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RESUMO 

 

A Alexíada é uma obra escrita em meados do século XII pela princesa bizantina 
Anna Comnena (1083-1153). O livro contém quinze capítulos que apresentam os 
feitos do imperador Aleixo I Comneno (1081-1118), pai da autora. Além de tais 
relatos, Anna expõe dados autobiográficos e refere-se a seus sentimentos e 
saberes. Neste trabalho serão apresentados alguns aspectos sobre a vida da autora 
e a forma como alcançou profundos conhecimentos, em especial seus saberes no 
campo da História. Tais saberes são provenientes principalmente de sua leitura dos 
clássicos gregos que eram considerados a base da cultura bizantina que tinha o 
helenismo como um de seus pilares identitários. Será discutido até que ponto tais 
saberes e suas frustrações em alcançar o trono imperial influenciaram na escrita de 
sua obra e em especial na forma como descreveu os personagens envolvidos nessa 
narrativa, pois apesar da autora declarar que na posição de historiadora tinha um 
compromisso em escrever com imparcialidade, sua obra é repleta de elogios ao pai 
e críticas aos inimigos do império.  

 

Palavras-chave: Anna Comnena; História; Império Bizantino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO..................................................................................................... 6 

 

I. OS CONFLITOS QUE ENVOLVERAM O GOVERNO DE ALEIXO I 

COMNENO........................................................................................................... 11 

 

II. A VIDA DE ANNA COMNENA: AMBIÇÕES E DESILUSÕES....................... 18 

 

III. A EDUCAÇÃO NO IMPÉRIO BIZANTINO..................................................... 26 

III.1. OS SABERES DE UMA MULHER BIZANTINA........................................... 29 

 

IV. A DESCRIÇÃO DOS PERSONAGENS NA ALEXÍADA............................... 38 

 

V. ENTRE HISTÓRIA, FAVORITISMOS E LAMENTAÇÕES............................ 55 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................ 80 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

As Cruzadas são um tema que incita não apenas historiadores, elas também 

fazem parte do imaginário contemporâneo sobre a Idade Média. Esses conflitos 

originários da Cristandade Latina envolveram ambições que atravessaram fronteiras, 

cruzaram o Império Bizantino, e chegaram a terras de Jerusalém em um período de 

domínio muçulmano. Não é, portanto, sem precedentes que tais eventos sejam 

largamente estudados e problematizados. O olhar do cavaleiro cristão que parte com 

suas hostes rumo à Terra Santa é a imagem comumente rememorada, contudo, 

essa questão vem sendo pesquisada a partir de novos ângulos, explora-se cada vez 

mais o olhar dos árabes1, dos bizantinos, dos turcos, e até mesmo dos menos 

favorecidos economicamente que participaram desse conflito que se estendeu por 

quase dois séculos.  

É nesse contexto de produção historiográfica que a obra Alexíada ganha 

destaque. Dotada de grandes saberes, Anna Comnena (1081-1153), na posição de 

filha do imperador bizantino Aleixo I Comneno (1081-1118) articulou sua erudição 

com suas experiências pessoais a fim de narrar os eventos que envolveram a vida e 

o governo de seu pai. Grande parte dos estudos que referenciam a fonte preocupa-

se com os capítulos referentes à chegada dos cruzados em terras bizantinas. A 

Alexíada representa a única fonte bizantina narrativa sobre a Primeira Cruzada que 

chegou até nós2.  

Intitulando-se uma historiadora, a princesa declara narrar com imparcialidade 

sobre os feitos praticados por Aleixo I, sem que sua posição de filha afetasse seu 

julgamento dos fatos. Em quinze partes a autora foi capaz de relatar os conflitos 

dentro das fronteiras imperiais, bem como as estratégias articuladas pelos inimigos 

nas fronteiras bizantinas. Anna expõe suas próprias impressões sobre os fatos, uma 

vez que foi testemunha ocular de inúmeros eventos; além disso, apresenta relatos 

de outras testemunhas e transcreve documentos oficiais como forma de 

fundamentar sua história.  

É preciso ler a fonte com a consciência de que Anna fala a partir de uma 

posição privilegiada, pertencia à família dos Comnenos, grupo que ascendeu 

                                                           
1
 MAALOUF, Amin. As Cruzadas vistas pelos árabes. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. 

2
 BUCKLER, Georgina. Anna Comnena. A Study. London: Oxford University Press, 1968, p.4 
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socialmente alcançando o poder imperial. Sua narrativa é cercada de julgamentos 

sobre aqueles que não faziam parte desse grupo, qualquer personagem que entra 

em cena tem seu nascimento e posição social descritos.  

A fim de problematizar essa narrativa foi necessário inicialmente entender 

alguns aspectos que envolviam diretamente o Império Bizantino, em especial 

durante o reinado de Aleixo I Comneno. Assim, os três primeiros capítulos abrangem 

o contexto do Império Bizantino entre os séculos XI e XII e procuram apresentar o 

cenário político e econômico à época em que Anna Comnena viveu, bem como 

delinear seus anseios pessoais e sua trajetória intelectual.  

O primeiro capítulo, intitulado “Os conflitos que envolveram o governo de 

Aleixo I Comneno”, apresenta os embates que envolveram o Império Bizantino 

alguns anos antes da ascensão de Aleixo I como imperador até o momento em que 

seu filho João Comneno assume o poder. Tal recorte foi assim definido para 

acompanhar a sequência narrada na Alexíada que remonta os anos em que Aleixo 

era ainda um soldado imperial até seu falecimento em 1118.  

