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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao selecionar personagens femininas em Eneida que possuam
estereótipos manifestados na atualidade pode-se perceber que as
mulheres podem ter um fim fatídico por extrapolar seu papel e invadir
os domínios masculinos principalmente devido a vícios atribuídos
tipicamente as mulheres. As mulheres em Eneida são viciosas ou
problemáticas e ameaçam os papéis tradicionais de gênero na sociedade
romana sendo assim os destinos trágicos dessas mulheres servem
muito mais como um alerta ou punição exemplar. De todo modo, para
relacionar a maneira como as mulheres são vistas na Modernidade é
importante prestar atenção no modo como são vistas na Antiguidade
de modo a compreender melhor as fontes da misoginia ocidental.
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AS SEMELHANÇAS DA ENEIDA DE VIRGÍLIO COM OS
TEXTOS BÍBLICOS
Bruno Pereira Barros
(orientador) Weberson Grizoste [CESP-UEA]
Resumo: Este trabalho tem como objetivo mostrar as semelhanças entre o
clássico de Virgílio com narrativas bíblicas. Sua importância na área é expor
para o leitor algumas das relações existentes. Conseguimos esta leitura através
de textos teóricos e das explicações em aulas de literatura latina. Assim,
chegamos à conclusão de que pode haver relação entre o texto clássico de
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Virgílio, com textos religiosos, principalmente com os livros de Genesis e
Êxodo.
Palavras-chave: Bíblia, Eneida, Semelhanças, Moisés, Eneias
INTRODUÇÃO
Nosso objetivo será mostrar ao leitor, através de uma
perspectiva comparativa, as semelhanças entre a Eneida de Virgílio e a
Bíblia. Começaremos por comparar a profecia de Abraão e a profecia
de Eneias, em seguida usaremos a história de Moisés, o seu nascimento
e como veio a tornar-se o líder dos hebreus, e com ele faremos a
comparação com as peripécias de Eneias.
É evidente nos estudos de intertextualidade, influência e
recepção que os mitos de outros povos frequentemente estão em
relação com os mitos e narrativas judaico-cristãos. Coincidência ou
não, não se pode estimar, mas que isso mostra que estes povos de
alguma forma tiveram, certamente, a mesma forma de inspiração
literária ou poética. Fato é, são parecidas as relações que estes povos
tiveram com o elemento divino, e que suas obras literárias nos vieram
carregadas de mitologia e da relação dos heróis com os deuses.
A PROFECIA À ENEIAS E A PROMESSA À ABRAÃO
No segundo livro da Eneida, Eneias narra, a pedido da rainha
Dido, todos os desastres que ele seus compatriotas sofreram desde a
destruição de Tróia, e em alto-mar, até chegarem em Cartago. Durante
esta narrativa fala-se de uma profecia dada pelos deuses. Esta profecia
tinha sido relevada ao herói no momento em que procurava sua esposa
Creúsa, quando ele tinha perdido ela de vista, enquanto carregava o seu
velho pai nos ombros e o seu filho na fuga da cidade. Durante esta
procura, Eneias encontra Creúsa, mas sob a forma de fantasma. Já era
tarde para salvá-la, mas não para salvar-se. Creúsa revela ao herói que
é chegada a hora dele partir para a Itália, onde daria origem a uma nova
linhagem, uma grande nação, maior que Tróia.
No livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 12, encontrase a história de Abraão. Nesta narrativa, logo no início, deparamo-nos
com uma profecia. Nesta profecia, dissera Deus à Abraão “Ora, disse
o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai
e vai para a terra que te mostrarei; de ti farei uma grande nação, e te
abençoarei, e te engrandecerei o nome.” (Gên. 12:1-2) (cf. Camps, 1962,
61

Anais da III Jornadas de Estudos Clássicos e Humanísticos de Parintins - 2022

22). Aqui, percebe-se que há semelhanças nessas duas narrativas pelos
seguintes fatores: primeiro Eneias e Abraão tiveram que sair de suas
terras, é claro que existe diferenças, Eneias saíra por causa da guerra,
Abraão pela promessa; segundo, estes dois personagens têm um grande
papel no nascedouro de duas civilizações, são delas os precursores; e
terceiro, através de uma profecia, de uma promessa de um futuro a qual
jamais verão, ambos são motivados.
MOISÉS E ENEIAS
Segundo o Gênesis, Moisés nasceu em um período de escravidão
de seu povo e, curiosamente, em um momento em que Faraó, o rei do
povo opressor, se sentia ameaçado por uma possível revolta dos
hebreus. Ocorre que os mesmos já haviam aumentado
consideravelmente de número ultrapassando os egípcios. Por isso
Faraó tinha determinado que todos os varões nascidos dos hebreus
fossem executados. No entanto, a hebreia que deu à luz a Moisés não
quis entrega-lo à morte, senão que resolveu escondê-lo
provisoriamente. Mais tarde, impossibilitada de continuar a empreita,
meteu-o num cesto e o abandonou nas águas do rio Nilo. Quis a
providência divina que o cesto fosse levado até a filha de Faraó. Estava,
a princesa, se lavando nas margens do rio. Coincidentemente,
desconhecendo os fatos, a princesa usou a própria mãe de Moisés para
amamenta-lo. Moisés foi automaticamente aceito na corte de Faraó,
tendo sido educado e crescido como um egípcio de alta classe. Os laços
de Moisés com os egípcios romperam-se quando este matou um
egípcio que estava a espancar um escravo hebreu. Por razão da morte
fugiu para o deserto e ficou por lá alguns anos. Ao fim, Moisés recebera
a ordem celestial de libertar e liderar o povo hebreu do Egito e conduzilo até a terra prometida (cf. Grizoste, 2013, 166).
