS, 1943, p. 279, 281; MARTIN-ACHARD, 2015, p. 56). Lods estava 

citando um trecho de Arnold Van Gennep (1909) em que ele diz que, entre os povos 
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de um modo geral, os mortos para os quais não foram realizados os ritos funerários, 

“as crianças não batizadas ou que não receberam nome, ou não foram iniciadas”, 

são destinados a uma existência lamentável entre o mundo dos vivos e o mundo dos 

mortos, já que não podem penetrar neste para se agregarem à sociedade aí 

constituída. Segundo Van Gennep essa classe de mortos é diversamente recrutada 

conforme os diferentes povos e nela figuram, além das crianças já mencionadas, “os 

que não têm família, os suicidas, os mortos em viagem, por um raio, pela violação de 

um tabu, etc”. Na sequência do texto o próprio Van Gennep esclarece que isso é 

uma generalização teórica e que não tem aplicação universal (VAN GENNEP, 2013, 

p. 138). Posteriormente, em outra obra, Martin-Achard já não menciona os suicidas 

entre os “mortos sem sepultura” destinados a permanecer no mais profundo do 

abismo (MARTIN-ACHARD, 1988, p. 73). 

A afirmação de Josefo de que os suicidas deviam permanecer insepultos até 

o pôr do sol será mais bem analisada no terceiro capítulo. Por enquanto, 

passaremos à descrição e análise dos casos, formas e motivações dos suicídios 

narrados por Josefo.  

  

O valor histórico dos suicídios 

 

O interesse acadêmico pelo tema do suicídio em Josefo foi despertado pela 

publicação do livro Masada (1966), do arqueólogo Yigael Yadin que dirigiu as 

excavações no rochedo de Massada em outubro de 1963 a março de 1964 e 

novembro de 1964 a abril de 1965. Nesta obra, Yadin interpreta o episódio de 

Massada à luz de suas recentes descobertas arqueológicas nesse sítio, tornando 

evidente sua intenção de comprovar a veracidade do relato josefiano. Sua proposta 

gerou um longo debate, em que se avolumaram as interpretações daquele episódio 

e, a possibilidade de que uma enorme quantidade de judeus tenha cometido 

suicídio, provocou fortes reações, desde a negação total do relato até a aceitação 

plena de seu valor histórico.  

No ensaio Flavio Josefo y Masada (1979), Pierre Vidal-Naquet questiona a 

abordagem de Yadin e propõe que a narrativa do episódio de Massada seja 

interpretada à luz da tradição literária judaica. Ele qualifica as arengas de Eleazar 

como um apocalipse de morte, o que evidencia sua preocupação em encontrar um 

precedente literário para essas arengas na literatura apocalíptica judaica. Embora 
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não negue a “realidade” do relato de Massada, ele afirma que a tradição judaica era 

hostil ao suicídio. Porém, segundo Arnaldo Momigliano (1990, p. 105), para quem a 

religiosidade judaica de Josefo era apenas retórica, essa arenga era um convite ao 

suicídio baseado em argumentos mais compreensíveis para um greco-romano do 

que para um judeu, e a opção pelo suicídio teria sido motivada pelo desespero. 

O artigo de Menahem Luz, Eleazar‟s second speech on Masada and its 

literary precedents (1983), alarga o debate ao comparar o relato de Massada com 

outras narrativas de suicídio presentes na literatura e historiografia clássica, 

percebendo que tais narrativas são topos literários, aos quais Josefo se remete. Sua 

abordagem, também, se centra na análise e interpretação do episódio de Massada, 

enfatizando, porém, a presença de elementos oriundos da literatura clássica na 

segunda arenga de Eleazar, relacionados ao tema da imortalidade da alma. 

O ensaio de Robert Newell, The forms and historical value of Josephus' 

suicide account (1989), se insere nesse debate, propondo comparar o relato de 

Massada com outros relatos de suicídio presentes nas próprias obras de Josefo. 

Partindo desse ponto, ele julga o valor histórico desses relatos baseado no método 

de análise retórico da crítica formal (Formgeschichte) das narrativas, classificando-

as em três tipos: 

a) episódios curtos de suicídio de um indivíduo nomeado: 

b) episódios curtos de suicídio de uma massa anônima; 

c) longas narrativas acompanhadas de alguma forma de discurso. 

Newell conclui que o primeiro e o último tipo têm uma grande chance de 

serem históricos, enquanto o segundo tipo provavelmente representa um topos 

historiográfico sem valor histórico. Ele, portanto, julga que nem todos os relatos se 

referem a suicídios reais, negando-se a atribuir qualquer valor histórico aos relatos 

de suicídio em massa, como os que ocorreram nos cercos de Gamala e Jerusalém. 

Naturalmente, as excavações arqueológicas não permitiram sustentar o 

número elevado de suicídios constantes no relato josefiano, já que a principal 

evidência para isso é justamente o tamanho reduzido dos sítios, incapazes de 

abrigar a grande quantidade de pessoas mencionadas no relato. Mesmo 

considerando que, no caso de Jerusalém, esta compreendia a região à sua volta, 

uma vez que os peregrinos se hospedavam nas aldeias e vilas vizinhas a fim de 

poderem participar das festas judaicas.  

Josefo se utilizou de modelos historiográficos gregos e latinos para compor 
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sua história da guerra, além do que extraiu bastante informação em fontes gregas e 

romanas. Como vimos, o primeiro livro e boa parte do segundo se baseou nos 

relatos de historiadores anteriores a Josefo. O período da guerra propriamente dita 

(66-70 E.C.) e, principalmente os anos seguintes (70-75 E.C.) foram baseados nas 

anotações de campo do próprio autor, bem como nas memórias dos Imperadores e, 

provavelmente, nos relatos de outros generais romanos como Antônio Juliano, por 

exemplo. 

Mesmo que sejam descartados os relatos de suicídio de massas anônimas, o 

que faremos com as constatações de Josefo referentes à grande quantidade de 

cadáveres de judeus que, segundo ele, haviam se lançado nos precipícios? Seria 

possível confirmar a veracidade desses relatos a partir da evidência arqueológica? 

Isso exigiria a descoberta de grande quantidade de ossadas humanas nos sítios, 

que fossem datadas daquele curto período da guerra. Além disso, os esqueletos não 

deveriam mostrar sinais de ferimentos que pudessem ser tomados como causa da 

morte, exceto nos casos de morte por material cortante como espadas. Neste caso, 

não é possível distinguir se uma pessoa se matou ou se foi morta por outra, ou seja, 

se houve ou não suicídio. O suicídio é uma forma possível de morrer, e as ações e 

intenções que o distingue de outros tipos de morte ficam perdidas para a 

Arqueologia no momento mesmo em que ocorrem, restando apenas as evidências 

materiais.  

Como temos visto, a escassa quantidade de restos humanos encontrados nos 

sítios tem gerado certa perplexidade nos arqueólogos. Todavia, como já nos 

referimos anteriormene, isto não serve de evidência e muito menos fornece 

elementos para se estimar a quantidade de pessoas mortas no local. A ausência ou 

raridade de restos humanos pode ser um índice da relativa eficiência no descarte 

dos corpos, que teriam sido lançados em valas comuns e ou, talvez ainda, 

incinerados. O que não pode ser totalmente descartado para os períodos de guerra. 

A hipótese contrária levaria a conclusões absurdas, de que naqueles lugares e 

período as pessoas morriam muito pouco ou não morriam. 

A presença de um topos historiográfico invalidaria a realidade daqueles 

suicídios, mesmo sendo completamente verossímeis em caso de derrota militar? 

Que Josefo tenha tido algum relato grego ou romano em mente, quando escrevia 

sua própria narrativa, é totalmente aceitável. Uma crônica do século XIV narra um 

episódio perto de Vitry-le-François em que quarenta judeus aprisionados em uma 
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torre, devido a uma perseguição cristã, resolveram se matar entre si após uma longa 

discussão. O episódio narrado pelo continuador de Guglielmo de Nangis se 

assemelha muito aos relatos do cerco de Jotápata e Massada feitos por Josefo. 

Porém, como diz Carlo Ginzburg, mesmo que o cronista tenha conhecido o relato de 

Josefo isso não significa que o suicídio perto de Vitry-les-François não tenha 

ocorrido (GINZBURG, 2008, p. 212-213). A presença de um topos não indica 

necessariamente que o evento narrado seja fictício, mas apenas que a narrativa do 

episódio mais recente usa o anterior como modelo. 

A maioria dos suicídios relatados por Josefo se deu em momentos de crise 

social e política, no contexto de guerra e repressão violenta das revoltas populares 

na Palestina (JOSEFO. Bell. Jud., II.4; III.296, 331, 425; IV.78-80, 312; VI.280, 430; 

VII.397). As práticas de suicídio também estão bem atestadas na história antiga 

grega e romana. Relatos similares aos de Josefo podem ser encontrados, por 

exemplo, em Tito Lívio, Diodoro e Apiano (VIDAL-NAQUET, 1990, p. 278). A história 

judaica também conheceu alguns casos de suicídio, embora poucos. De um modo 

geral o número de suicídios seja, em todas as épocas, pequeno em relação ao 

número de mortes em geral, todo esse material pode ser interpretado no sentido de 

que o suicídio em contextos bélicos era muito comum ou que, pelo menos, ocorria 

em maior quantidade durante as guerras (HADAS-LEBEL, 1991, p. 126). Do ponto 

de vista do modelo sociológico de Émile Durkheim, a motivação desses suicídios 

seria altruísta e anômica, dado a desintegração social causada pela guerra. Além 

disso, do ponto de vista psicológico, as atitudes suicidas eram plausíveis e 

claramente compreensíveis dadas as situações excepcionais em que ocorreram 

(HANKOFF, 1979, p. 6). Por outro lado, do ponto de vista humano, o suicídio é uma 

possibilidade em qualquer época ou lugar (SCIACCA, 2010, p. 219). Se levarmos em 

consideração que Josefo exagerou nos números, não há motivos para se duvidar de 

que os suicídios tenham realmente ocorrido, embora em menor quantidade. 

 

Os casos de suicídio 

 

Na obra em estudo, há pelo menos vinte casos de suicídio, individual ou em 

massa, de judeus e romanos, incluindo os suicidios dos imperadores Nero e Ótão, 

que também são atestados em fontes romanas e dizem respeito à história geral do 

Império, e de Roma em particular. 
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Alguns desses relatos foram baseados em fontes históricas muito anteriores à 

guerra e não estão a ela conectados (1, 2 e 3), mas são seguidos de breves 

comentários em que o autor expõe sua própria opinião sobre a atitude dos 

indivíduos ou da massa envolvida. Os suicídios de Nero e Ótão (13 e 14) também 

não estão diretamente associados à guerra, mas foram mencionados por Josefo 

para sincronizar sua narrativa com esses eventos e, assim, situá-la no contexto 

político geral do Império43. 

 

1. Suicídio em massa de sacerdotes judeus em Jerusalém 

 

O trecho abaixo narra o suicídio em massa de judeus e está ligado à tomada 

de Jerusalém, e do Templo, por Pompeu Magno no ano 63 a.E.C. O episódio marca 

o início do controle efetivo de Roma sobre a Palestina, cujo território passou a ser 

administrado por um general romano nomeado por Pompeu44. As cidades da 

Celessíria e do interior da Palestina foram liberadas do controle judeu, sob o qual 

estavam desde o séc. II a.E.C., e que havia iniciado com as conquistas dos 

macabeus e continuado por seus sucessores asmoneus. O território propriamente 

judeu ficou restrito à Judéia apenas (JOSEFO. Bell. Jud, I.155-157). 

A narrativa é relevante, pois envolve o suicídio dos sacedortes que oficiavam 

no Templo, no momento da invasão romana. Os judeus se encontravam divididos 

numa guerra civil, por causa da disputa pelo poder entre os herdeiros da realeza 

asmonéia, Hircano e Aristóbulo. Este havia se refugiado na área do Templo, 

enquanto aquele havia aberto a cidade para Pompeu. Quando os romanos e os 

judeus aliados entraram na área no Templo, após um cerco de três meses, muitos 

dos partidários de Aristóbulo que estavam sitiados se lançaram nos precipícios: 

 

Muitos sacerdotes continuaram com seus ritos sem mudança, ainda 
que vissem os inimigos que vinham contra eles com a espada na 
mão, e foram degolados enquanto realizavam suas libações e 
queimavam incenso, pois antepunham o culto a Deus à sua própria 
salvação. A maioria deles foi assassinada por judeus do bando 
contrário e uma multidão inumerável se lançou pelos precipícios. 
(JOSEFO. Bell. Jud., I.150). 

                                                 
43

 O suicídio romano tem sido estudado nas últimas décadas, em seus vários aspectos, por Yolande 
Grisé (1982), Paul Plass (1995) e Thimothy Hill (2004), entre outros. 

44
 Para a narrativa da tomada de Jerusalém por Pompeu, Josefo parece ter utilizado os relatos de 

Nicolau de Damasco, Estrabão e Tito Lívio (JOSEFO. Ant. Jud., XIV.8.577). 
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Josefo apenas descreve o modo como eles morreram se jogando do alto do 

monte do templo. Outros ficaram tão desesperados (maniõntes) diante da invasão 

que atearam fogo no muro do templo, morrendo queimados nas chamas. O saldo 

dos mortos teria sido, segundo Josefo, de 12 mil judeus45 e alguns poucos romanos. 

Na passagem paralela das Antiguidades judaicas (XIV.8.577), Josefo escreve que a 

morte era melhor do que o horror daquela situação46. 

 

2. Suicídio de Fasael na prisão 

 

Ainda no primeiro livro Josefo narra o suposto suicídio de Fasael, irmão do rei 

Herodes Magno que governou sobre os judeus na Palestina entre os anos 37 a 4 

a.E.C. Ao invadirem o território romano da Síria, os Partas declararam rei a Antígono 

e capturaram Fasael e o sumo sacerdote Hircano, entregando-os àquele para serem 

torturados. Fasael, porém se antecipando ao asmoneu Antígono, para escapar aos 

tormentos, decide tirar sua própria vida: 

 

Sem embargo, o valor de Fasael foi mais destacado. Ao não poder 
fazer uso de uma arma nem de suas mãos, se antecipou a Antígono 
e bateu sua cabeça contra uma pedra. Assim Fasael demonstrou que 
era um irmão digno de Herodes e que Hircano era a pessoa mais 
desprezível. Morreu de um modo muito valente e obteve um final de 
acordo com o que havia feito em sua vida. (JOSEFO. Bell. Jud., 
I.271). 
 

O texto descreve o modo como Fasael morreu e não inclui um termo 

específico para designar o ato, mas diz que ele morreu valentemente (andreiótata 

thnéski), em clara aprovação de sua atitude. De acordo com o relato, Fasael se 

matou para não ser submetido à tortura47. Mas, durante o conflito com os romanos 

                                                 
45

 Novamente Josefo exagera nos números, pois como vimos, Jerusalém não devia ter mais do que 
35 mil habitantes. O que nos leva a perguntar: Como ele obteve esses números? E, como tantos 
corpos foram depois descartados? Infelizmente não sabemos. 

46
 Para o sociólogo Émile Durkheim (2011, p. 370), esse episódio é um exemplo da mescla das 

tendências altruísta e anômica do suicídio, um tipo de suicídio obsessivo: “Se os judeus, por exemplo, 
se mataram em massa no momento da tomada de Jerusalém, foi ao mesmo tempo porque a vitória 
dos romanos, tornando-os súditos e tributários de Roma, ameaçava transformar o gênero de vida ao 
qual estavam acostumados e porque eles gostavam demais de sua cidade e de seu culto para 
sobreviver à aniquilação provável de ambos” 

47
 Na Antiguidade havia muitos intrumentos de tortura, alguns dos quais são citados na literatura 

judaica da época, como o suplício do tímpano mencionado em II Macabeus 6.19 e IV Macabeus 5.4. 
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muitos judeus foram supliciados, e a mera possibilidade de os prisioneiros serem 

submetidos a alguma forma de sofrimento deve ter motivado muitos judeus a se 

anteciparem à sua captura. Noutro lugar, Josefo diz que a morte acompanhada de 

tortura é a mais difícil de suportar (JOSEFO. C. Ap., II.232), notadamente por ser 

dolorosa e lenta. 

O texto de Josefo, porém, apresenta uma segunda versão do relato na qual 

Fasael teria recobrado os sentidos após ter, intencionalmente, batido a cabeça na 

rocha. O médico (therapeûsai) de Antígono, no entanto, teria aplicado um veneno 

(deleteríon pharmákon) na ferida resultante do impacto, matando-o envenenado 

(JOSEFO. Bell. Jud., I.272). No caso de ser esta a versão verdadeira, teríamos 

então uma tentativa de suicídio seguida de homicídio. 

 

3. Suicídio de um velho bandido na Galiléia 

 

Durante as ações de Herodes o Grande para acabar com o banditismo rural 

em seus territórios, ocorreu o suicídio de um velho membro de um grupo de ladrões 

que se escondiam em grutas montanhosas e que assolavam a Judéia e a Galiléia. 

Encurralados pelas tropas reais nas cavernas que utilizam como residência e 

esconderijo, muitos bandidos foram mortos pelos soldados. Diante de uma proposta 

de rendição por parte do rei, o velho recusa a se entregar mata seus familiares e se 

joga montanha abaixo: 

 

Sem embargo, ele não cedeu ante suas palavras, senão que 
reprovou a Herodes sua baixeza e, além de seus filhos, degolou 
também sua mulher. Após lançar seus corpos pelo precipício, 
finalmente acabou por atirar-se ele mesmo. (JOSEFO. Bell. Jud., 
I.313). 