Através do segundo capítulo – “A vida de Anna Comnena: ambições e 

desilusões” – é possível conhecer alguns dos aspectos mais importantes da 

biografia da autora. São esclarecidos quais eram suas ambições e como estas foram 

frustradas. Anna era filha primogênita do casal imperial, então sua família, em 

especial sua avó e sua mãe, lhe educou para que futuramente herdasse o trono. 

Para garantir tal sucessão a princesa foi prometida a Constantino Ducas, filho do ex-

imperador Miguel VII Ducas (1071-1078), reforçando assim a aliança entre as 

famílias Comneno-Ducas. No entanto, o nascimento de João Comneno, segundo 

filho do casal imperial, cessa com os sonhos de Anna, uma vez que o direito ao 

trono recaía automaticamente ao primeiro filho varão. Para maior desespero de 

Anna, seu noivo morre e então seus pais lhe prometem a Nicéforo Brienio, o que 

representou uma nova aliança política. Quando Aleixo I faleceu (1118) a princesa 

tentou assassinar o irmão, mas Brienio desiste do plano, provavelmente por aprovar 

o governo de João. O complô é descoberto e Anna é condenada a viver reclusa em 

um mosteiro, momento em que escreveu sua Alexíada.  

O capítulo seguinte, “A educação no Império Bizantino”, sintetiza qual era o 

nível básico de aprendizado que recebiam meninos e meninas que viviam dentro 

dos domínios bizantinos. No caso dos primeiros, a educação básica, que consistia 
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em gramática e retórica, poderia ser recebida em uma escola e caso a família 

tivesse condições o aluno poderia prosseguir os estudos para alcançar profissões 

especializadas. No caso das mulheres, era menor o número das que chegavam a se 

alfabetizar, tudo dependeria das posses da família. Aquelas que buscavam 

educação eram encaminhadas em sua maioria para o convento, já as que casavam 

eram educadas fundamentalmente para serem boas esposas e zelarem pelos filhos, 

aprendiam ocasionalmente a ler a Sagrada Escritura.  

Partindo desse contexto geral da educação bizantina desenvolve-se o 

subcapítulo “Os saberes de uma mulher bizantina” que apresenta as dificuldades 

enfrentadas especificamente por Anna a fim de adquirir conhecimentos. A autora 

vivia em um período de aproximação da Igreja com o poder imperial, o que fez com 

que seu pai lhe orientasse a estudar a Bíblia e não os textos clássicos por 

considerá-los profanos. Contudo, a princesa não seguiu totalmente tais orientações: 

estudou às escondidas obras como a Ilíada de Homero, as Histórias de Heródoto e 

diversos mitos gregos, não deixando, contudo, de estudar a fundo as Sagradas 

Escrituras. Seus conhecimentos expandiram-se ao longo de sua vida, o que pode 

ser constatado ao longo da obra, pois a autora faz questão de demonstrar que 

conhecia sobre geografia, medicina, física, geometria, e até mesmo sobre temas que 

condenava como a astrologia.  

O quarto capítulo, denominado “A descrição dos personagens na Alexíada”, 

apresenta um estudo mais detalhado da fonte. Buscou-se analisar como a autora se 

referiu a seus familiares e inimigos do império. Anna enaltece seus pais como as 

mais belas figuras, mas por outro lado, ao relatar sobre seu irmão João Comneno, 

que assumiu o trono após a morte de Aleixo I, não faz nenhuma menção a sua 

beleza ou inteligência, descreve-o sucintamente como um sujeito de olhar intenso, 

relegando sua imagem a algo próximo do esquecimento. Em seguida foi realizado o 

levantamento da forma pela qual a autora descreve personagens que eram inimigos 

do Império Bizantino. O pensamento da princesa é baseado na ideia do que é ser 

um bizantino, e é a partir dessa identidade que a visão sobre os latinos, muçulmanos 

e hereges é formada. Será apresentada, portanto, essa hierarquização dos 

personagens descritos o que contrasta com a ideia da autora de que na posição de 

historiadora ela se comprometia a “esquecer os favoritismos e os ódios”.  
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A análise dessa hierarquização será realizada mais profundamente no último 

capítulo - “Entre história, favoritismos e lamentações”. Será discutido até que ponto 

as leituras clássicas gregas realizadas pela autora influenciaram na construção de 

sua identidade bem como em seu fazer histórico.  

A partir da análise do conceito de história da autora será apresentado o 

debate historiográfico a respeito das intenções de Anna ao escrever um livro e 

classificá-lo como de caráter histórico. Há autores3 que interpretam a Alexíada como 

algo entre um panegírico e uma epopeia, mas não um livro de história, em função 

dos elogios a Aleixo e de sua descrição como um herói homérico. Outros autores 

não veem contradições entre o conceito de história objetiva defendida pela autora e 

as inúmeras lamentações e elogios feitos ao pai, uma vez que entendem que todas 

as qualidades expostas pela filha de Aleixo I eram uma forma de mostrar que sentia 

um grande afeto pelo pai e aquilo que o desfavorecesse não teria problemas em ser 

ocultado, pois os elogios seriam uma consequência natural da posição de Anna 

como filha4.  