No que diz respeito a Eneias, embora o troiano aceite a sua
missão, não conhece seu caminho e não chega a entender o que se
passa diante de seus olhos. De início, não só Eneias titubeia com sinais
divinos, mas todos que estão com ele. Há um certo momento em que
o pai de Eneias, Anquises, não quer sair de Troia, mas perecer com a
cidade. Finalmente, Eneias é avisado pelos deuses e acaba convencido
por um sinal no céu. A Eneida narra a trajetória de um herói que está
predestinado a dar continuidade a uma geração de guerreiros, de um
povo, conduzidos pelos deuses, que ora os encaminham para seu
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destino, que no caso são Júpiter e Vênus, e ora tentam detê-los, no caso
a deusa Juno. Tudo para fundar a cidade de Roma, que só existirá no
futuro. Porém, sabe-se que a conquista desta cidade não seria
simplesmente a chegada dos troianos às praias da Itália; seria às custas
de guerras, lutas e derramamento de sangue.
Muitas são as semelhanças entre as duas narrativas. Eneias e
Moisés são considerados os progenitores de um povo; ambos lideram
a fundação dessa nova pátria; ambos têm dificuldades de aceitar o
destino para qual estão incumbidos. O cumprimento da tarefa de
conquistar terras ou construir uma grande nação não seria fácil e nem
simples, já que as terras eram habitadas por outros povos. Então, tanto
os troianos quanto os hebreus tiveram que conquistar suas terras
através de lutas e guerras sangrentas. Outro ponto que deve ser levado
em consideração é que ambos, os heróis e suas estirpes, passaram anos
vagando até, finalmente, chegarem à terra prometida. Cada qual em um
ambiente adverso. Os troianos passaram três anos no mar e os hebreus
quarenta anos no deserto e outros mais no Egito.
Tantos anos perambulando por terra e mar, muitas vezes,
troianos e hebreus, duvidaram de seu destino; e muitas vezes, sentiram
falta da antiga pátria. Há um momento da narrativa da Eneida em que
mulheres chegaram mesmo a incendiar as embarcações enquanto seus
esposos estavam distraídos nos jogos funerais – isto porque não
queriam peregrinar mais uma vez. Estas incertezas ou murmúrios
frequentemente estavam entre o povo hebreu, e muitas vezes chegaram
a receber punições divinas.
O NASCIMENTO DE MOISÉS E AS SEMELHANÇAS COM
RÔMULO E REMO
Por outro lado, as histórias dos primeiros dias de Moisés
remetem-nos à lenda de Rômulo e Remo. Quando Moisés nascera,
Faraó tinha dado a ordem de executar todas as crianças hebreias. A
criança recebera proteção da mãe até ser colocada num cesto de junco
selado com betume e abandonado à própria sorte no rio Nilo. No caso
de Rômulo e Remo, eles nasceram de Reia Sílvia (descendente de
Eneias), sacerdotisa virgem, consagrada a deusa Vesta, que foi
engravidada pelo deus da guerra Marte. Amúlio prendera Reia em um
calabouço e mandara jogar seus filhos no rio Tibre. Milagrosamente o
cesto em que estava os bebês ficara atolado na margem do rio, junto à
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ilha Tiberina, entre os montes Palatino e Capitolino. Ali, uma loba os
encontrara e os amamentara. As semelhanças são evidentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É evidente que toda obra literária tem intertextualidade com
outras obras. Nenhum autor está imune às influências, sejam elas de
cunho literário, político ou religioso. No caso da Eneida, é sabido que
o poema épico foi encomendado pelo imperador Otávio Augusto, para
rivalizar com as obras homéricas e enaltecesse o Império Romano. É
uma obra que também serve como propaganda política, uma vez que
canta indiretamente a grandeza de César Augusto, à medida que Eneias
é um ancestral seu. Muitas são as semelhanças que encontraremos entre
a Eneida e a Bíblia, e o que aqui apresentamos é apenas um aperitivo.
Sabemos que Virgílio se inspirou nas epopeias de Homero para
compor a Eneida, mas cabe-nos perguntar se ele também não se
inspirou em narrativas do Antigo Testamento dos Judeus? Já que as
escrituras judaicas existiam no seu tempo. Estou convencido que isto
seja provável, uma que os romanos se apropriavam da cultura dos
povos dominados, a exemplo do que fizeram aos gregos.
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