 

Aqui também o texto apenas descreve o modo como o ancião morreu sem 

empregar nenhum termo abrangente para designar sua ação. 

 

4. Suicídio em massa de judeus em Jerusalém 

 

O quarto episódio narrado por Josefo está ligado ao governo de Arquelau, 

filho e sucessor de Herodes Magno (4 a.E.C.). Após a morte deste, Arquelau se 

dirige a Roma a fim que Augusto o confirme como herdeiro do trono judeu. Enquanto 
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isso, Sabino, Procurador da Síria, provoca uma revolta entre os judeus que é 

reprimida pelo governador Quintílio Varo (4 a.E.C.), sobre o que Josefo se refere, 

também, em outro lugar (JOSEFO. C. Ap., I.34). Na ocasião, os pórticos do Templo 

são incendiados pelos romanos e muitos judeus se matam para não serem 

queimados vivos: 

 

Muitos judeus morreram sobre estes pórticos ao se verem envoltos 
de repente pelas chamas, muitos também pereceram nas mãos dos 
inimigos ao saltarem-se sobre eles, alguns se lançaram desde o 
muro pela parte detrás e outros, desesperados, se mataram com 
suas próprias espadas para não serem pasto do fogo. (JOSEFO. 
Bell. Jud., II.49). 
 

 

Os relatos de suicídios mencionados até aqui pertencem ao período 

compreendido entre os anos 63 e 4 a.E.C., perfazendo um total de pouco mais de 

sessenta anos. Para essas informações, Josefo se valeu de fontes de segunda mão, 

provavelmente fornecidas pela História de Nicolau de Damasco, amigo e secretário 

de Herodes Magno. Os treze últimos relatos (JOSEFO. Bell. Jud., II.476; III.296, 331, 

425; IV.78-80, 312; VI.181, 187, 280, 430; VII.397)  de suicídios consumados 

pertencem ao período compreendido pela guerra judaico-romana (66-73 E.C.) e, 

desses, onze estão diretamente relacionados à mesma. A excessão fica para os 

suicídios de Nero (IV.493) e Ótão (IV.548) que, apesar de terem ocorrido no mesmo 

período, não têm conexão direta com a guerra. Josefo não possui nenhuma 

informação sobre suicídios ocorridos no período de quase setenta anos que se 

estende desde o quarto relato (4 a.E.C.), no governo de Arquelau, até o quinto (66 

E.C.), no início da guerra. Essa ausência reflete o silêncio das fontes utilizadas por 

ele para esse período, e não a ocorrência de suicídios. Por outro lado, os treze 

casos de suicídios restantes na narrativa são contemporâneos a Josefo, embora ele 

não tenha presenciado a todos. Portanto, os suicídios relatados por Josefo ocorrem 

sempre em contextos bélicos e estão conectados a invasões estrangeiras, guerras 

civis e revoltas, sendo que a maioria deles está ligada à revolta dos anos 66 a 73 

E.C. 

 

5. Suicídio de Simão em Citópolis 
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O quinto caso diz respeito ao suicídio do jovem Simão, filho de Saul, de 

Citópolis. Embora fosse à época uma cidade grega, os citopolitanos haviam acolhido 

de bom grado os judeus que ali viviam (II Macabeus 12.29-31). Como resultado da 

boa convivência entre gregos e judeus naquele lugar, eles lutaram lado a lado para 

impedir que a cidade fosse invadida pelos judeus rebelados durante a Revolta 

Judaica. O jovem Simão chegou a matar muitos judeus invasores. Porém, os 

citopolitanos, receiosos de que os judeus da cidade aproveitassem a ocasião para 

tomá-la, resolveram armar uma emboscada para matá-los de surpresa. Simão, 

decepcionado com a atitude dos citopolitanos e, recusando-se a morrer pelas mãos 

deles se antecipa, tirando sua própria vida, e a de seus parentes, diante de todos. A 

cena dramática é retratada por Josefo em detalhes mórbidos: 

 

Quando acabou com toda a sua família, se colocou em cima dos 
cadáveres, em um lugar visível para todos, estendeu sua mão direita, 
para que assim não se passasse inadvertido a ninguém, e enfiou 
toda a espada em sua garganta. Foi digno de lástima este jovem por 
sua fortaleza física e pela tenacidade de seu espírito, mas sofreu o 
que merecia por haver confiado nos estrangeiros. (JOSEFO. Bell. 
Jud., II.476). 
 

6. Suicídio em massa de combatentes judeus em Jafa 

 

O sexto caso descreve suicídios ocorridos em Jafa, na Galiléia, durante a 

campanha de Vespasiano para sufocar a revolta judaica. A cidadela, cercada por 

Trajano48, dispunha de duas muralhas concêntricas. Como os judeus combatentes 

haviam saído para fora dos muros a fim de enfrentar o inimigo, foram obrigados a 

recuar para dentro da primeira muralha diante do avanço romano. Porém, os que 

ficaram na cidade fecharam o portão da muralha interna e os romanos o da externa, 

deixando os soldados judeus encurralados. Sentindo-se traídos, muitos se mataram, 

enquanto outros se deixaram matar pelos romanos: 

 

Aprisionados em massa pelas duas muralhas, muitos se mataram 
entre si, muitos também cravaram seus próprios punhais e uma 
quantidade inumerável deles pereceram nas mãos dos romanos, 
sem ter valor para se defenderem. Além do medo que tinham dos 

inimigos, a traição dos seus lhes havia partido a alma. (JOSEFO. 
Bell. Jud., III.296). 

                                                 
48

 Pai do futuro Imperador homônimo. 
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Na ocasião, caíram mortos doze mil judeus, numa primeira luta. Pensando 

não haver mais nenhuma resistência dentro dos muros, mandou chamar a Tito para 

que este recebesse a honra de tomar a cidade49. O exército de Tito se apoderou da 

cidade e, após seis horas de luta encarniçada, os velhos e os jovens foram 

degolados enquanto as crianças e as mulheres foram escravizadas. Na narrativa 

desse episódio, Josefo deixa escapar que os romanos eram inimigos sanguinários 

(JOSEFO. Bell. Jud., III.293). 

 

7. Suicídio de soldados de Josefo em Jotápata 

 

O sétimo caso se passa na vizinha Jotápata, que estava sob proteção do 

próprio Josefo. A cidadela caiu após quarenta e sete dias de cerco. Durante a 

invasão, e sem ter para onde fugir, a própria guarda de Josefo comete suicídio: 

 

Isto levou a se suicidar inclusive a muitos dos soldados escolhidos de 
Josefo. Como viam que não podiam matar a nenhum romano, se 
adiantaram para não cair em mãos inimigas e, reunidos na parte 
extrema da cidade, deram a si mesmos a morte. (JOSEFO. Bell. 
Jud., III.331). 
 

Mas, Josefo consegue se esconder por algum tempo em uma caverna no 

fundo de um poço. Nesta, encontrou outros quarenta companheiros e uma grande 

quantidade de suprimentos. Josefo permaneceu dois dias escondido, só saindo à 

noite para tentar encontrar um meio de escapar. Porém, no terceiro dia foi delatado 

por uma mulher que estava escondida entre eles e havia sido capturada. Instigado 

por ordens de Vespasiano a se render, ele resolve se entregar ante à insistência do 

Tribuno Nicanor, um antigo amigo, ao que se opuseram os outros judeus que se 

encontravam na caverna com ele e preferiam a morte voluntária à rendição. 

Pressionado por seus companheiros a tirar a própria vida como um general honrado, 

e ameaçado de morte caso se mantivesse decidido a se render aos romanos, Josefo 

se vê diante de um impasse para o qual a única saída parecia ser a morte, voluntária 

ou não. Diante desse impasse ele resolve viver e, por meio de um artifício, propõe 

aos demais companheiros que, ao invés de cometerem suicídio, eles se matem um 

                                                 
49

 Era uma prática comum no mundo antigo dar a honra da conquista ao comandante do exército. 
Nesse caso Tito era o primeiro abaixo de seu pai Vespasiano. 
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ao outro até que só reste um. Somente este então, deveria se suicidar. A escolha da 

sequência das execuções seria dada por sorteio: o primeiro sorteado deveria ser 

morto pelo segundo, este pelo terceiro e assim sucessivamente, até que todos 

estivessem mortos. No final, restaram apenas dois e o próprio Josefo era um deles. 

Obra do acaso ou da Providência? Ele mesmo se questiona (JOSEFO. Bell. Jud., 

III.391). Talvez tenha sido apenas o resultado de uma artimanha bem calculada, 

conhecida pela historiografia como o Problema de Josefo (FELDMAN, 1984, p. 868). 

Embora não tenha havido nenhum suicídio na caverna de Jotápata, Josefo insere no 

relato um longo discurso contra o ato. 

 

8. Suicídio em massa de piratas judeus na cidade costeira de Jope 

 

O oitavo caso se passa no mar Mediterrâneo, à margem da cidade costeira de 

Jope. Muitos judeus que haviam conseguido fugir ou foram expulsos de suas 

cidades, se refugiaram nas ruínas de Jope, que havia sido destruída pelo Prefeito 

romano Céstio Galo (JOSEFO. Bell. Jud., II.507-508). Reconstruíram a cidade e 

fabricaram naus, a fim de praticar a pirataria nas costas síria, fenícia e egípcia. Ao 

saber do que estava acontecendo no lugar, Vespasiano mandou tropas para acabar 

com a atividade dos piratas. Porém, uma forte tempestade sobreveio sobre a costa, 

provocando pânico entre os marinheiros. As ondas eram tão altas e os ventos tão 

fortes, que muitas naus eram jogadas contra a orla montanhosa e se despedaçavam 

com o impacto nas rochas enquanto outras afundavam sob as ondas. Por medo da 

fúria do mar, alguns piratas se anteciparam a ele: “Alguns se adiantaram ao mar e 

quitaram a vida com a própria espada, como se esta fosse uma morte mais fácil de 

suportar” (JOSEFO. Bell. Jud., III.425). Os náufragos judeus, que haviam sido 

jogados na encosta, se tornaram alvos fáceis da infantaria e da cavalaria romana. 

No Contra Apião (II.232), Josefo esclarece o que ele entende por morte fácil: aquela 

que se dá em combate, de forma rápida e nas mãos do inimigo. Por outro lado, a 

mais difícil seria a morte acompanhada de tortura corporal. Nessa passagem, Josefo 

estava pensando nos mártires judeus que, desde o tempo dos macabeus, 

suportaram suplícios por sua fidelidade ao judaísmo em situações de perseguição 

religiosa (II Macabeus 6.18-31; 7.1-42). Aqui, o termo morte indica o morrer e não o 

estado de morte enquanto tal. 
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9. Suicídio em massa de milhares de judeus em Gamala 

 

O nono caso, do suicídio em massa de milhares de judeus, se passa na 

cidade de Gamala. Como esta fosse de difícil acesso, por estar rodeada de 

barrancos e precipícios, novamente uma tempestade, segundo Josefo milagrosa, 

favoreceu o ataque romano que, por sua vez, foi muito violento, levando cinco mil 

judeus a se lançarem para a morte voluntária: 

 

Muitos judeus, que haviam perdido a esperança de salvação, ao se 
verem rodeados por todas as partes se lançaram, junto com seus 
filhos e mulheres, ao barranco que havia sido aberto com uma 
grande profundidade debaixo da cidadela. Em consequência, a 
cólera dos romanos parecia mais suave que a loucura dos vencidos 
contra si mesmos. Quatro mil judeus foram degolados pelos 
romanos, enquanto se viu que foram mais de cinco mil os que se 
precipitaram pelo barranco. (JOSEFO. Bell. Jud., IV.78-80). 
 

Nessa passagem, Josefo ressalta que a loucura (aponoias) dos judeus se 

mostrou maior que a ira romana, em termos aritméticos. Em outras palavras, o 

número dos que foram vítimas dos inimigos foi menor do que os que foram vítimas 

de si mesmos. Ao usar o termo aponoia, ele associa esse suicídio à desrazão. 

Porém, não se trata de doença mental, mas de uma perda da razão por causa de 

uma situação de desespero. Ou seja, não é que os judeus de Gamala fossem uma 

comunidade de loucos, o que seria impossível, e que tivessem um histórico de 

loucura. Nem mesmo, que eles não tivessem conhecimento prévio da consequência 

imediata do ato de si precipitar do barranco. Mas, para Josefo o suicídio em massa 

se revelou irracional, um ato de desrazão, de louco desespero. 

 

10. Suicídio em massa de judeus em Jerusalém 

 

O décimo caso se refere, também, a um suicídio em massa de judeus durante 

o cerco de Jerusalém. Após a tomada de toda a Galiléia e regiões vizinhas, 

Jerusalém se viu numa sangrenta guerra interna envolvendo zelotes e idumeus. 

Para não serem degolados muitos se precipitaram do alto da cidade: 

 

Não havia nenhum lugar por onde fugir, nem nenhuma esperança de 
salvação. Eram despedaçados, amontoados uns sobre os outros. A 
maioria, como não tinha lugar para escapar e os assassinos estavam 
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já em cima deles, se viu obrigada pela falta de perspectivas a se 
lançar desde cima da cidade. Dessa forma, em minha opinião, 
sofreram voluntariamente uma morte mais terrível que aquela da qual 
fugiam. (JOSEFO. Bell. Jud., IV.312). 
 

 

11. Rebeldes judeus se lançam sobre as espadas dos romanos em Betenabris 

 

Os judeus morriam sem fazer outra coisa que mostrar sua audácia. 
Se lançavam contra os romanos, que mantinham suas filas 
compactas, e cujas armaduras eram como uma muralha; não 
encontravam por onde lançar suas flechas nem tinham força para 
desfazer as linhas dos adversários. Caíam atravessados pelos 
disparos inimigos e de um modo muito similar ao das bestas mais 
selvagens se lançavam sobre o ferro. Uns pereceram golpeados de 
frente pelas espadas e outros por detrás ao serem dispersos pela 
cavalaria. (JOSEFO. Bell. Jud., IV.424-425). 

 

12. Inúmeros rebeldes se lançam voluntariamente no Jordão 

 

Quinze mil morreram nas mãos dos romanos, enquanto que foi 
incalculável a quantidade de judeus que se viram obrigados a atirar-
se voluntariamente ao Jordão. (JOSEFO. Bell. Jud., IV.435). 

 

13. Suicídio de Nero em Roma 

 

Os casos 13 e 14 dizem respeito aos suicídios de Nero e de Ótão, mas Josefo 

não dá detalhes sobre os mesmos. São relatos sucintos e breves sem qualquer 

conexão com a história judaica, mas ilustram a disposição romana para o suicídio 

em situações adversas. 

 

Não vou falar de como esse personagem abusou do poder ao confiar 
os assuntos públicos aos mais depravados indivíduos, Ninfídio e 
Tigelino, os mais indignos de seus libertos; como foi abandonado por 
todos os seus guardiães, quando foi objeto de uma conspiração por 
parte de ditos personagens, e em sua fuga com quatro libertos de 
sua confiança se suicidou nos subúrbios de Roma... (JOSEFO. Bell. 
Jud., IV.493). 
 

14. Suicídio de Ótão em Brixelo, na Gália Cisalpina 

 

Houve uma grande matança, e, quando Ótão se inteirou da derrota, 
se suicidou em Brixelo, depois de haver estado no poder durante três 
meses e dois dias. (JOSEFO. Bell. Jud., IV.548). 
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15. Suicídio de soldados romanos em Jerusalém 

 

O décimo quinto caso descreve o suicídio de soldados romanos durante a 

tomada e incêndio de Jerusalém: 

 

Rodeados pelo fogo, uns se atiraram abaixo para a cidade e outros 
contra os inimigos. Muitos, esperançosos de se salvar, saltaram para 
onde estavam os seus e romperam seus membros. Sem embargo, o 
fogo se apressou mais que os intentos da maioria deles e alguns se 
suicidaram com suas armas antes que as chamas lhes alcançassem. 
(JOSEFO. Bell. Jud., VI.181). 

 

16. Suicídio do soldado romano Longo em Jerusalém 

 

O décimo sexto caso descreve o suicídio do jovem soldado romano Longo, 

também durante a tomada de Jerusalém: 

 

O último deles foi um jovem, de nome Longo, que deu gloria a todo 
este desastre e demonstrou ser o melhor de todos e cada um dos 
que morreram dignos de serem recordados. Os judeus, admirados de 
sua valentia, como não podiam matá-lo de outra forma, convidaram-
no a descer com eles com a promessa de chegar a um acordo. Seu 
irmão Cornélio, por outro lado, o aconselhava que não desonrasse a 
sua própria gloria e ao exército romano. Deixou-se convencer por ele 
e ante o olhar dos dois bandos brandiu e cravou em si sua própria 
espada. (JOSEFO. Bell. Jud., VI.186-187). 

 

17. Suicídio dos sacerdotes Meiro e José em Jerusalém 

 

O décimo sétimo caso trata do suicídio de dois sacerdotes judeus durante o 

incêndio do Templo: 

Dois dos indivíduos mais eminentes entre eles, que tinham a 
possibilidade de se salvar, se se entregassem aos romanos, ou de 
esperar a mesma sorte que os demais, se lançaram às chamas e 
morreram queimados junto com o Templo, Meiro, filho de Belgas, e 
José, filho de Daleo. (JOSEFO. Bell. Jud., VI.280). 

 

18. Morte voluntária de prisioneiros judeus em Jerusalém 

 

O décimo oitavo fala de suicídio por inanição, de judeus que haviam sido 

feitos prisioneiros após a tomada de Jerusalém: 
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Pereceram também de fome onze mil prisioneiros nos dias em qua 
Frontão fazia sua seleção: uns porque, devido ao ódio que lhes 
tinham seus guardas, não recebiam comida, enquanto outros não 
aceitavam o que lhes davam. Além do mais, havia também falta de 
trigo para tanta gente. (JOSEFO. Bell. Jud., VI.419). 