Fato é que Anna possuía clareza sobre o que considerava como “regras da 

história” e como narrativa subjetiva, a primeira teria como princípio a imparcialidade 

e a segunda seria um texto composto por reflexões emocionais. Tais diferenças são 

discutidas pela autora todo o momento em que esses gêneros se mesclam. Essa 

questão será discutida a partir da ideia de que a mescla de gêneros literários era 

algo comum entre os bizantinos no século XII, pois era uma forma de demonstrar 

erudição.  

Daí a importância de se estudar a escrita da história diretamente ligada ao 

contexto em que está inserida. É evidente que tais critérios legitimadores não 

permaneceram os mesmos entre as sociedades que posteriormente tiveram acesso 

a essa obra. O que se entende por história hoje e modo pela qual o ofício do 

historiador é apreendido na contemporaneidade é resultado de inúmeras distensões 

e distorções de conceitos e hábitos diários. Até mesmo a importância dada a um 

livro hoje é diversa daquela atribuída por um monge copista do século XIV, por 

exemplo. Destarte, este trabalho propõe-se a reunir fatos importantes sobre a vida 

dessa mulher bizantina, bem como os resultados de sua obra que são dignos de sua 
                                                           
3
 DÍAZ ROLANDO, E. La Alexíada de Anna Comnena. Erytheia, n. 9.1, 1988.  

4
 RUNCIMAN, Steven. História Historia de las Cruzadas: La Primeira Cruzada y la Fundación del 

Reino de Jerusalén (vol. I). Madrid: Revista de Occidente, 1956, p. 320. “una mujer inteligente, muy 
culta, y minuciosa como historiador, trataba de comprobar las fuentes” [Trad. nossa].  
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erudição. Através dessas informações será possível problematizar a escrita da 

História na Idade Média e as diferentes leituras sobre essa obra na 

contemporaneidade.  
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I. OS CONFLITOS QUE ENVOLVERAM O GOVERNO DE ALEIXO I COMNENO 

 

 

O governo de Aleixo I Comneno (1081-1118) foi cercado de disputas 

territoriais, mas também foi um momento de grande desenvolvimento cultural, o que 

possibilitou que sua filha estudasse com profundidade e fosse capaz de escrever a 

Alexíada, uma obra de grande extensão (constituída por quinze livros) sobre esse 

período. Anna Comnena relata em detalhes as batalhas enfrentadas contra as 

recorrentes tentativas de invasão que fragilizavam o poder imperial que já sofria 

abalos devido a problemas internos como as heresias e as tentativas de usurpação.  

Como será apresentado, o sentimento aristocrático é visceral para Anna, 

qualquer personagem que entra em cena tem seu nascimento e posição social 

descrito. Os bizantinos tinham o costume de apresentar sua linhagem, contudo, 

Anna não cita a origem dos Comnenos. A historiadora Georgina Buckler aponta 

como causa dessa omissão a origem humilde dessa família que teria descendido 

dos veláquios, povo nômade que vivia nos Bálcãs5. 

A família de Aleixo Comneno era originária da região provincial do império 

onde uma forte disputa de poder entre generais (militares) que ali viviam e 

burocratas (civis) da região central abalava as estruturas de poder do Império 

Bizantino. O desenvolvimento do sistema das themes e os sucessos das armas 

bizantinas nos séculos X e XI deram poder à classe dos militares que buscou 

neutralizar a hegemonia dos burocratas6”. Assim, o poder das províncias reforçava-

se. Com a diminuição da incidência das leis restritivas de aquisição de terras aos 

aristocratas das províncias, estes “crescem em silêncio” e começam a alcançar um 

papel preponderante, marcando o avanço bizantino ao Oriente. Diversas famílias 

originaram-se desses grupos provinciais, entre elas a família dos Comnenos que se 

desenvolveu na aldeia de Comné, nos arredores de Andrinopla, adquirindo grandes 

propriedades na Ásia Menor, próximo a Kastemon (atual Kastamuni)7. A batalha de 

Manzikert, em 1071, foi a causa da migração dessas famílias da aristocracia 

provincial da Ásia Menor, onde detinham poder, em direção a Constantinopla. Tal 

                                                           
5
 BUCKLER, G. Op.cit.,  p.265. 

6
 VRYONIS, Speros. Bizâncio e Europa. Lisboa: Editorial Verbo, 1980, pp. 128-129.  

7
 WALTER, Gérard. A vida Quotidiana em Bizâncio no século dos Comnenos (1081-1180). Livros 

do Brasil: Lisboa, 1970, pp. 65-69.  
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migração ocorreu devido à derrota do exército bizantino frente aos turcos seldjúcidas 

que aos poucos ocuparam a Ásia Menor. Diversas dessas famílias migrantes 

buscaram manter seu poder ao se estabelecerem em Constantinopla. 

Através do primeiro capítulo da Alexíada é possível acompanhar os primeiros 

passos militares de Aleixo Comneno, já infiltrado na capital. Aos quatorze anos, 

“corria a acompanhar o imperador Diógenes [...] tal espírito guerreiro possuía este 

jovem”8. Aleixo fez diversas alianças dentro da corte o que lhe ofereceu 

possibilidades de sobreviver ao governo de Miguel Ducas, para então depor o 

imperador Nicephoros III Botaniates (1078-1081) e se tornar o novo imperador 

bizantino.  