 

Também nesse caso houve a intenção de morrer. Não há em Josefo, ou na 

literatura judaica, casos de morte por inanição provocada pela abstenção de comida 

impura, proibida aos judeus por suas leis dietéticas que possam ser qualificadas 

como suicídio. As narrativas constantes nos livros judeus conhecidos como II e IV 

Macabeus a respeito do martírio de Razias, o sumo-sacerdote Eleazar, os sete filhos 

e sua mãe não devem ser caracterizados como suicídio, pois suas respectivas 

mortes foram diretamente provocadas por terceiros e num contexto totalmente 

distinto do o que Josefo descreve nessa passagem. Josefo percebia claramente a 

diferença entre se deixar morrer pelas mãos de outro e morrer pelas próprias mãos 

(autokheiría). Os prisioneiros se negavam a comer pão à base de trigo, que não era 

efetivamente proibido. Imagina-se que a comida era preparada por prisioneiras 

judias. A recusa de comida deve ser entendida mais como apatia do que motivada 

por algum tipo de tabu social. 

 

19. Suicídio de judeus nas galerias subterrâneas de Jerusalém 

 

O décimo nono caso não descreve suicídios, apenas relata a presença de 

vários corpos, encontrados nos subterrâneos de Jerusalém, de judeus que haviam 

tirado a própria vida durante a tomada definitiva da cidade: “Havia ali mais de dois 

mil cadáveres: uns haviam se suicidado, outros haviam se matado entre si e a 

maioria havia sido vítima da fome” (JOSEFO. Bell. Jud., VI.430). Nessa passagem, 

Josefo distingue claramente entre se morrer pelas próprias mãos (o que designo 

como suicídio, de um indivíduo solitário ou de uma massa de indivíduos) e se matar 

entre si (comumente chamado de “suicídio coletivo” ou suicídio em massa). Josefo 

não descreve esses suicídios. 

 

20. Suicídio de Eleazar em Massada, no deserto da Judéia 
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O vigésimo, e último, caso descreve o suicídio do líder sicário Eleazar durante 

o cerco da fortaleza de Massada pelas tropas de Flávio Silva. Antes de entrarem em 

combate com os romanos, eles decidiram se matar entre si. Todavia, houve apenas 

um suicídio individual: 

 

Ao final os nove ofereceram seu pescoço, enquanto o último e único 
que ficava passou os olhos por cima da grande quantidade de 
cadáveres que jaziam no solo, para ver se ainda havia no meio da 
imensa matança alguém que necessitasse de sua mão. Quando viu 
que todos estavam mortos, provocou um grande incêndio no palácio 
e com toda a força de sua mão cravou em seu corpo sua espada 
completa e caiu ao lado de seus familiares. (JOSEFO. Bell. Jud., 
VII.397). 

 

Os episódios de Jotápata e Massada são paralelos. No primeiro, Josefo 

encontra-se sitiado na cidadela pelas tropas de Vespasiano50 (67 E.C.), prestes a se 

render. Seus companheiros de luta propõem que ele morra voluntariamente como 

general dos judeus ou, caso queira se entregar ao inimigo, seja morto como traidor. 

Nessa ocasião, Josefo pronuncia um longo discurso contra o suicídio e convence 

seus amigos a morrerem uns pelas mãos de outros, através de sorteio, até que o 

último se suicide. Porém, quando sobram apenas Josefo e outro judeu, ele o 

dissuade de dar continuidade àquele jogo de morte (JOSEFO. Bell. Jud., III.387-

391). No segundo episódio, Eleazar, estando Massada sitiada pelas tropas de Flávio 

Silva (73 E.C.), avalia a situação e pronuncia uma primeira arenga favorável ao 

suicídio, mas não consegue convencer a todos. Pronuncia, então, uma segunda 

arenga, mais eloquente, em que consegue persuadir os sitiados a se matarem entre 

si. No entanto, são escolhidos, por meio de sorteio, dez homens para executarem os 

demais. Realizada a matança, novamente é feito um sorteio para escolher um, 

dentre os dez, que irá matar o restante e depois cometerá suicídio. Segundo Josefo, 

o total de mortos somou 960 pessoas, incluindo mulheres e crianças (JOSEFO. Bell. 

Jud., VII.389-401). 

 

As formas de suicídio 

 

                                                 
50

 Quando Vespasiano invade o lugar, vários soldados de Josefo se matam (III.331), mas Josefo 
consegue se esconder numa caverna, onde encontra alguns companheiros de luta, aos quais dirige a 
arenga.  



82 

 

Os suicídios assumem formas específicas que dependem diretamente dos 

recursos materiais disponíveis para a sua realização. Os suicídios relatados 

ocorreram sob seis formas, que são: 

a) precipitação (I.150, 313; II.49; IV.78-80, 312; VI.181), quando alguém se 

lança de um lugar alto, como montanhas ou muralhas; 

b) combustão (I.150; VI.280), quando alguém se lança ao fogo; 

c) concussão (I.271), quando se bate a cabeça em objeto duro; 

d) perfuração (II.49, 476; III.296, 331, 425; VI.181, 187; VII.397), quando se 

fere com objeto cortante como facas e espadas; 

e) afogamento (IV.435); 

f) inanição (VI.419), quando alguém se abstém de comida até à morte. 

 

Obviamente havia outros modos, conhecidos na história judaica, pelos quais 

os antigos poderiam tirar a própria vida, como o envenenamento (II Macabeus 10.13) 

ou o enforcamento (II Samuel 17.23). É possível que tenha havido suicídios sob 

essas formas durante a guerra judaico-romana, porém nossa fonte não registrou 

nenhum caso, exceto, no Contra Apião, o suicídio de Cleópatra, que nada teve a ver 

com a história dos judeus (JOSEFO. C. Ap., II.60). 

Josefo menciona uma única vez o suicídio por afogamento. Por outro lado, 

pelo menos no caso dos piratas de Jope51, ocorreram vários suicídios por perfuração 

com espada para se evitar o afogamento no mar: “De toda essa gente uns morreram 

engolidos pelas ondas, e muitos arrastados pelos restos do naufrágio. Alguns se 

adiantaram ao mar e quitaram a vida com a própria espada, como se esta fosse uma 

morte mais fácil de suportar” (JOSEFO. Bell. Jud., III.425). Nessa curta avaliação, 

Josefo parece zombar da atitude suicida dos piratas. No incêndio de Jerusalém (70 

E.C.), soldados romanos cometem suicídio por perfuração ou precipitação para não 

serem queimados vivos (JOSEFO. Bell. Jud., VI.181). 

Noutro caso, também, durante a guerra de Quintílio Varo, em que foi sufocada 

uma revolta judia (4 a.E.C.), o suicídio pela espada é preferível à morte por 

combustão (JOSEFO. Bell. Jud., II.49). Por outro lado, no caso dos sacerdotes 

judeus Meiro e José, o suicídio por combustão pareceu mais razoável que a 

rendição (JOSEFO. Bell. Jud., VI.280). Suicídios por combustão e precipitação, 

                                                 
51

 Atual porto de Tel-Aviv nas costas do Mar Mediterrâneo a 52 km ao sul de Cesaréia. 
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também, ocorreram quando da invasão do Templo de Jerusalém por Pompeu (63 

a.E.C.), no contexto da disputa entre Antígono e Aristóbulo pelo governo da Judéia 

(JOSEFO. Bell. Jud., I.150). 

As formas de suicídio mais comuns relatadas na obra são por perfuração com 

espada e precipitação do alto de muralhas e cidadelas. Tanto a espada quanto às 

muralhas estão diretamente ligados às guerras antigas, já que são elementos de 

defesa, segurança e proteção. Os muros protegiam as cidades contra invasões 

externas, enquanto as espadas davam segurança aos indivíduos que as portavam. 

Morre-se pelo ferro e pela pedra, elementos naturais trabalhados pelo homem, 

quando estes já não são suficientes para garantir a vida. O mesmo instrumento, 

objeto ou elemento usado para garantir a sobrevivência na guerra serve como apoio 

e meio para se matar. São meios disponíveis dos quais o suicida se utiliza para 

antecipar sua própria morte. 

Além dos casos de suicídio consumado, o autor cita três tentativas de 

suicídio, todas do período herodiano: por concussão (JOSEFO. Bell. Jud., I.272), por 

precipitação (JOSEFO. Bell Jud., I.593) e por perfuração (JOSEFO. Bell. Jud., I.662). 

As duas primeiras sendo de Fasael e da esposa de Feroras, irmão mais novo de 

Herodes Magno, e a terceira, do próprio Herodes. Josefo também menciona judeus 

dispostos ao suicídio (JOSEFO. Bell. Jud., V.309). Há, inclusive, um caso de 

simulacro de suicídio por perfuração encenado por alguns judeus liderados por 

Castor, a fim de enganar Tito e ganhar tempo para a defesa da segunda muralha de 

Jerusalém (JOSEFO. Bell. Jud., V.317-323). Alguns suicidas são conhecidos pelos 

nomes: Fasael (JOSEFO. Bell. Jud., I.271), Simão (JOSEFO. Bell. Jud., II.476), 

Meiro e José (JOSEFO. Bell. Jud., VI.280) e Eleazar (JOSEFO. Bell. Jud., VII.389-

397), entre os judeus; Nero (JOSEFO. Bell. Jud., IV.493), Ótão (JOSEFO. Bell. Jud., 

IV.548) e Longo (JOSEFO. Bell. Jud., VI.187), entre os romanos. Aqui, nos 

interessam principalmente, mas não exclusivamente, os suicídios relacionados à 

guerra judaico-romana e em decorrência dela, bem como, suas possíveis 

motivações. 

 

As motivações do suicídio 

 

Embora os primeiros estudos a respeito da alma e do funcionamento das 

sociedades humanas tenham sido feitos na Antiguidade, os antigos nunca se 
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preocuparam em compreender as possíveis causas psicológicas e sociais do 

suicídio. Não se trata aqui, também, de empreender essa árdua tarefa. O que está 

fora do escopo desse trabalho. 

De um modo geral, algumas ideias e sentimentos estão ligados aos suicídios. 

A primeira é a de antecipação. Josefo expressamente associa o suicídio à ideia de 

antecipação da morte, normalmente, quando esta já está próxima. É o caso, por 

exemplo, da tentativa de suicídio de Herodes quando este já se encontrava 

moribundo: “O rei... forçado pela falta de alimentos e por uma tosse convulsiva, e 

vencido pelas dores, se dispôs a adiantar-se ao destino” (JOSEFO. Bell. Jud., I.662). 

Neste caso, o propósito da antecipação, segundo Josefo, é evadir-se do sofrimento 

físico. Antes, porém, desejando viver, ele havia buscado a cura nas águas termais 

de Calirroé e em azeite quente, conforme recomendação de seus médicos. Incurado, 

ele decidiu enfrentar a proximidade de sua própria morte, mas diante da evolução de 

sua doença e após uma grave crise, desistiu de continuar vivendo e apelou para a 

autothanasia como solução definitiva, tentando se matar com uma faca. Porém, foi 

impedido, por seu primo Aquiabe, de antecipar a própria morte. Atitude significativa 

de Aquiabe, que lembra a de Paulo ao impedir que o carcereiro se matasse diante 

da suposta fuga de prisioneiros do cárcere que estava sob sua guarda. Herodes, no 

entanto, morreu no ano 4 a.E.C. em decorrência de sua enfermidade, que havia sido 

interpretada por alguns profetas (epitheiázontas) como castigo divino, por ele ter 

mandado matar dois doutores da Lei que haviam instigado alguns jovens a 

derrubarem a águia de ouro que o rei havia colocado na porta do Templo, em ofensa 

à Lei e à religião judaica (JOSEFO. Bell. Jud., I.648-656). Esse é o único caso de 

suicídio – não cosumado – motivado por dor física provocada por doença.  

Embora todo suicídio seja, de modo geral, uma antecipação da morte, visto 

ser esta inevitável, nos casos aqui tratados esta já se vislumbra muito próxima e se 

busca evadir de uma condição ainda pior, considerada insuportável. É o caso já 

visto, por exemplo, dos piratas judeus que se anteciparam à água do mar (JOSEFO. 

Bell. Jud., III.425) e dos soldados romanos que se anteciparam ao fogo (JOSEFO. 

Bell. Jud., VI.181), todos cônscios de que iriam morrer de um jeito ou de outro. À 

primeira vista, parece não fazer muito sentido se matar com uma espada para não 

ser vítima do mar, embora seja mais compreensível o caso dos soldados. Todavia, 

em ambos os episódios, a opção pelo suicídio prevaleceu sobre a forma de morte 
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certa que se aproximava. A questão é menos de escolha de como se quer morrer, se 

perfurado pelo ferro, afogado na água ou queimado pelo fogo, e mais de desespero. 

Porém, a atitude de antecipação da morte iminente pelo suicídio parece ser 

uma expressão de livre poder sobre o próprio corpo, estando associada à noção de 

morte nobre (gennaios thânatos). Aí se afigura outra ideia associada ao suicídio em 

tempos de guerra. Este parece ser um modo de se subtrair ao inimigo, evadindo-se 

antecipadamente. Ao invés de morrer pelas mãos do inimigo, direta ou 

indiretamente, era preferível tirar a própria vida. Como antecipação de uma morte 

iminente, o suicídio em caso de derrota militar era também uma forma de não 

rendição. O primeiro caso de suicídio, já anteriormente descrito, como não rendição 

está ligado às campanhas de Herodes para o estabelecimento de seu governo sobre 

a Judéia, a Galiléia e a Iduméia. Herodes procurou eliminar os grupos de bandidos 

que saqueavam essas regiões e habitavam em cavernas sob as montanhas 

(JOSEFO. Bell. Jud., I.204, 304-311). Um desses bandidos, um ancião pai de sete 

filhos, recusando se entregar a Herodes preferiu tirar a vida de seus familiares e se 

matar, lançando-se num precipício: “Após lançar seus corpos pelo precipício, 

finalmente acabou por atirar-se ele mesmo” (JOSEFO. Bell. Jud., I.313). Quanto ao 

suposto suicídio de Fasael, já mencionado, este procurava escapar das torturas a 

que seria submetido por Antígono no cárcere (JOSEFO. Bell. Jud., I.169-271). A 

descrição da iniciativa suicida de Fasael como um ato de coragem provavelmente 

deriva de Nicolau de Damasco, fonte utilizada por Josefo para o período herodiano 

da história judaica. 

Talvez, o caso mais dramático seja o de Simão, filho de Saul, que habitava 

em Citópolis52 e matou a muitos judeus revoltosos que atacavam a cidade. Como já 

exposto acima, a comunidade judaica dessa cidade havia se aliado aos citopolitanos 

para combater os judeus rebelados. Outro caso, que envolve sentimentos de traição, 

ocorreu durante a tomada da cidade judia de Jafa, na Galiléia, pelas tropas de 

Trajano, pai do futuro Imperador homônimo. 

Quando da tomada da vizinha Jotápata, os próprios soldados de Josefo se 

mataram ao se verem encurralados pelos invasores. Não querendo cair nas mãos 

dos romanos, se anteciparam ao inimigo, evadindo-se pelo suicídio (JOSEFO. Bell. 

Jud., III.331). Na mesma Jotápata, o próprio Josefo se depara com a possibilidade 

                                                 
52

 Cidade helenística ao sul do Mar da Galiléia, pertencente à região conhecida como Decápole. 
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do suicídio. Talvez por isso, insista tanto nessa questão. Após esconder-se em uma 

cisterna e, depois, ser delatado, é instigado pelos companheiros de esconderijo a se 

matar, ao invés de se entregar ao general Vespasiano. Porém, segundo nos conta, 

consegue dissuadí-los do suicídio em massa. Ao contrário de muitos outros judeus, 

Josefo não se evade para a morte, mas se entrega a Roma. Em Jerusalém, os 

judeus Meiro e José preferiram se jogar às chamas do Templo a se entregarem ao 

inimigo (JOSEFO. Bell. Jud., VI.280). Porém, o maior exemplo de resistência e não 

rendição se consagrou no suicídio do líder sicário Eleazar, em Massada (73 E.C.): 

“Quando viu que todos estavam mortos, provocou um grande incêndio no palácio e 

com toda a força de sua mão cravou em seu corpo sua espada completa e caiu ao 

lado de seus familiares” (JOSEFO. Bell. Jud., VII.397). Do lado romano, sentimentos 

semelhantes de não rendição eram compartilhados pelos soldados. Longo, por 

exemplo, após ser encurralado em Jerusalém foi instigado a se entregar aos judeus, 

mas preferiu tirar ele mesmo sua vida a desonrar o exército (JOSEFO. Bell. Jud., 

VI.187). 

Nem todos os suicídios, porém, visam antecipar uma morte iminente ou se 

evadir à captura do inimigo, mas decorrem de situações desesperadoras, como nos 

momentos de invasão de cidades. Nas ocasiões em que as cidades judias foram 

tomadas de assalto, ou submetidas ao terror interno, ocorreu o maior número de 

suicídios. É importante ressaltar que os suicídios por precipitação se deram nessas 

ocasiões. Sobre os suicídios ocorridos quando da tomada de Jerusalém por 

Pompeu, Josefo diz que alguns sacerdotes se encontravam enlouquecidos por 

causa da situação (JOSEFO. Bell. Jud., I.150). Noutras ocasiões, ele diz que os 

judeus ficaram desesperados, por isso muitos se mataram (JOSEFO. Bell. Jud., 

II.49; IV.78-80, 312). Por outro lado, Josefo destaca o valor de Fasael ao bater a 

cabeça numa pedra na tentativa de se matar: “Assim demonstrou Fasael que ele era 

um irmão digno de Herodes e que Hircano era a pessoa mais desprezível” 

(JOSEFO. Bell. Jud., I.271). É que este havia suplicado de joelhos a Antígono que 

não o matasse (JOSEFO. Bell. Jud., I.270). 