Aleixo e seu irmão Isaac passam a se aproximar da imperatriz Maria de 

Alania (esposa de Nicephoros III Botaniates), Isaac se casa com a filha da imperatriz 

o que facilita tal aproximação. Convivendo no palácio e ganhando confiança da 

soberana não são bem vistos pelos ministros do imperador Nicéforo III Botaniates 

que também almejavam o poder. Percebendo que corriam perigo, os irmãos fogem 

de Constantinopla em fevereiro de 1081. Nesse momento, Aleixo é reconhecido 

como imperador por quase todo o exército. Ao retornar a Constantinopla em abril, 

Aleixo é reconhecido por sua família como o mais capacitado dos dois irmãos, e é 

proclamado imperador. Botaniates submeteu-se a ser encerrado em um 

monastério9.  

De acordo com a historiadora Georgina Buckler, ao assumir o poder, Aleixo 

encontra o império em lamentáveis condições militares e financeiras e foi obrigado a 

envolver-se em desgastantes enfrentamentos para proteger suas fronteiras dos 

Turcos ao leste e dos normandos ao oeste10. De acordo com Runciman, os dois 

imperadores que antecederam o reinado de Aleixo I – Miguel VII e Nicéforo III 

Botaniates – utilizaram-se dos turcos como mercenários, isso deu livre acesso a 

esse grupo às terras bizantinas. A vulnerabilidade das terras da Ásia Menor facilitou 

o alojamento dos turcos que fundaram Estados independentes na região sem o 

consentimento imperial11. 

                                                           
8
 COMNENA, Anna. Alexíada. I, 1.  

9
 RUNCIMAN, Steven. Historia ..., Op.cit, p. 69; BRÉHIER, Louis. El Império Bizantino - Vida e 

Muerte de Bizancio. México: Editorial Hispano AmericAnna, 1955, pp. 253-254; WALTER, Gérard. Op. 
cit., p. 52. 
10

 BUCKLER, G.op.cit. p.12 
11

 RUNCIMAN, Steven. História…Op. cit., pp. 67-68.  
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Através dos livros IV a VI, a princesa relata os dissabores que Aleixo I 

experimentou em suas relações com os normandos da Sicília. Estes almejavam 

conquistar a fértil região de Tessalônica. Seu líder, Roberto Guiscardo, invade a 

costa de Dirráquio em 1081. O imperador precisava de reforços, pois o exército 

bizantino estava fragilizado, então busca apoio dos turcos do Oriente e, em especial, 

dos venezianos que também temiam o avanço normando, uma vez que Guiscardo 

intentava dominar ambas as margens da entrada do Adriático o que significava 

perda de poder marítimo veneziano12. Em troca de apoio militar, Aleixo I garantiu 

privilégios comerciais aos venezianos: os mercadores poderiam comprar e vender 

em todo o território bizantino sem ter que pagar impostos alfandegários ou pelo 

estacionamento e descarga de seus veículos. Reservam-lhes cais particulares e 

ainda um bairro especial em Constantinopla13. Vryonis considera que tais medidas 

foram prejudiciais para os bizantinos, pois o comércio de transportes transitou das 

mãos dos gregos para os venezianos, além dos cofres do Estado deixarem de 

receber o produto do negócio mais lucrativo do império14.  

Os cofres do Estado estavam vazios, destarte, além da ajuda dos venezianos, 

Aleixo precisou confiscar os bens da Igreja para conseguir recursos a fim de 

combater os normandos. A Igreja era um departamento do Estado, o imperador 

possuía poder sobre ela, de tal forma que permitiu que até mesmo objetos de ouro 

presentes nos templos fossem fundidos para formar parte do tesouro15.  

Em 1082, após diversos enfrentamentos, Guiscardo é forçado a regressar à 

Itália, para ajudar o papa contra os novos aliados germanos de Aleixo, deixando seu 

exército nas mãos de Boemundo. Assim, os problemas com os normandos não 

haviam cessado. Mesmo com a morte de Roberto Guiscardo em 1085, Boemundo 

de Tarento dá continuidade às batalhas e consegue derrotar duas vezes os 

bizantinos que tiveram que pedir novamente ajuda a venezianos e turcos. 

Conseguindo derrotá-lo somente em 1108, Aleixo I impõe ao normando um tratado 

humilhante – o Tratado de Devol – que impôs a Bohemundo receber Antioquia como 

feudo doado por Aleixo, e tornar-se um vassalo do imperador16.  

                                                           
12

 VRYONIS, Speros. Op. cit., p.144; WALTER, G. Op. cit., p.  127. 
13

 WALTER, G. Op. cit., pp. 128-129.  
14

 VRYONIS, Speros. Op. cit., p. 150.  
15

 RUNCIMAN, Steven. A Civilização Bizantina. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1961, p. 85.  
16

 DIEHL, Charles. Os grandes Problemas da História de Bizâncio. São Paulo: Editora das 
Américas, 1961, p. 172; RUNCIMAN, Steven. História…Op. cit., p. 74. 
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Do lado leste do império, Aleixo I deparou-se com uma nova frente: os 

petchenegues (1087-1090; 1091). Anna relata esses conflitos nos livros VI e VII, 

denominando esse grupo de bárbaros invasores. Aliados ao emir turco de Esmirna, 

os petchenegues instalaram-se no Danúbio e nos Bálcãs onde resistiram a todas as 

tentativas de cristianização. No livro VII, Anna relata que Aleixo em pessoa lutou 

contra esse grupo, sendo derrotado perto de Dristra, próximo ao Danúbio. Os 

cumanos disputavam o espólio com os vencedores, mas como estes não aceitam 

são derrotados, fragilizando-se militarmente. Aleixo aproveita esse momento para 

fazer um acordo com esse grupo, entretanto, essa paz foi efêmera, a segunda 

batalha contra os pechenegos (1091) resultou na derrota e total destruição desses 

povos nômades. Os prisioneiros são assassinados, fazendo com que muitos aliados 

cumanos fugissem.  