Por que alguns optavam irredutivelmente pelo suicídio em vez de se 

entregarem aos vencedores? Por que preferir a morte em lugar da vida? Os 

vencidos perdiam a liberdade e a terra, suas mulheres eram violentadas e os filhos 

escravizados. Além disso, os vencidos podiam servir de espetáculo nos anfiteatros 

romanos. Todavia, nem sempre as razões alegadas para o suicídio eram essas. No 
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breve discurso, supostamente pronunciado por Simão em Citópolis, a razão dada 

para o suicídio era a de quitar a glória do vencedor, se matando com as próprias 

mãos:  

 

Citopolitanos! Sofro o castigo que mereço pelo que tenho feito 
convosco; pois temos matado a tantos compatriotas nossos por 
havermos sido fiéis. Por isso, como já temos comprovado 
perfeitamente que os estrangeiros não são de confiança e como 
temos cometido a maior impiedade com nossos irmãos, devemos 
morrer por nossas próprias mãos, como malditos, pois não convém 
perecer pelas do inimigo. Isto será para mim o castigo apropriado de 
meu crime e um elogio de meu valor, para que nenhum dos inimigos 
se jacte de me haver matado nem se vanglorie com minha derrota. 
(JOSEFO. Bell. Jud., II.472-473). 

 

Embora esse pareça ser um expediente comum na história grega e romana, 

há um precedente para esse tipo de atitude nos textos hebraicos, que passaremos a 

analisar no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

A MORTE COMO VIAGEM AO ALÉM-TÚMULO: O DESTINO DOS SUICIDAS 

 

 

Talvez, mesmo, seja a quem se encontra no ponto de imigrar para o 
outro mundo que compete investigar acerca dessa viagem e dizer 
como será preciso imaginá-la. 

PLATÃO. Fédon, 62e 
 

 

 

A filosofia grega colocava o problema do suicídio de forma matizada e com 

nuances, enquanto Josefo apresentava o problema em preto e branco, de forma 

absoluta e bastante polarizada. Essa forma de colocar uma questão tão complexa 

parece provir do interesse do próprio Josefo em mostrar a sua ambigüidade por meio 

de um recurso retórico. Assim, as arengas proferidas por Josefo e Eleazar são 

gregas no conteúdo e na forma. A inserção de um convite ao suicídio no último livro 

soa como uma forma de conciliar sua recusa do suicídio com a avaliação favorável 

do estoicismo. Para compreender essas questões analisamos o imaginário judaico 

da morte como viagem ao além-túmulo a partir da reelaboração de algumas 

representações hebraicas e gregas presentes nos respectivos textos. 

 

O imaginário hebraico da morte 

 

Não podemos compreender os atos de suicídio entre os judeus sem o 

conhecimento das distintas representações da vida e da morte constantes na 

literatura judaica, tanto hebraica quanto grega53. Para chegarmos ao significado da 

vida e da morte entre eles, precisamos entender como essas duas realidades eram 

por eles representadas, imaginadas e vividas. Para isso, temos que examinar alguns 

textos que tratam dessas questões. Há abundante informação a respeito na 

literatura bíblica que, em parte mais antiga que o período que estamos estudando, 

                                                 
53

 As representações hebraicas da vida e da morte têm sido frequentemente comparadas ao 
imaginário mesopotâmico, egípcio e grego (MARTIN-ACHARD, 2015, p. 17). Martin-Achard (1988, p. 
37) comparou os ritos e crenças egípcias às dos antigos israelitas, bem como o mundo dos mortos 
mesopotâmico, embora para ele o aspecto mais importante seja a questão da imortalidade. Paolo 
Sachi (2004, p. 453), mesmo que brevemente, menciona a similaridade do mundo dos mortos 
hebraico com o mesopotâmico e o grego. 
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serviu de base para a educação e para a constituição do imaginário judaico dos 

períodos subsequentes. O próprio Josefo foi educado na Torah54 (JOSEFO. Vita, 8-

9; C. Ap. II, 175, 178, 204), conjunto dos cinco livros de Moisés que, juntamente com 

outros dezessete livros constituíam a base da cultura judaica no século I (JOSEFO. 

C. Ap., I,38-40)55: 

Embora Josefo não mencione a existência de escolas judaicas primárias, de 

ensino regular, elas foram implementadas em toda a Palestina por volta do século I 

a.E.C. e provavelmente estavam ligadas ao trabalho dos fariseus (DRAZIN, p. 6, 

1940). Nessa época, a educação das crianças consistia basicamente em exercícios 

de leitura, escrita e memorização da Torah. Podemos dizer que, na tradição judaica, 

Moisés representou para a formação do homem judeu o que Homero, na tradição 

grega, representou para a formação do homem grego. Além do que, os livros 

sagrados eram lidos regularmente nas sinagogas aos sábados e nas festas judaicas 

anuais. Pouco antes da revolta judaica no ano 66 E.C., um soldado romano teria 

rasgado um rolo da Torah, e no final da guerra no ano 70 E.C. um exemplar da 

mesma teria sido levado para Roma entre os despojos do Templo. 

Mesmo que não tenha sido Moisés o autor desse conjunto de livros conhecido 

como Torah – assim como também não parece ter sido Homero o autor da Ilíada e 

da Odisséia – os escritores e redatores judeus56 antigos buscaram uma explicação 

teológica para o problema da origem da vida (gr. bios, hb. ḥayyîm), do homem (em 

sentido antropológico, do gr. ânthropos, hb. ʾādām) e da morte (gr. thânatos, hb. 

mamôt). Nesse sentido, um dos primeiros ensinamentos da Torah dizia respeito ao 

modo como os judeus concebiam a natureza antropológica ou estrutural do homem. 

Segundo o redator javista (J) de Gênesis 2.4b-3.24, o homem (hb. ʾādām) foi 

                                                 
54

 A Torah consistia nos cinco primeiros rolos da Bíblia que correspondem a cinco livros atribuídos 
pela tradição judaica a Moisés, profeta que liderou o êxodo hebreu do Egito na segunda parte do 
segundo milênio a.E.C. Os judeus os denominavam de B‟reshit (Gênesis), Sh‟mot (Êxodo), Vayikra 
(Levítico), B‟midbar (Números) e D‟varim (Deuteronômio). A crítica moderna, porém, considera que o 
texto final tal qual nos foi transmitido foi obra de vários redatores, identificáveis pela teologia implícita 
ou explícita nos diversos extratos textuais: javista (J), eloísta (E), deuteronomista (D) e sacerdotal (P).   

55
 O conjunto desses 22 livros era dividido em três grupos: Torah (Lei), Neviim (Profetas) e Ketuvim 

(Escritos) e era denominado de Tanakh. A maior parte da história contada nas Antiguidades judaicas 
de Josefo está baseada nesses livros, o que demonstra a importância destes na formação cultural 
dos judeus.  

56
 Muitos dos textos judaicos estão baseados em tradições israelitas orais e escritas mais antigas, 

cuja natureza, conteúdo e datação é difícil de precisar. Por isso consideramos essa questão como 
meramente terminológica e mantemos o termo “judeu” ou “judaico”, uma vez que foram utilizados pela 
tradição judaica. 
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formado por Iahweh do pó da terra (hb. ʾādāmah) e animado pelo seu sopro, se 

tornando uma “alma viva”, (Gênesis 2.7). 

Os textos hebraicos, assim como os homéricos, não conheciam a distinção 

entre alma e corpo que irá aparecer entre os gregos a partir do século VI a.E.C. (DE 

VAUX, 2004, p. 80; FOHRER, 2012, p. 277-278; KNIBB, 1995, p. 378). No mito 

adâmico, o homem (hb. ʾādām) é formado do pó da terra (hb. ʾādāmah) por Yahweh 

e animado pelo seu sopro se torna um “ser” vivo (hb. nepesh ḥayah), imagem nítida 

da origem divina da vida, aqui representada pela respiração (Gênesis 2.7). A 

constante associação entre o homem e o solo na narrativa javista (J) da criação 

(Gênesis, 2.4b-3.24) aparece repetidamente nos textos hebraicos (Jó 34.15; Salmos 

90.3; 104.29). A narrativa da criação do homem a partir do solo parece ser um tipo 

de etiologia que buscava explicar porque o homem morre e seu corpo é enterrado. A 

vida era evidente por causa da respiração e do movimento, mas era passageira e 

quando retirada do homem este se tornava inerte (Salmos 90.5-6). 

Não havia uma concepção muito clara da morte e o morrer se ligava à perda 

da vitalidade: situações de enfermidade, fadiga, sono, sede, fome e angústia eram 

consideradas similares à morte, mas quando alguém se restabelecia se dizia que 

havia sido tirado da sepultura (MARTIN-ACHARD, 2015, p. 21-22; FOHRER, 2012, 

p. 280; KNIBB, 1995, p. 380). A morte era perda de vitalidade e da vida, mas o morto 

continuava a existir porque o corpo permanecia (KEEL, 2007, p. 62; DE VAUX, 2004, 

p. 80; BOCCACCINI, 2010, p.226). O homem não era mortal por causa da origem 

terrena do corpo, mas por causa de um pecado originário o sopro divino o abandona 

e ele se torna um cadáver (hb. nepesh). O homem morria e seu corpo se deteriorava 

até os ossos porque o sopro divino, a vida, o deixava. A possibilidade de viver para 

sempre estava dada se a vida permanecesse para sempre no homem. O “fruto da 

árvore da vida” parecia ser uma forma de impedir que a vida deixasse o homem. A 

ideia surgida entre os gregos do corpo mortal e corruptível em contraposição à alma 

imortal ainda não era conhecida. Todavia, a única maneira de se manter vivo após a 

morte era por meio de uma imortalidade histórica propiciada pela sucessão das 

gerações (gr. génesis), dos filhos, que recebiam o nome dos pais e perpetuavam sua 

memória e cuidavam de seu túmulo, que um dia também haveria de ser o seu. O 

sepultamento possibilitava manter viva a memória do morto, pela presença de seu 

túmulo e de seu cadáver (GAGNEBIN, 2006, p.45). Por outro lado, a ataphia tinha o 

propósito de acelerar e, até mesmo, promover o seu esquecimento. 
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A morte era experimentada como um estado de debilidade máxima (KNIBB, 

1989, p. 384; SACCHI, 2004, p. 453; KEEL, 2007, p. 64) e como absoluta ausência 

de Yahweh. Portanto, era vista como oposta à vida, e do ponto de vista cultual, um 

domínio proibido, pois contrário ao Deus dos vivos (WILLI-PLEIN, 2001, p. 54). O 

cadáver era considerado impuro e tudo o que o tocasse também se tornava impuro, 

incluindo as sepulturas (DE VAUX, 2004, p. 80-81). A necromancia era 

terminantemente proibida57. 

Nas fontes hebraicas a sepultura é descrita como o lugar dos mortos (Salmos 

49.11; Eclesiástico 12.5). Porém, ela se diferencia de uma casa em sua 

profundidade, sua escuridão, o pó acumulado e sua putrefação, no silêncio que a 

domina e na marca do esquecimento. As sepulturas eram basicamente covas 

naturais ou excavadas na rocha. Muitas tinham cavernas laterais que eram utilizadas 

para deposição do cadáver. Os mortos eram sepultados vestidos e alguns adornos, 

ferramentas ou instrumentos foram encontrados nas excavações arqueológicas (DE 

VAUX, 2004, p. 80). 

O destino dos suicidas variava de uma sociedade a outra e a viagem para o 

outro mundo e a entrada admitia uma série de ritos de passagem, cujos detalhes 

dependem da distância e da topografia deste mundo (VAN GENNEP, 2013, p. 133). 

Podemos dizer que esse destino atribuído aos suicidas varia conforme o imaginário 

da morte em cada sociedade: 

 

1º) o suicídio é considerado como um ato normal e o destino do 
suicida é o mesmo que o dos mortos comums. Ainda mais, o suicídio 
em caso de doença grave, de mutilação, etc., é um meio para que a 
alma se conserve em bom estado e não seja enfraquecida nem 
mutilada; 2º) o suicídio é recompensado no outro mundo (suicídio do 
guerreiro, da viúva, etc.); 3°) o suicida não pode se juntar aos outros 
mortos e deve errar entre o mundo dos mortos e o dos vivos; 4º) o 
suicídio é punido no outro mundo e o suicida deve errar entre dois 
mundos até que tenha passado o tempo que teria vivido 
normalmente. Ou então só é admitido em uma região inferior do 
mundo dos mortos, ou finalmente é punido com suplícios, etc… (VAN 
GENNEP, 2013, p.138-139). 

 

                                                 
57

 Essa proibição parece remontar ao início da monarquia israelita no início do I milênio a.E.C., 
segundo o relato Javista. O próprio rei Saul, que havia abolido a prática, expulsando os necromantes 
do território israelita acabou recorrendo a uma para consultar o falecido profeta Samuel (I Samuel 
28.7-25).  



92 

 

A representação do Sheol, o mundo subterrâneo dos mortos, se aproximava 

bastante da experiência concreta e as características da tumba também lhe eram 

aplicadas (KEEL, 2007, p. 58): a escuridão, a putrefação, o silêncio e o 

esquecimento (SACCHI, 2004, p. 453; KEEL, 2007, p. 58; KNIBB, 1989, p. 384).  

Enquanto durassem os ossos o morto continuava a existir como uma sombra no 

Sheol (KEEL, 2007, p. 62; DE VAUX, 2004, p. 80; BOCCACCINI, 2010, p.226). Não 

era possível retornar de lá (Jó 7.9-10; 10.21; Salmos 88.11). Era como uma cidade 

cercada de muros com portas e ferrolhos da qual não é possível sair (VAN 

GENNEP, 2013, p. 133). As ideias a respeito do Sheol não eram muito diferentes da 

representação homérica do Hades (Eclesiastes 9.4-5; HOMERO. Ilíada, XI.483). De 

um modo geral, o mundo dos mortos não tinha nenhum atrativo e não era desejado. 

 

A vontade de morrer na literatura judaica 

 

No entanto, diante de determinadas situações um israelita podia sentir 

vontade de morrer e, até mesmo, tirar ele mesmo a própria vida. Moisés, diante das 

infindáveis queixas do povo no deserto por causa de comida, teria pedido a morte a 

Iahweh para se livrar da difícil situação: “Não posso, eu sozinho, levar todo este 

povo; é muito pesado para mim. Se queres tratar-me assim, dá-me antes a morte! 

Ah se eu tivesse encontrado graça a teus olhos, para não ver a minha desventura!” 

(Números 11.14-15). O profeta Elias, sob ameaça de morte temeu por sua vida e 

fugiu de Jezael, no norte de Israel, para Bersabéia, no extremo sul de Judá a 

caminho do deserto. Após caminhar um dia pelo deserto, faminto e cansado, se 

sentou debaixo de um arbusto e então “pediu a morte, dizendo: „Agora basta, 

Iahweh! Retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais‟.” (I Reis 19.2-4). 

Outro profeta, Jonas teria pedido a morte em duas ocasiões. Na primeira porque 

ficou desgostoso com a decisão de Iahweh poupar a cidade de Nínive da destruição: 

“Mas agora, Iahweh, toma, eu te peço, a minha vida, pois é melhor para mim a morte 

do que a vida.” (Jonas 4.3). Na segunda, aborrecido porque desfalecia sob o calor 

escaldante daquela cidade “… pediu a morte e disse: „É melhor para mim morrer do 

que viver‟.” (Jonas 4.8). 

As súplicas desses profetas são, antes de tudo, um pedido de socorro de 

quem está vivendo seu limite psíquico e físico diante de situações desgastantes e 

ameaçadoras. Não representam uma autêntica vontade de morrer, mas são 
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lamentos expressos em momentos decisivos, nos quais se busca apoio nas crenças 

e na tradição religiosa. Normalmente, os lamentos combinam sentimentos de 

fraqueza humana e de esperança no favor divino e são formas de apelar à 

compaixão do outro. Como forma literária, o lamento leva o leitor a se condoer, a 

experimentar a dor e se compadecer do personagem. Nesses casos, o sentimento 

experimentado diante das dificuldades não leva à busca da morte, e em nenhuma 

dessas passagens os personagens tentam se matar, mas se entregam à vontade 

divina que acaba por permitir-lhes viver. Nessas passagens, é possível vislumbrar o 

que aparece de forma nítida primeiramente no livro de Tobias e depois na Guerra 

dos judeus, ou seja, a diferença entre a busca ativa da morte por si mesmo e a 

espera passiva da morte que se sente aproximar. 

O tema da morte é recorrente no livro de Tobias, uma narrativa literária em 

primeira pessoa, ambientada na época do exílio de Israel na Assíria (séc. VIII a VI 

a.E.C.), escrita em hebraico, por volta do ano 200 a.E.C., e traduzida para o 

aramaico e o grego, sendo esta a língua a partir da qual derivam as traduções 

modernas (NICKELSBURG, 2011, p. 85-86). Tobit, pai de Tobias, é um israelita 

exilado em Nínive, temente a Deus e piedoso, que cumpre suas obrigações 

religiosas e sociais relativas à alimentação, os dízimos, esmolas e o sepultamento 

dos mortos, mesmo sob condições desfavoráveis e diante de interdições políticas. 