Os turcos representavam outra força militar proveniente do leste. Anna dedica 

diversos capítulos a esse grupo que também considera como bárbaro. Embora 

Aleixo I tenha promovido algumas alianças com os sultões a fim de obter força 

militar, a relação entre os bizantinos e os turcos não foi de paz absoluta. Quando 

estes começam a invadir o império a situação se modifica. Muitos mercenários 

tiveram de ser enviados à Ásia Menor onde o turco Tzacas se autodenominava 

soberano independente, o que deflagra conflitos em todo o império. No livro XV, o 

mais extenso, a autora relata sobre o ataque surpresa do sultão de Iconium – Kilij 

Arslan (ou Saisan) na Ásia Menor, momento em que ocorre a última batalha de 

Aleixo contra os turcos. 

Kilij Arslan é descrito pelo estudioso Amin Maalouf como um jovem e prudente 

governante. Seu sultanato abrangia parte da Ásia Menor, região conquistada dos 

bizantinos. Em razão disso, ainda abrigava um maior número de igrejas bizantinas 

do que de mesquitas, e a população era majoritariamente de origem bizantina. 

Dessa forma, o sultão sabia que muitos de seus súditos o consideravam “um chefe 

de bando bárbaro” e que apenas reconheciam Aleixo I Comneno como seu 

imperador17. Asrslan temia o ataque de Aleixo I que se mostrava claramente 

interessado em reconquistar Niceia, a capital desse sultanato. Houve diversos 

combates repletos de estratégias por parte dos turcos que vencem muitas batalhas, 
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 MAALOUF, Amin. Op.cit. pp.17-18. 
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contudo, o imperador bizantino acaba vencendo a disputa final com o apoio de 

mercenários latinos, denominados de franj pelos turcos18.  

De acordo com Bréhier, entre 1081-1095, às vésperas das cruzadas, Aleixo I 

consegue conter a desagregação do império. Desiste de recuperar a Itália tomada 

pelos normandos e busca novas estratégias para reconquistar a Ásia Menor. 

Internamente, com o intuito de manter o apoio do partido militar, que o elevou ao 

poder, cria novas dignidades e títulos. Muitos desses títulos foram oferecidos a seus 

parentes19. No entanto, com a chegada dos cruzados em terras bizantinas, surgem 

novas tribulações.   

O final do livro X e o livro XI contêm a famosa narrativa de Anna Comnena 

sobre a Primeira Cruzada. Mesmo contendo as ameaças externas, Aleixo I possuía 

poucos soldados, pois os centros de recrutamento na Anatólia estavam 

desorganizados devido à presença dos turcos seldjúcidas. O imperador dependia de 

mercenários. Sua política com o Ocidente poderia lhe ser útil para recrutá-los. Em 

razão disso, em 1095, envia alguns de seus ministros ao primeiro grande concílio do 

pontificado do papa Urbano II. O papa estava disposto a disponibilizar homens a 

Aleixo I, porquanto seu programa previa canalizar as forças dos cavaleiros longe de 

suas terras e persuadi-los a reconquistar Jerusalém por um “dever cristão”20.  

A historiadora Fátima Fernandes argumenta que Aleixo I recebeu os 

ocidentais de maneira desconfiada, principalmente porque entre eles encontravam-

se os normandos que, como citado, haviam empreendido invasões aos territórios 

bizantinos. Mesmo com tal desconfiança o imperador consegue, inicialmente, um 

juramento de fidelidade dos cavaleiros, que recuperam alguns territórios que 

estavam em mãos dos turcos seldjúcidas e os devolvem ao imperador. Porém, 

muitos desses cavaleiros ambicionavam Constantinopla tanto quanto o Santo 

Sepulcro o que gerou disputas entre as duas cristandades21.  

Aleixo Comneno também sofreu pressões vindas do interior do império, o que 

demonstra como seu poder estava fragilizado em todas as frentes. Aleixo descobre 

conspirações envolvendo dois mercenários, outra envolvendo seu sobrinho João – 
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 Ibidem, p.22 
19

 BRÉHIER, Louis. Op. cit., p. 258 
20

 RUNCIMAN, Steven. História..., Op. cit. p. 102.  
21

 FERNANDES, Fátima Regina. Cruzadas na Idade Média. In: MAGNOLI, Demétrio (org.). História 
das Guerras. São Paulo: Contexto, 2006, pp. 112-113.  
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governador de Durazzo, e uma terceira relativa à insubordinada família Gabras. Os 

demais conflitos internos foram de caráter religioso.  