Tendo se deitado no pátio de sua casa com o rosto descoberto por causa do calor, 

caiu em seus olhos excremento quente de alguns pardais, que estavam no muro 

junto ao qual ele se havia deitado. O que acabou lhe causando cegueira por quatro 

anos. Sem poder trabalhar por causa da cegueira, Tobit passa a depender de sua 

esposa Ana que começa a trabalhar como tecelã para sustentar a casa. Tendo 

entregado uma encomenda pela qual recebe seu pagamento, seus clientes lhe dão 

também um cabrito de presente. Tobit, pensando que o mesmo fora produto de 

roubo manda que ela o devolva. Ela então se recusa e o critica porque seus atos de 

bondade não lhe trouxeram benefícios. Envergonhado diante da situação e se 

sentindo desolado, Tobit profere uma lamentação em que pede à Deus a própria 

morte (Tobias 3.6): 

E agora, trata-me como te aprouver, digna-te retirar-me a vida: para 
que eu desapareça da face da terra e de novo me torne pó. Pois para 
mim mais vale morrer do que viver. Sofri ultrajes sem motivo, imensa 
é a minha tristeza! Manda, Senhor, que eu seja libertado desta 
aflição. Deixa-me partir para a morada eterna, não afastes teu rosto 
de mim, Senhor. Pois é melhor morrer do que passar a vida 
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aguentando um mal inexorável, e não quero mais ouvir injúrias contra 
mim. 

 

No mesmo momento, outra lamentação é proferida por uma jovem chamada 

Sara em Ecbátana, na Média, onde mora com seu pai Raguel. Sara havia se casado 

sete vezes e em todas elas se tornara viúva antes de conhecer seus maridos. 

Acusada sem razão pelas servas de seu pai de matá-los e, por elas, instigada a se 

matar Ana se entristece e decide pôr fim à sua própria vida. Porém, após refletir a 

respeito das consequências que seu suicídio poderia trazer a seu velho pai, ela 

decide pedir a Deus que tire sua vida, pois: “É melhor que, em vez de enforcar-me, 

suplique ao Senhor que me envie a morte, para não ter de ouvir injúrias durante 

minha vida.” (Tobias 3.10). Assim, Sara suplica a Deus que tire sua vida e se não o 

fizer por Sua vontade que seja por compaixão (Tobias 3.15). A ideia que perpassa 

toda a narrativa de Tobias, e recorrente no Antigo Testamento, é que os pecadores 

morrem prematuramente no meio dos anos, enquanto os justos morrem em boa 

velhice. Nesse sentido, permanece a noção de que uma vida só é completa quando 

se chega a uma boa velhice. Semelhantemente ao livro de Jó, Tobias aborda o 

sofrimento dos justos como uma provação divina, e não castigo, cujo fim trará 

novamente paz e prosperidade, porém, no imaginário hebraico, também 

compartilhado por Josefo, o sofrimento dos pecadores permanece como punição 

divina irrevogável. No que pese essa semelhança, o personagem Tobit reconhece 

como sendo também seus os pecados do povo de Israel, que o teriam levado ao 

exílio na Assíria. Assim como no livro de Jó, em Tobias as provações são superadas 

e Tobit, Raguel e Tobias morrem todos com mais de cem anos. Portanto, há no livro 

de Tobias uma nítida distinção entre a espera da morte concedida por Deus e a 

busca da morte por iniciativa própria. 

O sábio Jó, após perder todos os seus bens, servos e filhos e, ainda, ser 

acometido de uma doença que atingiu todo o seu corpo desejou a morte: “Por que 

foi dada a luz… a quem anseia pela morte que não vem, a quem a procura com 

afinco como um tesouro, a quem se alegraria em frente do túmulo e exultaria ao ser 

sepultado…” (Jó 3.20-22). Diante do sofrimento, Jó passou a preferir a morte (Jó 

7.15), mas não conhecia a opção da autoeuthanasia, aceita e defendida na filosofia 

grega, e esperava a morte a qualquer momento. Essa seria a atitude normal da 

sabedoria israelita, que ciente da finitude humana não incitava à morte pelas 
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próprias mãos. Esta só era conhecida nos textos históricos e parecia ocorrer apenas 

em contextos políticos e bélicos. 

 

A morte voluntária na história judaica 

 

Por outro lado, a história judaica registra alguns episódios de suicídio entre 

israelitas e judeus: o de Sansão (Juízes, 16.29-30), o do rei Saul e seu escudeiro (I 

Samuel, 31.4-5), o de Aquitofel, conselheiro de Davi (II Samuel, 17.23), o do rei 

Zambri (I Reis 16.18) e o ancião Razias (II Macabeus 14.37-46). Os dois primeiros 

estão ligados aos conflitos entre israelitas e filisteus pelo controle e posse do 

território da Palestina, os dois seguintes a conflitos palacianos e disputas pelo poder 

dentro da realeza israelita e o último ao conflito entre judaísmo e helenismo. Os 

quatro primeiros relatos foram compostos originalmente em hebraico e remontam ao 

período pré-Monárquico e Monárquico em Israel, entre os séculos XII e IX a.E.C., 

enquanto o último, composto em grego, se situa dentro do Período Helenístico, 

precisamente na primeira metade do século II a.E.C.   

 A narrativa sobre Sansão é envolta em um clima de enigmas, segredos e 

diversão num tipo de humor negro que deve ter sido bem compreensível para os 

seus contemporâneos. Ele era um homem valente, dotado de uma força sobre-

humana dada a ele por Iahweh, era uma espécie de Hércules hebreu que, embora 

grave em suas ações era um tanto inconseqüente. Ao nascer havia sido consagrado 

a Yahweh, devendo seguir um estrito regime alimentar e nunca cortar os cabelos. Já 

adulto sua força se tornou conhecida dos filisteus. 

Tendo matado a muitos filisteus em disputas pessoais, ele acabou cedendo 

aos encantos de Dalila, revelando a ela que o segredo de sua força estava em seus 

compridos cabelos que nunca haviam sido cortados. Então, Dalila mandou cortar 

seus cabelos e o entregou aos filisteus, que o capturaram e furaram seus olhos, 

deixando-o cego. O trágico fim de Sansão foi servir de espetáculo grotesco nas 

comemorações realizadas em honra do deus Dagon, em que ele teve de divertir os 

filisteus como uma espécie de bobo. Como seu cabelo já crescia, encostado às duas 

principais colunas do prédio em que estavam todos os convivas ele as derruba, 

fazendo o edifício cair sobre eles, matando a todos no lugar, incluindo ele próprio, 

dizendo: “Morra eu com os filisteus!” (Juízes 16.30). A conclusão do narrador é 

aritmética: “Aqueles que ele fez morrer com a sua morte foram em maior número do 
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que aqueles que fez morrer durante a sua vida.” (Juízes 16.30). Não há no texto 

nenhuma tensão entre a busca e a espera da morte, tendo em vista que Sansão 

sacrifica sua vida para matar os inimigos de Israel. Sansão havia desobedecido a 

Iahweh, quebrando o voto de nazireato e sofreu as consequências de seu erro 

(Juízes 13.5), que culminaram com sua captura, ultraje e morte. Porém, após sua 

morte foi sepultado no sepulcro de seu pai (Juízes 16.31). 

 O suicídio do rei Saul se dá durante a Batalha de Gelboé em que Israel é 

derrotado pelos filisteus, em consequência da desobediência do rei a Iahweh (I 

Samuel 28.18-19). Tendo sido gravemente ferido pelas flechas inimigas, Saul pede 

ao seu escudeiro que o mate ao que este se recusa imediatamente. Então, o rei se 

lança sobre a sua própria espada e morre. O escudeiro, vendo que o rei estava 

morto faz o mesmo. A razão do suicídio de Saul é revelada por ele mesmo ao seu 

escudeiro: “Desembainha a tua espada e transpassa-me, para que não venham 

esses incircuncisos e escarneçam de mim.” (I Samuel 30.4). Os incircuncisos são os 

inimigos filisteus. Nesta passagem, pela primeira vez na história dos hebreus se 

explicita que alguém se mata para não ser alvo de escárnio. Embora Sansão tenha 

servido de troça, o seu suicídio não está explicitamente ligado à vergonha, e sim à 

vingança. A morte de Saul no monte Gelboé era uma questão de tempo, pois se 

encontrava mortalmente ferido. Para ele, antecipá-la lhe pareceu melhor do que 

esperar pela morte que Iahweh lhe havia preparado como punição (I Samuel 28.18-

19). Quando Davi teve oportunidade de matar Saul ele não ousou fazê-lo, pois 

esperava que Iahweh o ferisse naturalmente ou no campo de batalha (I Samuel 

26.10). Saul havia sido rejeitado por Iahweh (I Samuel 15.26). No imaginário hebreu, 

Iahweh era o Deus único e Senhor de toda a criação, não sendo possível que fosse 

derrotado por outros deuses porque esses, de acordo com a concepção monoteísta, 

nem eram deuses, mas apenas ídolos ou fenômenos naturais produzidos por Ele. 

Assim, a derrota em batalha era interpretada como sinal de que Iahweh estava 

insatisfeito com o rei ou com o povo de Israel. Portanto, a morte de Saul foi 

claramente sentida como castigo divino e como prova de que Iahweh o havia 

abandonado. Por outro lado, o suicídio foi uma iniciativa de Saul a fim de se 

antecipar ao que no fraseado bíblico seria a morte dada por Deus, como 

consequência natural do ferimento que havia recebido, ou mesmo pelas mãos de 

outra pessoa. Não querendo se submeter à provação e suportar as injúrias e o 

escárnio, que eram no mundo antigo um tratamento comum dado aos inimigos e 
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criminosos capturados, ele preferiu se jogar sobre sua espada e morrer. O escudeiro 

também se matou por desespero. Naquele dia morreram todos os homens do 

exército de Saul, incluindo seus três filhos, dentre eles Jônatas, amigo de Davi. 

Os filisteus venceram aquela batalha, encontraram o corpo de Saul e de seus 

filhos e os penduraram em Betsã (I Samuel 31.10; II Samuel 21.12). Os moradores 

de Jabes, sabendo do ocorrido, buscaram seus corpos, os incineraram e sepultaram 

os ossos conforme seu costume, observando o luto de sete dias (I Samuel 31.11-

13). Alguns anos depois foram sepultados uma segunda vez quando Davi pediu os 

seus ossos e os sepultou no túmulo de seu pai em Sela  (II Samuel 21.12-14). 

No entanto, existem dois relatos divergentes sobre a morte de Saul (I Samuel 

31.4; II Samuel 1.6-10). No segundo relato ele é morto por um amalecita após tentar 

se matar e não conseguir. Ao saber da morte de Saul, Davi rasgou suas vestes, 

chorou a morte de Saul e Jônatas, e jejuou naquele dia (II Samuel 1.11). Davi 

também compôs uma lamentação sobre eles que parece ter servido de modelo para 

as lamentações fúnebres em Israel (I Samuel 1.19-27). 

A narrativa do suicídio de Aquitofel, conselheiro de Absalão, é como as 

demais, muito sucinta e diz apenas que ele “põs em ordem a sua casa e depois se 

enforcou” ao saber que um de seus conselhos não foi seguido por Absalão, filho de 

Davi (II Samuel 17. 23). Aquitofel havia sido conselheiro do rei Davi e decidiu apoiar 

a conjuração de Absalão que queria o reino para si. Segundo o texto: “O conselho 

que Aquitofel dava naquele tempo era recebido como um oráculo de Deus.” (II 

Samuel 16.23). Muito prestigiado por seus excelentes e corretos conselhos, ele 

parece ter se decepcionado com a desconsideração de Absalão e, sem outras 

razões aparentes se matou. Porém, o texto diz que Iahweh havia determinado fazer 

malograr o conselho de Aquitofel a Absalão, para que este caísse em desgraça (II 

Samuel 17. 14). Aquitofel também foi sepultado no túmulo de seu pai. 

Zambri conspirou contra o rei Ela e o matou, tornando-se rei de Israel. Porém, 

seu curto reinado de sete dias chegou ao fim quando o povo proclamou rei o general 

Amri, que sitia a capital do reino: “Quando Zambri viu que a cidade ia ser tomada, 

entrou na cidadela do palácio real, pôs fogo no palácio, estando lá dentro, e morreu.” 

(I Reis 16.18). Ora, diz o texto que isso aconteceu devido o seu pecado de levar 

Israel a pecar. Talvez porque tenha conspirado contra o rei e massacrado a ele, toda 

sua família, parentes e amigos. 
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O suicídio de Razias (II Macabeus 14.41-46) se deu durante a Revolta dos 

Macabeus. Cercado pelas tropas de Nicanor, general de Demétrio I, filho de 

Seleuco, lançou-se rapidamente sobre sua espada para não ser capturado vivo e 

sofrer todo tipo de ultrajes. Como não morresse com o golpe, saltou da muralha 

abaixo sobre os inimigos a fim de terminar com sua vida, mas não morreu na queda. 

Levantando-se, correu através da tropa até chegar a uma rocha, onde arrancado 

suas entranhas lançou-as contra a multidão. Não há informações sobre seu 

sepultamento, mas sim a esperança de vida após a morte (II Macabeus 14.46b). 

Morrer não é mais terminar no Sheol. A morte não representa mais o fim, apenas 

uma passagem para outra vida. 

Antes ignorado, o suicídio passa agora a ser visto como uma morte honrosa e 

nobre, pois se torna um sacrifício pelo valor. Nessa perspectiva, o suicida se 

confunde com o mártir, sem distinção, uma vez que ambos morrem pela mesma 

causa do Judaísmo. 

 

O martírio macabro dos judeus 

 

O martírio se deu em contexto de perseguição e foi um fenômeno nascido no 

Período Helenístico após as guerras de Antíoco Epifânio, a partir da noção de zelo 

pela lei e tradições judaicas ameaçadas pela imposição do modo de vida grego por 

aquele rei. A reação judaica geral à tentativa selêucida de mudar os costumes 

judaicos foi a própria invenção do conceito de judaísmo58, enquanto modo de vida 

judeu. 

O próprio substantivo judaísmo foi cunhado por volta século II a.E.C. no 

contexto da Revolta dos Macabeus59 (II Macabeus 2.21; 14.38), provavelmente por 

intelectuais judeus do norte da África, para indicar o conjunto de crenças, costumes, 

instituições e leis compartilhadas pelos judeus e em relativa oposição ao estilo de 

vida grego (II Macabeus 4.10), chamado Helenismo em II Macabeus 4.13. Ambos os 

                                                 
58

 O Judaísmo se desenvolveu a partir do Javismo, a religião dos antigos israelitas que se 
fundamentava na crença em Yahweh (Javé), divindade única que exigia do homem um 
comportamento ético (FOHRER, 2012). Logo após o exílio babilônico (séc. VI a.E.C.), em que a 
família real e a elite judaíta foi arrancada do território de Judá, por iniciativa dos sacerdotes, essas 
exigências iriam se desdobrar numa série de procedimentos rituais de observância rigorosa cujo 
centro estaria no Templo. Em termos cronológicos, o Judaísmo compreende o período pós-exílio 
babilônico e se estende até o fim do I século E.C. 

59
 O termo judaísmo, também, pode ter estado ligado ao nome do principal líder da revolta, Judas. 
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termos devem ter sido utilizados pelo historiador judeu helenizado Jasão de Cirene, 

em uma obra de cinco volumes hoje perdida, para exprimir a experiência de 

alteridade judaica vivida como um conflito cultural, já que aparecem com esse 

sentido no resumo conhecido como II Macabeus feito por um compendiador anônimo 

na mesma época (séc. II a.E.C.). O helenismo era para os judeus o estilo de vida 

estrangeiro. 

Os relatos macabros60 do martírio do escriba Eleazar (II Macabeus 6.18-31; IV 

Macabeus 5.1-7.23) e dos sete irmãos com sua mãe (II Macabeus 7.1-42; IV 

Macabeus 8.1-14.10; 14.11-17.6), constantes na literatura desse período revelam 

uma firme disposição para a morte, diante da crueldade e da brutalidade da 

perseguição religiosa e cultural que os judeus sofreram. Ser judeu era motivo 

bastante para ser morto. Não se podia observar nenhuma das práticas judaicas 

como a circuncisão, o sábado, as festas e os tabus alimentares. Por causa disso, 

homens, mulheres e crianças eram arrastados, lançados às chamas e golpeados até 

à morte. Tais relatos influenciaram e inspiraram a literatura martiriológica cristã como 

exemplos de testemunho (ma&rtirov) da fé (MOMIGLIANO, 2004, p. 49). A 

experiência do martírio judaico, porém, estava intrinsecamente ligada à noção de 

zelo pela Torah. Este era uma espécie de sentimento incontrolável de fúria que 

inflamava um judeu diante de situações de claro desrespeito às instituições sagradas 

dentro do Judaísmo, como o culto, o templo e os livros da Lei. No entanto, alguém já 

disse que o mártir era aquele que morria pela lei e o zeloso o que matava por ela. 

Enquanto o mártir cuidava em ser fiel à lei e às tradições até a morte, o zeloso 

cuidava em fazer cumprir, a qualquer custo, essas mesmas leis e tradições. Ambos, 

porém, nasceram do respeito religioso e do cuidado pelo patrimônio cultural. 

Nesse período, o martírio se confunde com o suicídio, mas não pode ser 

entendido como matar a si mesmo, mas sim, como morrer pelas mãos de outro. 