O enfrentamento religioso de maior impacto interno foi o conflito com os 

hereges bogomiles. A heresia era um crime contra o Estado. Quem punia esse 

crime, portanto, era o imperador. Contudo, as punições só eram impostas contra os 

que eram politicamente perigosos, como os bogomiles, que pregavam a 

desobediência ao Estado. Defendiam que as vicissitudes materiais, o trabalho, a 

obediência à autoridade e a procriação de filhos eram perniciosos. No livro XV é 

possível constatar o ódio que a autora expressa por esse grupo, narra com 

indignação a maneira pela qual os bogomiles se infiltraram na capital. Esses 

hereges passaram a constituir um problema ao Estado e Aleixo I julga e manda 

executar seu líder – Basílio – instalado na capital22.  

Com o governo politicamente abalado, Aleixo I percebe a necessidade de 

legitimar sua família no poder, então passa a investir na formação cultural e religiosa 

do império. A corte dos Comnenos passa a ser reconhecida por seu refinamento e 

desenvolvimento intelectual, Constantinopla era o principal núcleo cultural do 

Império Bizantino23. Houve um reavivamento entre os bizantinos da leitura dos 

clássicos: “Anna [...] vive um momento de eclosão cultural e, a julgar por seus frutos, 

se pode deduzir que o século XII contava com bibliotecas de recursos notáveis em 

Bizâncio24”. 

A religiosidade também auxiliou em sua legitimação diante do povo. Sua 

posição de vice-deus era assegurada pela benevolência que demonstrava diante 

dos necessitados. Anna Comnena exalta o orfanato construído por seu pai e relata 

que muitas crianças adquiriram grandes conhecimentos nesse local, o que mais uma 

vez demonstra o interesse em questões culturais.  

É possível perceber que o governo de Aleixo I Comneno sofreu grandes 

abalos políticos, mas também foi capaz de desenvolver a cultura bizantina em 

diferentes círculos sociais. As alianças formadas entre seu governo e o de outros 

                                                           
22

 RUNCIMAN, Steven, A Civilização..., Op. cit., pp. 92-95.  
23

 MARÍN RIVEROS, J. Ana Comneno en el Panorama de la Cultura Bizantina. In: Byzantion Nea 
Hellás, n. 23. Facultad de Filosofia y Humanidades, Universidad de Chile, 2004. p. 21 
24

 Ibidem, p. 28. “Anna [...] vive un momento de eclosión cultural y, a juzgar por sus frutos, se puede 
deducir que todavía en el siglo XII se contaba con bibliotecas de recursos notables en Bizancio” 
[Trad. nossa].  
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territórios possibilitaram que essa cultura se espalhasse por outras regiões 

difundindo hábitos e novos conhecimentos.  
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II. A VIDA DE ANNA COMNENA: AMBIÇÕES E DESILUÇÕES 

 

 

A Alexíada é recorrentemente classificada como a biografia do imperador 

bizantino Aleixo I Comneno (1056-1118). No entanto, a obra também apresenta 

excertos autobiográficos nos quais a autora expressa seus sentimentos e demonstra 

seus saberes. Tais fragmentos permitem a construção de uma narrativa sobre a vida 

dessa princesa que, segundo Georgina Buckler, não era um mero produto de seu 

tempo, sua autobiografia é a chave para seu caráter individual25. Destarte, é preciso 

considerar as subjetividades da autora e comparar seu testemunho com o de outros 

autores também interessados no governo dos Comnenos. Os escritos dos 

historiadores bizantinos João Zonaras – contemporâneo de Anna26 - e Nicetas 

Choniates (c.1150- c.1217) – que viveu na corte no contexto da Quarta Cruzada27 - 

são fontes fundamentais para que se possam examinar outras perspectivas sobre os 

fatos narrados na Alexíada.   

Ao relatar seu nascimento, Anna acentua sua legitimidade como filha do 

imperador: “Ao amanhecer (era sábado) [a imperatriz] deu a luz a uma menina que 

se apresentava totalmente parecida, segundo se dizia, com seu pai. Essa menina 

era eu28”. A autora relata uma espécie de graça recebida pela mãe Irene Ducas, esta 

teria feito um sinal da cruz sobre o ventre pedindo à filha que esperasse para nascer 

até que seu pai retornasse. Aleixo I, já imperador, encontrava-se fora de 

Constantinopla, em batalha contra o normando Roberto Guiscardo. Dois dias depois 

do pedido da mãe (02/12/1083), quando Aleixo já se encontrava em Constantinopla, 

Anna vem ao mundo. A realização do pedido de Irene é justificada pela princesa 

como prova do carinho que sempre teve pelos pais29. Esse acontecimento 

maravilhoso representa a tentativa de Anna em demonstrar que era uma filha 

especial e devota aos pais: 

 

                                                           
25

 BUCKLER, G. Op. cit. p.27. 
26

 HILL, Barbara. Actions Speak Louder than Words: Anna Komnene’s Attempted Usurpation. In: 
PETERSON, Thalia Gouma (org). Anna Komnenene and her times. New York: Routledge, 2014.  
p.5 
27

 MARINELLA, Lucrezia. Niceta Coniata fonte dell’Enrico, ovvero Bisanzio acquistato (1635). In: 
Incontri triestini di filologia clássica, 4, 2004-2005, p. 415.  
28

 COMNENA, Anna. Alexíada. VI, VIII, 1. “Al Alba (era sábado) dio a luz a uma niña que presentaba 
um total parecido, según se decía, con su padre. Esa niña era yo”. [Trad. Nossa].  
29

 COMNENA, Anna. Alexíada. VI, VIII, 1-2.  
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Esta característica de minha forma de ser tem como testemunhas todas as 
pessoas que conhecem minha vida e meus abundantes trabalhos em 
benefício de meus pais, os sofrimentos e os perigos que enfrentei por meu 
amor a eles sem me preocupar com honra, dinheiro ou minha própria vida

30
. 

 

Anna Comnena exalta o fato de ser a primogênita e de ter nascido na Sala 

Púrpura. Nascer nesse local concedia à criança o sobrenome de Porfirogênito, o que 

aparentemente não significava uma posição oficial, mas um enorme prestígio31. 

Esse título tem origens no governo de Leão III (717-741) que, buscando reforçar a 

ideia de uma dinastia imperial, cria o termo para legitimar o poder de seu filho 

Constantino V32. 

A princesa ressalta que em razão de seu nascimento as tradicionais 

comemorações imperiais foram realizadas com muita alegria: “todos e, em especial, 

os parentes consanguíneos da imperatriz, estavam mais contentes do que nunca, 

cantavam, saltavam e não sabiam o que fazer de felicidade33”. 

Poucos dias depois de nascer, Anna torna-se noiva de Constantino Ducas 

cujas raízes eram aristocráticas. Filho de Miguel VII Ducas (1071-1078) e neto de 

Constantino X (1059-1067), o menino havia sido aclamado desde seu nascimento 

como coimperador ao lado do pai, mas este abdica ao trono, retirando-se para o 

mosteiro de Stoudios. O governo é sucedido por Nicéforo III Botaniates até ser 

conquistado por Aleixo Comneno.  

Aleixo I, exercendo seu poder imperial, busca atrair o apoio dos Ducas, uma 

influente família, através do resgate dos direitos de Constantino Ducas ao trono de 

Constantinopla, tornando-o legítimo herdeiro do trono34. Assim, o casamento de 

Anna e Constantino Ducas elevaria o casal, futuramente, ao trono bizantino, o que é 

considerado por Anna uma dádiva de seus pais: “meus pais me consideraram digna 

                                                           
30

 COMNENA, Anna. Alexíada. VI, VIII, 2. “Esta característica de mi forma de ser tiene como testigos 
a todas las personas que conocem mi vida y ló confirman mis abundantes trabajos en beneficio de 
mis padres, los sufrimentos y los peligros que arrostré por mi amor hacia ellos sin atender al honor, al 
dinero, no a la misma vida”. [Trad. Nossa].  
31

 RUNCIMAN, S. A Civilização..., Op. cit., p. 69.  
32

 FEATHERSTONE, Jeffrey. Emperor and Court. In: JEFFREYS, Elizabeth; HALDON, John; 
CORMACK, Robin (Org). The Oxford Handbook of Byzantine Studies. New York: Oxford, 2008. p. 
505.  
33

 COMNENA, Anna. Alexíada. VI, VIII, 3. “todos y, en especial, los parientes consanguíneos de la 
emperatriz, estaban más contentos que nunca, cantavan, saltavan y no sabían qué hacer de gozo”. 
[Trad. Nossa].  
34

 DÍAZ ROLANDO, Emilio. Estudio Preliminar. In: COMNENO, Ana. La Alexiada. Sevilla: Editorial 
Universidad de Sevilla, 1989.p.12.  
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da coroa e do diadema imperial35”. De acordo Emilio Díaz Rolando, Anna passa a 

ser educada para se tornar imperatriz36, a própria autora comenta que este 

cerimonial foi muitas vezes exaltado por seus familiares, ou seja, a princesa contava 

com o fato de que chegaria ao poder. Contudo, esse tom festivo é rompido com a 

narrativa do nascimento de seu irmão. A alegria passa a ser tratada por Anna como 

um presságio das desgraças que lhe ocorreriam37.  

Seu irmão João Comneno nasce (entre 31/ago/1088 e 01/set/1087) quando a 

princesa possuía cinco anos de idade, tomando a frente na sucessão imperial. De 

acordo com Rolando, tal acontecimento significou uma grande frustração na vida de 

Anna Comnena que reservou grande ódio a seu irmão38. 

Para maior desilusão da filha de Aleixo I, Constantino Ducas morre em 1094, 

o que significou o fim do noivado que poderia lhe conceder forças para dominar o 

trono. No entanto, como Anna tinha onze anos e, segundo os costumes bizantinos, 

ser uma mulher significava seguir a vida religiosa ou o casamento39, seus pais a 

comprometem a outro noivado. Foi então que em 1097, Anna se casou com Nicéforo 

Brienio. A união conserva-se até a morte do esposo em 1137. Em razão dessa longa 

duração, Buckler afirma que há todas as razões para crer que foi uma união feliz40. 

O casal teve quatro filhos: Aleixo Comneno, João Ducas, Irene Ducas e uma quarta 

filha cujo nome é desconhecido41. Nada se sabe, porém, sobre a vida privada desse 

casal através da Alexíada, de acordo com Rolando, tais informações não eram 

consideradas pertinentes para uma obra de objetivos históricos42.  