Basta compararmos os martírios de Eleazar e dos sete irmãos com o suicídio de 

Razias. Nesse caso, a retribuição pelo sacrifício de suas vidas não está no 

sepultamento honroso, mas na esperança de retornar à vida, ou seja, não é dada na 

morte, mas em sua superação. Uma novidade em relação às fontes hebraicas. A 

                                                 
60

 O termo macabro deriva do francês macabre, macabré, uma variação de macabé, que por sua vez 
é derivado de Macabeu (ver ARIÉS, 2014, p. 151), apelido pelo qual ficou conhecido Judas, o 
principal líder da resistência contra Antíoco Epifânio. Daí, as obras que relatam sua história, façanhas 
e a perseguição dos selêucidas, receberem o mesmo nome (I, II, III e IV Macabeus). 
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prática da inumação nunca esteve ligada à crença na ressurreição, que surge como 

corolário do martírio, embora esteja associada a uma existência continuada após a 

morte (II Macabeus 7.9, 11, 14, 23, 29). A firmeza diante da morte era, pois, devida a 

essa expectativa de viver novamente, cuja importância encobre, ao menos 

literariamente, as preocupações com o sepultamento, tão recorrentes nos textos 

mais antigos. Com a literatura desse período aparece, então, a ideia de retribuição 

após a morte (II Macabeus 6.26) e a noção, cara ao Cristianismo, de que o mártir 

recebe em seu próprio corpo o castigo divino por causa dos pecados de todo o povo 

(II Macabeus 7.38). 

A demonstração de atitudes como a disposição e desprezo pela morte, muito 

evidentes no martírio, serão utilizadas por Josefo para caracterizar os judeus 

piedosos em sua resistência à interferência estrangeira em seus costumes e em sua 

defesa de seu modo de vida, o Judaísmo (JOSEFO. Bell. Jud., I.648-655; C. Ap., 

II.218, 232-235). 

 

As representações da morte nas escolas filosóficas judaicas 

 

Os textos judaicos nos quais aparece a crença na ressurreição (Daniel 12.2; II 

Macabeus 7.1-41; 12.28-45) devem ter pertencido aos círculos farisaicos, onde ela 

teria surgido. Pelo menos, Flávio Josefo atribui tais atitudes diante da morte aos 

fariseus, que formavam o grupo majoritário, e as relaciona a sua crença na vida após 

a morte que soa mais grega do que propriamente judaica: “Dos outros dois grupos 

de judeus citados antes, os fariseus […] afirmam que toda alma é incorruptível e que 

só a dos seres bons passa a outro corpo, enquanto que a dos maus sofre um 

castigo eterno” (JOSEFO. II.162-163). Da mesma maneira, a forma como Josefo 

descreve a concepção essênia do além-túmulo faz parecer que ele a extraiu de 

algum texto órfico ou pitagórico: 

 

Com efeito, entre eles é muito importante a crença de que o corpo é 
corruptível e de que sua matéria é perecível, enquanto que a alma 
permanece sempre imortal. Esta procede do mais sutil éter e atraída 
por um encantamento natural se une com o corpo e fica encerrada 
nele igual a que de um cárcere se tratasse. Quando as almas se 
libertam das cadeias da carne, como se saíssem de uma longa 
escravidão, ascendem contentes às alturas. Eles crêem como os 
filhos dos gregos, que as almas boas irão a um lugar além do 
Oceano, onde não há chuva, nem neve e nem calor, senão que 
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sempre o refresca um suave céfiro que sopra desde o Oceano. Em 
troca, para as almas más estabelecem um antro obscuro e frio, cheio 
de eternos tormentos. Parece-me que os gregos, segundo esta 
mesma ideia, assinalaram as Ilhas dos Bem-Aventurados aos seus 
homens valentes, que chamam heróis e semideuses, enquanto que 
para as almas dos seres maus lhes têm reservado o lugar dos ímpios 
no Hades, onde a mitologia conta que alguns personagens, como 
Sísifo, Tântalo, Ixíon ou Tício, recebem seu castigo (JOSEFO. Bell. 
Jud., II.154-158). 

 

Porém, a crença na imortalidade parece ter surgido entre os judeus com a 

literatura apocalíptica, ao redor do séc. IV a.E.C. (SACCHI, 2004, p. 454) e não era 

partilhada fora dos círculos enóquicos61 (BOCCACCINI, 2010, p. 226). Já os 

saduceus não acreditavam na imortalidade e nem na retribuição além-túmulo: “Por 

sua parte os saduceus […] não crêem na sobrevivência da alma depois da morte, 

nem nos castigos e prêmios do Hades” (JOSEFO. Bell. Jud., II.164-165). Alguns 

autores judeus mais conservadores negavam expressamente a imortalidade 

(Eclesiastes 3,19-21; Eclesiástico 38,16-23). 

Josefo chama as seitas judaicas62 de escolas filosóficas e estabelece uma 

comparação direta entre o farisaísmo e o estoicismo (JOSEFO. Bell. Jud., II.166; 

Vita, 12), sendo esta ainda florescente no Império Romano (HADOT, 2014, p. 187) e 

com o maior número de seguidores em Roma (REALE, 1990, p. 305). Os epicuristas 

e, também, os estoicos, concebiam que a alma morria juntamente com o corpo e que 

o estado de morte é nada, o morto deixa de existir e não pode ter sensações e nem 

qualquer tipo de experiência (SCHUMACHER, 2009, p. 193). Nesse sentido para os 

estoicos, por exemplo, a morte não representa nem um bem e nem um mal, mas um 

indiferente, assim como a vida (OLIVA, 2012, p. 23). Tanto o epicurismo quanto o 

estoicismo eram favoráveis ao suicídio. Embora Flávio Josefo (Vita, 12) diga que a 

escola farisaica se assemelha em alguns pontos ao estoicismo, este dista daquela 

em relação à questão da morte. A representação da morte como nada se aproxima 

mais da crença da seita judaica dos saduceus (JOSEFO. Bell. Jud., II.165). 

 

A filosofia como modo de morrer 

                                                 
61

 Gabrielle Boccaccini (2010, p. 226) defende que a descrição de Josefo foi extraída da própria 
literatura essênia. 

62
 As origens das seitas judaicas são obscuras e é difícil atribuir a elas uma literatura específica, mas 

elas já aparecem bastante ativas religiosa, social e politicamente no séc. I a.E.C. como se nota pelas 
informações do próprio Josefo.  
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A filosofia antiga era, antes de tudo, uma maneira de viver estreitamente 

vinculada ao discurso filosófico, não sendo possível opor ambas como se fossem, 

respectivamente, prática e teoria. O discurso filosófico, por seu aspecto prático, 

participa do modo de vida do filósofo, cuja escolha determina seu discurso. A noção 

que permeia o modo de vida e o discurso filosófico é a de “exercícios espirituais”, 

que podem ser de ordem física (regime alimentar), discursiva (diálogo e meditação) 

ou intuitiva (contemplação). 

Parece ter sido justamente essa natureza prático-discursiva das escolas 

gregas, ou seja, de pensamento discursivo e modo de vida em comum, que 

permitiram a Josefo caracterizar as seitas (hairésis) judaicas, com suas 

representações do mundo e modos de vida característicos, como escolas filosóficas 

gregas. Porém, ele dissimula a verdadeira natureza desses grupos religiosos sob 

uma aparência filosófica. A atividade religiosa se distingue da atividade filosófica 

pela prática da oração e devoção, bem como, pelo conteúdo doutrinário. 

Segundo Pierre Hadot (2014, p. 16), a representação atual que se faz da 

filosofia em nossos dias não pode ser aplicada à filosofia antiga. Primeiro porque “… 

a opção por um modo de vida não se situa no fim do processo da atividade 

filosófica… mas, bem ao contrário, na origem…”. Assim, “O discurso filosófico tem 

sua origem, portanto, em uma escolha de vida e em uma opção existencial, e não o 

contrário.” Segundo porque, “… nunca houve filosofia nem filósofos fora de um 

grupo, de uma comunidade… de uma „escola‟ filosófica.” Ainda segundo Hadot 

(2014, p.18), “… uma escola filosófica corresponde… a uma maneira de viver, a uma 

escolha de vida, a uma opção existencial, que exige do indivíduo uma mudança total 

de vida, uma conversão de todo o ser e… a um desejo de ser e de viver de certa 

maneira.” Para ele, a filosofia não se resumia ao mero discurso teórico: 

 

O discurso filosófico teórico nasce dessa opção existencial inicial e 
reconduz, à medida do possível ou por sua força lógica e persuasiva, 
à ação que quer exercer sobre o interlocutor; ele incita mestres e 
discípulos a viver realmente em conformidade com sua escolha 
inicial ou, ainda, conduz de alguma maneira à aplicação de um ideal 
de vida (HADOT, 2014, p. 18). 

 

No diálogo Fédon, Sócrates discute a respeito da morte, da alma e da 

imortalidade com alguns de seus discípulos em seu último dia de vida, antes de 
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beber cicuta. A intenção de Sócrates é mostrar para eles que a filosofia prepara o 

indivíduo para a morte, sendo esta a separação entre alma (psykhé) e corpo (sôma). 

Sócrates insiste em que morrer é libertar a alma do corpo: “Que não será senão a 

separação entre a alma e o corpo? Morrer, então, consistirá em apartar-se da alma o 

corpo, ficando este reduzido a si mesmo e, por outro lado, em libertar-se do corpo a 

alma e isolar-se em si mesma? Ou será a morte outra coisa?” (PLATÃO. Fédon, 

64c). O objetivo da filosofia é a purificação, ou seja, o distanciamento e libertação 

gradual da alma dos grilhões corporais até o seu total isolamento em si mesma, 

mediante a prática de exercícios espirituais e, por fim, a morte. Vista desse modo, a 

morte física seria, portanto, a culminação da atividade filosófica e a condição para a 

aquisição da sabedoria, objeto da philosophia. O propósito de Sócrates é explicar 

que o filósofo deve se mostrar confiante diante da própria morte e que seria um 

absurdo temê-la e revoltar-se, já que ele vive em todo o tempo se preparando para 

morrer. Ao se privar dos prazeres do corpo e se dedicar ao diálogo, à meditação e à 

contemplação o filósofo se aproxima da alma e, assim se encontra próximo da 

condição de morto. Assim, toda a atividade filosófica consiste na libertação da alma 

e na sua separação do corpo (PLATÃO. Fédon, 64c-67e). 

Para o Sócrates de Platão, a recompensa além-túmulo do filósofo é a 

aquisição do pleno conhecimento do verdadeiro e do belo. Nesse ponto Sócrates diz 

que muitos desceram voluntariamente ao Hades motivados pela esperança de 

reencontrarem seus entes queridos que já haviam morrido63 (PLATÃO. Fédon, 68a). 

O mundo dos mortos é um lugar de recompensa e retribuição. Mas, o que se ganha? 

Aquilo que se havia perdido durante a vida. Assim, na morte se obtém aquilo que se 

busca e não foi possível em vida, ou melhor, se recupera aquilo que se perdeu64. Se 

a vida te nega um bem para sempre, é através da negação da vida que se obterá 

esse bem. Por isso, o filósofo não deve se revoltar contra a morte já que nela 

encontrará o objeto de seu amor, a sabedoria (PLATÃO. Fédon, 68a-68b). Sócrates 

parece estar induzindo seus interlocutores à morte voluntária. Mas, ele usa um topos 

da literatura grega, a morte voluntária por amor, para elucidar a condição do filósofo. 

Essa imagem da morte como lugar ou modo de recuperação daquilo que se perdeu 

                                                 
63

 Uma clara referência à Katábasis de Orfeu. 

64
 Para Platão, a alma sofre um processo de esquecimento durante o nascimento, e o seu 

conhecimento se perde em contato com o corpo, restando apenas reminiscências. O conhecimento 
só é plenamente recuperado quando a alma se liberta do corpo pela morte.  
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é fundamental para compreendermos o pano de fundo da argumentação de Josefo. 

Por outro lado, o discurso filosófico sobre a imortalidade da alma tem um propósito 

moral que é explicitado por Sócrates (PLATÃO. Fédon, 107c-d) e cujo teor é referido 

por Josefo a respeito dos essênios: 

 

Desta forma estabelecem, em primeiro lugar, a crença de que a alma 
é imortal e, em segundo lugar, exortam a buscar a virtude e a 
distanciar-se do mal. Com efeito, os homens bons se fazem 
melhores ao longo de sua vida pela esperança da honra que vão 
adquirir depois da morte, e os maus refreiam suas paixões por medo 
de sofrer um castigo eterno quando morrerem, ainda que nesta vida 
possam passar desapercebidos (JOSEFO. Bell. Jud., II.156-157). 

 

Acusado de impiedade pelos juízes atenienses, Sócrates foi condenado a 

matar a si mesmo, bebendo veneno (phármakon) na prisão em Atenas, onde 

aguardava o dia marcado para sua morte (399 a.E.C.). O tema do “suicídio” é 

introduzido a propósito do poeta Eveno que havia perguntado a Cebes sobre as 

recentes composições poéticas de Sócrates. Este diz a Cebes o que deverá ser dito 

a Eveno e envia-lhe saudações de sua parte, acrescentando que se Eveno for sábio 

deverá seguí-lo o quanto antes. Um dos interlocutores, Símias, pensa que ele se 

refere à seguí-lo na morte, pelo “suicídio”. Ao que Sócrates esclarece que não se 

deve empregar violência contra si mesmo (biasetai autón), já que isso não é 

permitido (PLATÃO. Fédon, 61c). 

Nesse ponto do diálogo, Cebes pergunta o motivo pelo qual a ninguém é 

permitido se matar (auton apokteinýnai); ensinamento que ele diz ter ouvido do 

pitagórico Filolau (PLATÃO. Fédon, 61e). Na formulação da resposta, Sócrates parte 

da representação órfico-pitagórica do corpo como prisão da alma, da qual não é 

permitido escapar. Segundo Giovanni Reale (2002, p. 114) no Orfismo a alma está 

presente no corpo humano como num cárcere para pagar uma culpa originária e 

deverá reencarnar-se uma série de vezes (metempsicose), até quando estiver 

completamente libertada dessa culpa. Porém, com uma prática de vida particular 

com iniciações e ritos, a alma pode purificar-se e antecipar sua libertação definitiva 

do corpo e, então, poder habitar eternamente com os deuses. 

De acordo com Alberto Bernabé (2012, p. 14) os princípios básicos do 

Orfismo assentam-se na versão órfica do mito dionisíaco: 
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[…] no princípio dos tempos, os Titãs, invejosos de Dioniso, 
mataram-no depois de enganá-lo com diversos objetos, 
despedaçaram-no, cozinharam-no e o devoraram. Irritado com isso, 
Zeus os fulminou com o raio. Da mescla das cinzas dos Titãs com 
Terra surgiram os seres humanos, que, como consequência de sua 
origem, tem uma parte terrena, o corpo, na qual se aloja uma alma 
com componente divino positivo, que procede de Dioniso, mas 
também com outro componente divino negativo, procedente dos 
Titãs, que eram deuses (BERNABÉ, 2012, p. 15). 

 

A alma humana, pois, tem uma origem divina e é imortal, mas apresenta 

resquícios da natureza titânica e por isso é castigada e deve expiar seu crime na 

prisão que é o corpo. Assim, a representação órfica marca uma distinção 

fundamental entre a alma imortal e divina e o corpo mortal e terreno65. Este não é 

propriamente mau, mas apenas o lugar em que a alma paga sua dívida. Por isso, o 

suicídio, sendo uma forma de libertar a alma do corpo, não é permitido, segundo o 

Orfismo: 

Por essa razão, não é possível recorrer ao suicídio como liberação 
do corpo; esse processo de ingresso da alma no corpo, expiação e 
liberação com a morte deste repete-se várias vezes num processo 
muito largo. A alma está submetida à metempsicose, isto é, à 
transmigração de outro mundo a este e de um corpo a outro, até que 
expiadas suas culpas, possa obter sua libertação” (BERNABÉ, 2012. 
p. 16). 

 

Pitágoras parece ter sido o primeiro filósofo a se apropriar do ensinamento 

órfico sobre a reencarnação da alma (REALE, 2002, p. 118). Ao que parece, 

Pitágoras escreveu quase nada, ou nada, e a autoria das poucas obras a ele 

atribuídas já era contestada na Antiguidade, embora existissem muitos livros sobre 

ele na época de Josefo (C. Ap., I.14, 163). Este dedica um parágrafo do Contra 

Apião para falar da suposta incorporação por Pitágoras de alguns preceitos judaicos 

e cita textualmente uma obra do erudito Hermipo sobre o filósofo de Samos intitulada 

Pitágoras (JOSEFO. C. Ap., I.163-165). Josefo tinha certo conhecimento das 

concepções pitagóricas, platônicas e estoicas a respeito do sobrenatural (JOSEFO. 

C. Ap., II.168). De Platão, Josefo faz alusão às Leis, menciona uma passagem do 

Timeu (28c) sobre a verdadeira natureza de Deus e cita a República (JOSEFO. C. 

                                                 
65

 A antropologia dualista do Orfismo marca uma ruptura fundamental com a representação homérica 
do corpo. O termo grego soma tem o sentido de cadáver em Homero e só passará a significar corpo a 
partir do séc. VI a.E.C. Antes dessa época o homem não era representado pelos gregos como alma e 
corpo (REALE, 2002, p. 19).  
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Ap., II.223, 256-257). Josefo chegou a prometer escrever quatro livros sobre as 

opiniões (dóksas) judaicas a respeito da essência (ousías) de Deus e sobre as leis 

(JOSEFO. Ant. Jud., XX.268). Também conhecia a história da filosofia, incluindo a 

morte de Sócrates (JOSEFO. C. Ap., II.263-266). 

Sócrates, porém, não insiste nessa representação órfica e utiliza a figura do 

escravo para esclarecer sua própria situação. Ele argumenta que os homens são 

propriedade dos deuses assim como o escravo pertence a seu senhor: “[…] na 

hipótese de algum dos teus escravos pôr termo à vida, sem que lhe houvesses dado 

a entender que estavas de acordo em que se matasse, não te aborrecerias com ele 

e, se fosse possível, não o punirias?” (PLATÃO. Fédon, 61e-62c). A sua própria 

situação ele a explica dessa forma, como uma contingência na qual foi colocado 

pela divindade (PLATÃO. Fédon, 62c). 

Existem, pois, para Platão algumas situações em que o suicídio é permitido e 

o suicida não deve ser punido, como no caso de ter sido ordenado pela justiça, de 

ser forçado por uma dor insuportável e no caso de uma vergonha desonrosa. Porém, 

nalguns casos o suicida fica sujeito à punição estabelecida nas Leis. Nesta, Platão 

trata da punição a que deve ser submetido aquele que mata o que lhe é mais 

próximo, mais querido (philtaton), ou seja, o que mata a si mesmo (eauton kteíne), 

motivado por indolência (argía) e covardia (anandrías). Este deveria ser enterrado 

sem as cerimônias fúnebres, numa sepultura isolada das demais e sem nome, 

medida equivalente à ataphia (PLATÃO. Leis, IX.873c-873d). Neste ponto temos 

condições de melhor compreender o discurso de Josefo contra o suicídio. 

 

O discurso de Josefo contra o suicídio (Bellum Judaicum, III.362-382) 

 

Josefo reelaborou o discurso filosófico contrário ao suicídio, utilizando 

algumas imagens e argumentos e adequando-os para o seu propósito específico de 

justificar sua própria recusa da morte voluntária durante o cerco de Jotápata. De 

modo geral, tais argumentos devem ter refletido sua real opinião sobre o problema 

colocado pelos gregos. Josefo não compartilhava dos sentimentos judaicos que 

alimentaram a revolta e não estava disposto a morrer pela liberdade judaica perante 

os romanos. Ele se sentia incumbido de uma missão e, ao contrário de Sócrates, a 

divindade parecia lhe apontar a necessidade de permanecer vivo para realizá-la: 

“Josefo, que temia ser atacado e que cria que trairia as ordens de Deus, se 
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morresse antes de anunciá-las, começou a fazer-lhes as seguintes reflexões 

filosóficas nesta extrema situação […]” (JOSEFO. Bell. Jud., III.361): 

 

Companheiros, por que nos empenhamos tanto em nos matarmos? 
Por que vamos separar dois elementos que se amam tanto, a saber, 
o corpo e a alma? Alguém dirá que eu mudei. Bem sabem isto os 
romanos. É formoso morrer na guerra, mas segundo mandam as leis 
militares, isto é, nas mãos dos vencedores. Agora bem, se evito o 
ferro dos romanos, verdadeiramente mereço eu mesmo dar-me a 
morte com minha própria mão e com minha própria espada. Em 
troca, se aqueles estão dispostos a perdoar um inimigo, como não 
vai ser mais justo que nos perdoemos uns aos outros? Na realidade 
é uma insensatez que nós mesmos levemos à prática aquilo por cuja 
causa lutamos contra nossos adversários. Pois é belo perder a vida 
pela liberdade, eu também opino o mesmo, ainda que, isso sim, 
quando lutamos e quando morremos nas mãos daqueles que a tiram 
de nós. Mas agora, nem os inimigos estão na nossa frente na batalha 
nem vão nos matar. É igualmente covarde aquele que não quer 
morrer, quando deve, como aquele que o deseja, quando não é 
necessário. Qual é o temor que nos impede acudir ante os romanos? 
Por acaso não será a morte? Então vamos impor a nós mesmos 
esse castigo que tememos e que suspeitamos nos imporão nossos 
inimigos? Mas alguém dirá que isto é a escravidão. Realmente agora 
somos bastante livres! Outro dirá que o nobre é matar a si mesmo. 
Não é assim, senão que é o mais ignóbil de tudo. De igual forma eu, 
por minha parte, considero que o piloto mais covarde é aquele que 
por temor à tempestade afunda voluntariamente o barco antes da 
tormenta. 
Mas, realmente, o suicídio é contrário à natureza de todo o conjunto 
dos seres vivos e é um ato de impiedade contra Deus, que é nosso 
criador. Não há nenhum vivente que tire a vida a si mesmo 
premeditamente ou por si mesmo. Em todos eles o desejo de viver é 
uma firme lei natural. Por isso consideramos inimigos aos que 
abertamente nos despojam da vida e castigamos aos que o fazem 
com traição. Pensais que Deus não se enfada, quando um homem 
despreza o dom que ele lhe tem concedido? Pois de Deus temos 
recebido a existência e, por sua vez, dele depende que deixemos de 
existir. Todos nós temos corpos mortais, feitos de matéria que se 
corrompe, enquanto a alma é sempre imortal e é como uma parte de 
Deus que habita em nossos corpos. Assim, se alguém faz 
desaparecer ou administra mal o que um homem lhe tem deixado em 
depósito, será tido por um malvado e por uma pessoa em quem não 
se pode confiar, mas se alguém expulsa de seu corpo o depósito 
confiado por Deus acredita que vai passar despercebido àquele que 
tem ofendido? Considera-se justo castigar aos escravos que têm 
escapado, ainda que fujam de amos malvados, e em nosso caso, 
não pareceremos ímpios, se abandonamos a Deus, o melhor de 
todos os senhores? É que não sabeis que os que abandonam esta 
vida, de acordo com a lei da natureza, e devolvem o empréstimo que 
têm recebido de Deus, quando ele que o tem dado o quer recuperar, 
receberão uma glória eterna, suas casas e suas famílias estarão 
seguras e suas almas permanecerão limpas e submissas, pois 
obterão no céu um lugar muito sagrado, desde onde voltarão de novo 
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a habitar em corpos purificados pelo contínuo retorno das idades? 
Em troca, as almas de todos os que, por loucura, têm utilizado suas 
mãos contra si mesmos serão recebidas pelo tão tenebroso Hades, e 
seu pai Deus castigará a seus filhos pelas ofensas de seus 
progenitores. Por isso Deus odeia este ato e é castigado pelo mais 
sábio dos legisladores. Entre nós está estabelecido que sejam 
deixados de fora sem sepultar até o pôr do sol aqueles que têm 
suicidado, enquanto que se considera lícito enterrar inclusive aos 
inimigos. Outros povos ordenam cortar aos cadáveres de tais 
pessoas a mão direita, pois crêem que da mesma maneira que o 
corpo se tem feito alheio à alma, assim também a mão há de ser do 
corpo. 
Companheiros, convém que raciocinemos com justiça e que não 
adicionemos às desgraças humanas a ofensa contra nosso criador. 
Se os romanos nos permitem conservar a vida, façamo-lo, pois não é 
uma desonra receber a salvação daqueles a quem temos 
demonstrado nosso valor por meio de tantas ações. Em troca, se 
decidem nos matar, é formoso que seja nas mãos de nossos 
vencedores. Eu não me passarei às filas inimigas para não trair a 
mim mesmo. Nesse caso seria mais imprudente que os desertores 
que se passam ao adversário: pois enquanto eles o fazem para se 
salvar, eu o faço para me encontrar com minha própria destruição. 
Sem embargo, tomara que os romanos estejam me estendendo uma 
armadilha, porque se me matam, depois de haver feito um acordo 
com eles, morrerei com alegria e levarei comigo a perfídia dos que 
têm me enganado como consolo mais importante que uma vitória 
(JOSEFO. Bell. Jud., III.362-382). 

 

A leitura do texto indica claramente que ele se baseou nos diálogos platônicos 

para compor essa peça retórica. As circunstâncias em que Josefo profere a arenga 

na caverna de um poço, rodeado de seus companheiros e diante da possibilidade 

real de se matar remetem ao contexto do Fédon: Sócrates em seu último dia de vida, 

rodeado de seus amigos no cárcere, defende a tese da imortalidade da alma e 

explica porque o suicídio não é permitido. 

Josefo explicitamente questiona a razão para separar alma e corpo (sôma kai 

psykhen). Assim, ele assume o conceito platônico, de origem órfica, da morte como 

separação entre alma e corpo, e reinterpreta a imagem da familiaridade do indivíduo 

consigo mesmo, expressa por Platão nas Leis (IX.873c), pela noção do parentesco 

(tà phíltata) de ambos: “Por que vamos separar dois elementos que se amam tanto, 

a saber, o corpo e a alma?” (JOSEFO. Bell. Jud., III.362). A antropologia dualista, 

estranha ao imaginário hebraico tradicional, equivale às representações farisaicas e 

essênias surgidas na época helenística: “Todos nós temos corpos mortais, feitos de 

matéria que se corrompe, enquanto que a alma é sempre imortal e é como uma 

parte de Deus que habita em nossos corpos” (JOSEFO. Bell. Jud., III.372). Note-se a 
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caracterização do corpo como matéria corruptível, imagem da morte, e da alma 

imortal, imagem divina. 

Flávio Josefo argumenta que o suicídio é contrário (allótrion) à natureza 

porque os seres vivos não procuram a morte ou não se matam por vontade própria, 

uma vez que, a vontade de viver é uma lei da natureza (phíseos gàr nómos) 

enraizada em cada um. Neste ponto, ele acaba negando a possibilidade mesma da 

morte voluntária – quase antecipando o naturalismo espinosista66. Porém, Josefo 

não desenvolve o argumento e, neste caso, deixa sem explicação o problema do 

suicídio. Nesse sentido, o próprio fenômeno do suicídio, que ele mesmo entendia 

como “se matar com as próprias mãos”, serve como objeção ao argumento proposto. 

Ora, se todos querem viver bastaria ele se perguntar por que algumas pessoas se 

matam. 

Mas, o principal argumento exposto por Josefo é o de que o suicídio é um ato 

de impiedade (asébeia) contra Deus, porque ele é o nosso criador, a vida é um dom 

dado por ele e depende da vontade divina que deixemos de viver. Josefo, porém, 

não explica como essa vontade divina se manifesta. Se profeticamente, como no seu 

caso ou por meio da justiça, como no caso de Sócrates. Porém, está claro que o 

suicídio fica excluído. 

Neste ponto Josefo utiliza a figura do escravo, já citada por Platão a propósito 

de os homens serem propriedade dos deuses, com o objetivo de expor os castigos a 

que o suicida fica sujeito: “Considera-se justo castigar aos escravos que têm 

escapado, ainda que fujam de amos malvados, e em nosso caso, não pareceremos 

ímpios, se abandonamos a Deus, o melhor de todos os senhores?” (JOSEFO. Bell. 

Jud., III.373). O castigo não é outro senão a privação de sepultura (ataphia) e uma 

existência miserável no além-túmulo. Segundo ele, os que morrem naturalmente 

receberão uma glória eterna e depois retornarão à vida. Porém, os que se matam 

por loucura (emánesan), ou seja, num momento de fúria, serão castigados no mundo 

dos mortos (JOSEFO. Bell. Jud., III.375). O esquema de punição/recompensa além-

túmulo não coincide exatamente com a crença órfico-pitagórica, mas remete a um 

mito recontado por Platão (Fédon, 110c-114-c). A respeito do destino das almas 

                                                 
66

 O filósofo, filho de judeus portugueses, Benedito Espinosa (1632-1677) conhecia as obras de 
Josefo e cita textualmente uma passagem das Antiguidades Judaicas (II, 16, 5) em seu Tratado 
Teológico-Político, no capítulo Sobre os Milagres (VI, 20), em que concorda com a liberdade de 
opinião, a respeito dos milagres bíblicos, proposta pelo autor antigo. Para o problema da morte e do 
suicídio em Espinosa ver: (SCIACCA, 2011, p. 45-52; OLIVA, 2012, p. 48-53). 
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além-túmulo vejamos o que este diz: 

 

Ao chegar a alma ao Hades, nada mais leva consigo a não ser a 
instrução e a educação, justamente, ao que se diz, o que mais 
favorece ou prejudica o morto desde o início de sua viagem para lá. 
O que contam é o seguinte: ao morrer alguém, o demônio que em 
vida lhe tocou por sorte se encarrega de levá-lo a um lugar em que 
se reúnem os mortos para serem julgados e de onde são conduzidos 
para o Hades com guias incumbidos de indicar-lhes o caminho. 
Depois de terem o destino merecido e de lá permanecerem o tempo 
indispensável, outro guia os traz de volta, após numerosos e longos 
períodos de tempo […] Uma vez alcançado o lugar em que se 
encontram as almas, a que se acha impura pela prática do mal, de 
homicídios injustos ou de crimes semelhantes […] vagueia por todos 
os lugares até escoar-se certo tempo, depois do que a arrasta a 
Necessidade para a moradia que lhe foi determinada. A que 
atravessou a vida com pureza e moderação e alcançou deuses por 
guias e companheiros de jornada, obtém moradia apropriada 
(PLATÃO. Fédon, 107d-108c). 
 
[…] quando os mortos chegam ao local determinado para cada um 
por seu demônio particular, antes de mais nada são julgados, tanto 
os que levaram vida bela e santa como os que viveram mal. Os 
classificados como de procedimento mediano dirigem-se para o 
Aqueronte e sobem para as barcas que lhes são destinadas e que os 
transportam para a lagoa. Aí passam a residir e se purificam, e, no 
caso de haverem cometido alguma falta, cumprem a pena imposta e 
são absolvidos ou recompensados, de acordo com o mérito de cada 
um. Os reconhecidos incuráveis, por causa da enormidade de seus 
crimes, roubos de templos, repetidos e graves, homicídios iníquos e 
contra a lei, e muitos outros do mesmo tipo que se cometem por aí: 
esses lança-os no Tártaro a sorte merecida, de onde não sairão 
nunca mais. Os autores de faltas sanáveis, embora graves – seria o 
caso dos que, num momento de cólera, usaram de violência contra o 
pai ou a mãe, mas que se arrependeram o resto da vida, ou os que 
se tornaram homicidas por idênticos motivos – todos serão 
fatalmente lançados no Tártaro […] Por último, os que são 
reconhecidos como de vida eminentemente santa, ficam dispensados 
de permanecer nessas moradas subterrâneas e, como egressos de 
prisão, atingem as regiões puras e passam a residir na terra 
(PLATÃO. Fédon, 113d-114c).  

  

Lembramos que a crença na imortalidade, e o conseqüente esquema de 

recompensas além-túmulo, têm um fundo moral que visa levar a todos a fazerem o 

bem. Isto inclui evitar o suicídio, que Platão já havia associado ao homicídio nas 

Leis. Da mesma forma, o cadáver do suicida fica sujeito à ataphia, que está 

estreitamente ligada ao destino do morto no além-túmulo: “Entre nós está 

estabelecido que sejam deixados de fora sem sepultar até o pôr do sol aqueles que 

têm suicidado, enquanto que se considera lícito enterrar inclusive aos inimigos” 
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(JOSEFO. Bell. Jud., III.377). Aquele que se mata é considerado aqui como sendo 

pior que o inimigo de guerra. Como Josefo já havia esclarecido anteriormente, se 

considera inimigo o que mata o seu adversário na guerra (JOSEFO. Bell. Jud., 

III.370). Este, porém, é digno de sepultura, enquanto o que mata a si mesmo deve 

ser dela privado, mesmo que por um breve período de tempo. Embora Josefo diga 

que essa medida estivesse estabelecida em lei, ele não chega a referí-la, o que 

seria uma prova irrefutável da hostilidade judaica para com o suicídio. Todavia, sua 

informação é um tanto desconcertante e nos deixa em suspensão à espera de uma 

lei específica sobre o suicídio. Porém, como vimos, não havia nenhuma lei desse 

tipo vigente entre os judeus. Na verdade, ele parece estar se referindo à medida 

proposta pelo próprio Platão, “o mais sábio dos legisladores”, a respeito dessa 

questão, e não a Moisés (PLATÃO. Leis, IX.873c-873d). De qualquer modo, estas 

são as primeiras referências à suposta punição dada aos suicidas no mundo judaico. 

 

O discurso de Eleazar a favor do suicídio (Bellum Judaicum, VII.323-336) 

 

Na arenga supostamente pronunciada por Eleazar em Massada sobressai 

novamente a figura do escravo. Dessa vez, a ênfase não está no possível castigo no 

além, mas sim na liberdade proporcionada pela fuga: 

 

Meus valentes! Faz tempo que tomamos a decisão de não sermos 
escravos nem dos romanos nem de nenhum outro, senão de Deus, 
pois só ele é o autêntico e justo senhor dos homens. Agora chega o 
momento que nos reclama pôr em prática nosso propósito. Nós, que 
antes não tínhamos suportado uma escravidão sem perigos, não 
devemos agora nos encher de desonra, porque, se cairmos vivos sob 
o jugo romano, sofreremos irremediáveis castigos, além da servidão. 
Pois nós temos sido os primeiros a sublevarmos e seremos os 
últimos a lutar contra eles. Creio que é Deus quem nos tem 
concedido esta graça de poder morrer com glória e liberdade, o que 
não tem acontecido aos outros que foram vencidos contra suas 
esperanças. Está claro que amanhã nós seremos conquistados, 
ainda que temos a possibilidade de escolher livremente uma morte 
nobre na companhia de nossos entes queridos. Los inimigos, que 
têm grande desejo de nos colher vivos, não podem nos impedir de 
fazer isto, nem nós somos já capazes de vencê-los no combate. 
Quando desejávamos reivindicar nossa liberdade e nos saiu todo mal 
entre nós mesmos e, o que é pior, em relação com os inimigos, 
talvez tínhamos que haver suspeitado em seguida desde o princípio 
a decisão de Deus e havermos dado conta de que o povo, que antes 
havia sido amado por ele, agora havia sido condenado. Porque, se 
Deus nos houvesse sido propício ou, ao menos, moderamente hostil, 
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não haveria permitido a morte de tanta gente nem haveria 
abandonado sua santíssima cidade ao fogo e à destruição por parte 
dos inimigos. Nós somos os únicos da raça judia que esperamos 
sobreviver e conservar nossa liberdade, como se fôssemos inocentes 
ante Deus e não houvéssemos participado em nenhum crime, depois 
de haver ensinado ao demais a atuar desta maneira? Assim pois, 
vejam como Deus tem demonstrado que nossas expectativas eram 
vãs, ao trazer sobre nós uma situação terrível que vai além de 
nossas esperanças. Pois nem a natureza desta fortificação, que é 
inexpugnável, tem servido para nos salvar, senão que, apesar de que 
contávamos com abundância de provisões, uma grande quantidade 
de armas e um sem fim de outros recursos, de uma maneira evidente 
nos temos visto privados pelo próprio Deus de nossa confiança de 
salvação. Realmente, o fogo que se dirigiu contra os inimigos não se 
voltou de forma espontânea contra o muro levantado por nós, senão 
que a causa disso foi a cólera provocada pelas inúmeras iniqüidades, 
que em nossa loucura nos temos atrevido a cometer contra nossos 
compatriotas. Recebamos castigo por este crimes, não de nossos 
piores inimigos, os romanos, senão de Deus pro nossas próprias 
mãos, posto que esta forma de suplício é mais suportável que 
aquela. Que nossas mulheres morram sem ser injuriadas e nossos 
filhos sem conhecer a escravidão. Depois de que estes últimos 
pereçam, concedámo-nos mutuamente um nobre favor ao conservar 
a liberdade como uma formosa tumba. Mas previamente prendamos 
fogo aos nossos bens e à fortaleza, pois, sei perfeitamente, que os 
romanos se desgostarão de não se apoderar de nossas pessoas de 
de não conseguir nenhum ganho. Deixemos somente os víveres, 
dado que, quando já estivermos mortos, estes serão testemunho de 
que não fomos vencidos pela fome, senão que, segundo decidimos 
desde um princípio, temos preferido a morte à escravidão (JOSEFO. 
Bell. Jud., VII.323-336). 

 

Segundo Josefo, a arenga de Eleazar não teria surtido o efeito esperado e 

muitos se deixaram tomar pelo medo. O líder sicário então profere uma nova arenga, 

numa clara aplicação do kairós discursivo, utilizando imagens e conceitos platônicos 

e estóicos sobre a liberdade e a imortalidade da alma a fim de confortá-los diante 

daquela situação: 

Na verdade eu estava muito enganado ao pensar que lutava em 
defesa da liberdade com homens valentes, que estavam dispostos a 
viver com honra ou a morrer. Porém, não são diferentes das pessoas 
comuns nem no valor nem em audácia, vocês que sentem medo da 
morte, que vos libertaria dos piores males, quando não deviam 
demorar em aceitá-la nem esperar nenhum conselheiro a respeito. 
Desde então, desde que fazemos uso da razão, as leis de nossos 
pais e de Deus, confirmadas pelas obras e as doutrinas de nossos 
antepassados, não têm deixado de nos ensinar que o viver é para os 
homens uma desgraça, enquanto que a morte não. Esta última, ao 
conceder a liberdade às almas as deixa ir a um lugar que é próprio 
delas e que é puro, onde estarão isentas de todo sofrimento, 
enquanto que se estão atadas a um corpo mortal e cheias de seus 
males, estão já mortas, pra dizer a verdade, pois não é conveniente a 
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associação do divino com o mortal. A alma encadeada no corpo tem 
uma grande força, pois faz que seja seu órgão sensorial, o move sem 
ser vista e o dirige para ações acima de sua natureza mortal. Mas, 
quando a alma se vê livre do peso que a arrasta para a terra e que a 
deixa suspensa sobre ela e vai ao lugar que lhe é próprio, então 
desfruta de uma ditosa força e de um poder ilimitado e permanece 
invisível aos olhos humanos, como o mesmíssimo Deus. Porque nem 
sequer é vista até que esteja no corpo: se aproxima de uma forma 
invisível e se separa de novo, sem que ninguém se aperceba disso. 
A mesma tem uma só natureza incorruptível, ainda que produz 
mudanças no corpo. Pois, tudo o que a alma toca, vive e floresce, 
enquanto que morre e murcha aquilo de que se aparta. Assim, é 
grande nela a abundância de imortalidade. Que o sono seja para 
vocês a prova mais evidente de minhas palavras, pois nele as almas, 
sem a distração do corpo e encerradas em si mesmas, desfrutam de 
um descanso muito prazeroso, pois se unem a Deus, pela 
semelhança de natureza que com ele tem, vagam por todas as 
partes e vaticinam numerosos acontecimentos futuros67. 
Porquê, então, tememos a morte, quando nos gosta o repouso do 
sono? Como não vem a ser insensato que busquemos a liberdade 
durante a vida e neguemos aquela que é eterna? Portanto, é preciso 
que nós, que temos sido educados segundo os preceitos de nossa 
pátria, sejamos para os demais, exemplo de aceitação da morte. 
Mas, se necessitamos também do testemunho de povos 
estrangeiros, olhemos aos hindús, que professam a prática da 
sabedoria. 
Eles, que são pessoas de bem, aguentam o tempo da vida como 
uma carga necessária imposta pela natureza. Esforçam-se por 
libertar suas almas dos corpos e, sem que nenhum mal os pressione 
ou os empurre a isso, pelo desejo de uma existência imortal 
anunciam previamente ao resto do povo que estão a ponto de partir. 
Não há ninguém que os impeça, senão que todos os consideram 
felizes e cada um deles deixa cartas a seus familiares. Assim, crêem 
que é segura e de uma verdade tão extrema a relação das almas 
entre si. Depois de haver escutado os encargos que se lhes têm 
encomendado, entregam seu corpo ao fogo, para que sua alma se 
separe totalmente pura dele, e morrem em meio de hinos de louvor. 
Seus entes mais queridos lhes acompanham na morte como mais 
complacência que a das demais pessoas quando despedem a seus 
cidadãos para uma viagem muito longe. Choram por eles mesmos, 
enquanto têm por ditosos àqueles que já têm adquirido um estágio 
imortal. 
Por acaso, não é uma vergonha para nós ter sentimentos inferiores 
aos hindus e desonrar de uma maneira indigna por culpa de nossa 
covardia nossas leis pátrias, que são motivo de inveja para todos os 
homens? Mas, ainda que desde o princípio se nos houvessem 
ensinado normas contrárias a estas, a saber, que para o homem o 
bem mais precioso é a vida e que a morte é uma desgraça, ainda 
assim a ocasião do momento nos exorta a suportar a morte com 
firmeza de espírito, pois vamos perecer por decisão de Deus e 
obrigados pela necessidade […]. 

                                                 
67

 A mesma ideia aparece no discurso que Ciro supostamente profere antes de sua morte 
(XENOFONTE. Ciropedia, VIII). 
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Pois nascemos para morrer e para isso temos engendrado aos 
nossos, e nem sequer a gente feliz pode escapar desse final. A 
natureza não impõe aos homens o ultraje, a escravidão e o ver a 
nossas mulheres levadas à desonra junto com nossos filhos, senão 
que suportam essas desgraças os que, por causa de sua covardia, 
ainda que tenham a possibilidade de morrer antes de padecê-las, 
não querem fazê-lo. 
Nós, confiados em excesso em nossa valentia, nos levantamos 
contra os romanos e agora, ao final, não lhes temos feito caso 
quando nos davam conselhos para que nos salvássemos. Quem não 
imagina, então, sua cólera se nos capturam vivos? Que desditados 
serão os jovens que com sua força física resistirão numerosas 
torturas! Que desditados serão também os de maior idade, que não 
poderão aguentar os infortúnios! Um verá que sua mulher é 
arrastada à força e escutará, enquanto tem suas atadas, a voz do 
filho que chama a seu pai. Mas, enquanto nossas mãos estejem 
livres e tenham uma espada, que executem uma nobre ação! 
Acabemos nossa vida sem haver sido escravizados pelos inimigos e 
abandonemos a vida livres, junto com nossos filhos e mulheres. 

(JOSEFO. Bell. Jud., VII.341-359, 381-386). 
 

 

Os conhecimentos retóricos de Josefo ficam demonstrados pelo uso que faz 

dos discursos e contraposições (VIDAL-NAQUET, 1990, p. 127). Como nota Pierre 

Vidal-Naquet (1990, p, 127), ele utiliza alguns discursos contrapostos, mas, na 

grande maioria das vezes ele não dá a palavra aos rebeldes. Apenas ele e os 

líderes romanos têm o direito de se pronunciar através de discursos. O discurso do 

líder sicário Eleazar ben Jair em Massada em favor do suicídio é uma exceção 

apenas aparente, pois se trata de uma elaboração de Josefo colocada na boca de 

Eleazar. Além do mais, esse discurso pode ser considerado uma resposta ao 

discurso contra o suicídio supostamente pronunciado por Josefo em Jotápata 

(VIDAL-NAQUET, 1990, p. 242). Sendo assim, a única função do discurso de 

Eleazar seria a de dar um equilíbrio literário ao pronunciado em Jotápata contra o 

suicídio (GOODMAN, 1991, p. 216). Portanto, ambos os discursos devem ser 

entendidos como uma antilogia. 

O uso retórico de discursos opostos em torno de uma mesma questão 

remonta a Protágoras (PLEBE, 1978, p. 10). Tanto no primeiro discurso quanto no 

segundo, o autor trata de uma mesma questão, o suicídio. Aquele é favorável ao 

suicídio, este é contra. Em ambos, os argumentos são retirados da filosofia grega, 

dos pitagóricos aos estóicos. Neste ponto Vidal-Naquet está certo. Mas não é 

necessário tentar buscar um precedente judaico para o segundo discurso. Ele quer 

encontrar um precedente literário para o discurso de Eleazar na literatura 
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apocalíptica judaica (VIDAL-NAQUET, 1990, p. 285-292). Para ele o discurso de 

Eleazar era um texto apocalíptico, um apocalipse de morte (VIDAL-NAQUET, 1990, 

p. 242, 292). Porém, segundo Arnaldo Momigliano (1990, p. 105), esse discurso era 

um convite ao suicídio baseado em argumentos mais compreensíveis para um 

greco-romano do que para um judeu. Por outro lado, a opção pelo suicídio resulta da 

desesperança: “E também está implícito, nas representações que nos oferece Flávio 

Josefo, que Eleazar prefere o suicídio porque reconhece que as esperanças 

apocalípticas imediatas se tem revelado como falácias” (MOMIGLIANO, 1990, p. 

105). 

Não podemos negar que a arenga de Eleazar soa de certo modo estoica. A 

possibilidade que o sucídio oferece de escapar ao sofrimento parece ecoar as 

palavras de Séneca (Cartas a Lucílio, VIII.15): “Porque hei-de eu esperar que sobre 

mim se abata a crueldade das doenças ou dos homens se posso escapar-me por 

entre os tormentos e assim iludir a adversidade?”. Note-se que para Eleazar o corpo 

também é uma prisão, mas da qual se deve escapar rumo à liberdade eterna da 

alma. Como explicar toda essa ambivalência e contradição? Talvez Josefo quisesse 

conformar sua escrita e reflexão ao pensamento estoico, que nessa época ganhava 

cada vez mais terreno entre os romanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As arengas deixadas por Josefo demonstram a ambivalência do problema do 

suicídio no Mediterrâneo antigo. A Antiguidade não ofereceu uma resposta definitiva 

à essa incômoda questão, mas deixou uma reflexão poderosa da qual o mundo 

ocidental ainda é tributário. Os judeus tiveram uma importante participação na 

medida em que o pensamento cristão buscou na Torah o respaldo para a posterior e 

efetiva condenação do suicídio. 

Émile Durkheim foi o primeiro estudioso a notar que o suicídio não era 

explicitamente interditado aos judeus e que a escatologia judaica tampouco tinha um 

papel importante na decisão dos judeus de matarem a si mesmos. Eficazes ou não 

para conter a prática do suicídio, o desenvolvimento das crenças no além-túmulo 

entre os judeus parece ter surtido efeito contrário. A morte voluntária por meio do 

martírio, por exemplo, esteve ligada à crença na ressurreição do corpo e, no convite 

ao suicídio feito por Eleazar se apela à imortalidade da alma. De qualquer modo, a 

prática do sepultamento entre os judeus pode indicar mais um cuidado com a 

memória do morto do que propriamente uma preocupação mágico-religiosa. 

Tradicionalmente o suicídio não representou um problema para o pensamento 

hebraico antigo e o destino imaginado para os suicidas no além-túmulo não era 

diferente do destino dos outros mortos em geral. Como vimos, nas fontes hebraicas 

há pouquíssimos casos de suicídio e nenhuma avaliação positiva ou negativa do 

mesmo. 

Os ritos funerários eram executados normalmente para os suicidas como para 

os demais mortos que a eles tivessem direito e, exceto naquela obscura passagem 

de Josefo recheada de elementos gregos, em nenhum outro lugar se diz que os 

suicidas fossem privados de sepultura ou que sua entrada no mundo dos mortos 

fosse proibida ou que lhes estava reservado um castigo no além-túmulo. 

Provavelmente, entre os judeus os cuidados em torno do morto derivavam de 

preocupações menos mágico-religiosas do que de preservar sua memória entre os 

vivos. Podemos conjecturar que no século I E.C. os judeus suicidas não recebessem 

todas as honras fúnebres e que suas sepulturas não tivessem inscrições e estela 

funerária, objetivando deixá-lo em total esquecimento. Talvez a afirmação de Josefo 

referente à suposta privação de sepultura aos suicidas possa interpretada nesse 
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sentido. Todavia não existem evidências suficientes para comprovar isso. A única 

suposta evidência é Josefo e o que ele diz está envolto em um contexto órfico-

pitagórico e platônico, o que torna confusa a sua interpretação. 

Pela leitura da literatura judaica, tanto hebraica quanto grega, notamos que os 

judeus não faziam distinção conceitual entre a morte voluntária e qualquer outro tipo 

de morte. As mortes voluntárias de Sansão, Saul, Aquitofel e Razias são descritas 

sem nenhum tipo de avaliação negativa das mesmas. Essa distinção surgiu pela 

primeira vez entre os filósofos gregos. 

Os gregos foram os primeiros a tomarem consciência do suicídio como um 

tipo de morte peculiar e a questionar sua possibilidade, moralidade e legitimidade. 

Isto se deve a algumas particularidades da representação órfica da alma que operou 

uma mudança significativa na imaginação grega a respeito do homem e da morte. 

Platônicos, epicuristas e estóicos, gregos e romanos, levantaram o problema e 

desenvolveram conceitos e argumentos em torno da racionalidade (logos), da 

natureza (phisis), da liberdade (eleuthéria) e da imortalidade (athanasías) para fazer 

pensar a questão. Os argumentos elaborados por pensadores como Platão, 

Aristóteles, Epicuro e Sêneca, serviram de matriz para as discussões filosóficas e 

teológicas posteriores, e alguns são válidos ainda hoje. Flávio Josefo utiliza 

argumentos extraídos da filosofia grega, tanto para defender como para condenar a 

morte pelas próprias mãos. 

Nas fontes hebraicas o suicídio era considerado um ato normal e nenhuma 

restrição era imposta ao suicida. Na literatura judaico-helenística, o suicídio se 

associa à ideia do martírio e passa a ser recompensado no além-túmulo. Porém, 

alguns intelectuais judeus, como Flávio Josefo, começaram a ver no suicídio um ato 

contrário à vontade divina e às leis da natureza, devendo ser, portanto punido no 

além-túmulo. 

Os suicídios relatados na história judaica se deram em contextos político-

militares, mas nenhum deles esteve relacionado com o sentimento que 

denominamos como “vontade de morrer”. Por outro lado, nos relatos os suicídios 

não se distinguem da morte geral, ou seja, sempre que são dadas as razões do 

destino de alguém é na morte que se concentra a avaliação e não no ato do suicídio. 

Isso quer dizer que em momento algum o suicídio é moralmente julgado enquanto tal 

e, muito menos, o suicida. O que nos interessa aqui é que em todos os casos 

analisados, os personagens históricos são julgados no texto pelo que fizeram de 
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errado em sua vida e não porque cometeram suicídio. O que nos levanta a 

importante questão se os judeus chegaram, em algum ponto de sua história, a 

prescrever o suicídio ou, de alguma forma tentar inibi-lo. 

Ao longo desta dissertação, tentamos testar a validade do testemunho de 

Josefo a respeito dos suicídios ocorridos na Palestina romana durante a Guerra 

Judaico-Romana, de 66 a 73 E.C. Vimos que nem todos os estudiosos estão de 

acordo sobre a veracidade dos relatos. Por outro lado, procuramos estudar se o 

tratamento dado entre os judeus aos cadáveres dos suicidas se distinguia do 

tratamento dispensado aos demais mortos e as razões dadas por Josefo para 

justificar sua decisão de não se matar, embora ele caracterizasse os rebeldes judeus 

como bravos e nobres guerreiros que estavam dispostos a dar suas próprias vidas 

pela liberdade do seu país. Apenas Josefo menciona uma suposta punição do 

suicida numa passagem inspirada na literatura filosófica grega. 

Flávio Josefo descreveu os judeus como pessoas corajosas que não tinham 

medo da morte, antes a enfrentavam com firmeza e destemor. A afirmação não 

implica que os judeus não amassem a vida e não desejassem viver de forma frugal, 

ou que desejassem a morte como prêmio e corolário de seu destemor e firmeza 

diante da necessidade moral de aceitá-la. Mas, se fosse preciso não receavam 

antecipá-la caso as circunstâncias assim exigissem. 
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