O historiador Emílio Dias Rolando problematiza a análise otimista de 

Georgina Buckler sobre o casamento da princesa. O estudioso argumenta que a 

autora norte-americana analisa apenas as próprias manifestações de Anna que se 

refere ao esposo através de elogios e lamentos por sua morte. Rolando analisa o 

matrimônio como uma questão eminentemente política:  
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 COMNENA, Anna. Alexíada. VI, VIII, 3. “mis padres me consideraron digna de la corona y de la 
diadema imperial”. [Trad. nossa].  
36

 DÍAZ ROLANDO, E.  La Alexíada..., Op.cit, p. 23. “Anna fue educada para el mando”. [Trad. 
Nossa].  
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 COMNENA, Anna. Alexíada. VI, VIII, 3.  
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 DÍAZ ROLANDO, E. Op. cit. Estudio pre... p. 11.  
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 TALBOT, Alice-Mary. A mulher bizantina. In.: CAVALLO, Guglielmo. CAVALLO, Guglielmo (org.). O 
Homem Bizantino. Lisboa: Presença, 1998. 
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 BUCKLER, G. Op. cit., p.32 
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A eleição deste homem como marido de Anna demonstrava claramente que 
a profirogênita havia passado de herdeira do trono a sujeito de um papel 
mais condizente com o que se esperava de uma mulher desta alcunha em 
Bizâncio, isto é, uma peça a mais para mover no jogo da diplomacia, já que 
com estas medidas se desejava atrair o setor que sustentava a família 
Brienio em seus planos para alcançar o mando do império.

43
.  

 

Brienio era descendente de uma família hostil, seu avô havia lutado contra 

Aleixo Comneno quando este servia o imperador Nicéforo III Botaniates (1078-

1081)44. Assim, comprometê-lo com a filha do imperador foi um ato de diplomacia45. 

Além disso, em 1097, durante o ataque dos cruzados a Constantinopla, Brienio se 

distinguiu como um importante arqueiro, demonstrando seu apreço pelo império e 

consequentemente por seu soberano46.  

A historiadora Barbara Hill argumenta que mesmo que esse casamento 

representasse uma subordinação de Anna a seu esposo, a princesa não perde seu 

interesse por poder e prossegue a se envolver em questões que a estimulavam a 

conquistar um lugar de proeminência no império47. A partir da leitura da Alexíada, é 

possível circunscrever duas figuras que lhe servem de exemplo de autoridade. Na 

infância, sua avó paterna, Anna Dalassena, que governou o Império Bizantino 

durante dez anos enquanto Aleixo I permanecia em batalhas. Posteriormente, sua 

mãe, Irene Ducas que pôde ascender ao seu posto de imperatriz após 1100, quando 

Dalassena se isolou no monastério de Pantepoptes48. Irene governa ao lado do 

esposo e assume a regência quando este adoece. Ambas são constantemente 

elogiadas por Anna por suas virtudes e sabedoria. Hill chama a atenção para o fato 

de serem figuras femininas, o que pode ser entendido como uma forma de Anna 

legitimar o título que reivindicava no trono imperial que era ocupado eminentemente 

por homens49. Contudo, como atesta a historiadora norte-americana, em ambos os 

casos a autoridade estava relacionada ao poder masculino. Anna não concebia o 

poder único de uma mulher, o que era um pensamento comum nesse contexto, pois 
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 Ibidem, p. 14. “La elección de este hombre como marido de Anna demonstraba claramente que la 
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se entendia que questões referentes ao campo de batalha eram algo distante da 

realidade feminina50. Dessa forma, a princesa não teria interpretado seu casamento 

com Brienio como uma total subordinação, planejava, segundo Hill, aproveitar-se 

dessa união para possuir o poder palaciano e delegar as tarefas militares a Brienio51.  

A princesa vive com a família no palácio de Blaquernes até a morte do pai52. 

Durante esse período Anna convive com o pai, com soldados que retornavam das 

batalhas, e com estudiosos. Essas relações serviram posteriormente de fontes para 

a autora escrever sobre a vida de seu pai e sobre as batalhas nas quais não 

participou.  

Por volta do ano de 1112, Aleixo I passa a ter dificuldades de se movimentar 

devido ao reumatismo, então o governo civil passa para as mãos de sua esposa, 

Irene Ducas que imediatamente concede a administração da justiça e da criação de 

leis para seu genro, o marido de Anna – Nicéforo Brienio. Barbara Hill argumenta 

que com essa estratégia Irene não buscava o afeto de Brienio, mas fazia parte do 

plano para elevar sua filha Anna ao poder53.  

A partir dos escritos de Zonara, Hill descreve a reação de João ao perceber 

que poderia perder a coroa. O jovem passa então a visitar diversos parentes e 

conseguir lealdade de pessoas influentes a fim de ter suporte no momento de 

garantir seu direito à sucessão imperial. Contudo, como resposta a essa estratégia, 

Irene proíbe qualquer pessoa de se aproximar do filho, além de manter espiões para 

acompanhar cada um de seus passos54.  

Nesse mesmo período, Irene Ducas encarrega Brienio de escrever uma obra 

que relatasse os feitos de Aleixo I Comneno. O esposo de Anna escreveu os fatos 

ocorridos entre os anos de 1071 e 1079. Porém, seu falecimento em 1138 

interrompeu a escrita da obra55 que seria reescrita posteriormente por Anna 

Comnena dando origem à Alexíada. A autora expande o recorte cronológico: narra 

acontecimentos desde o ano de 1069, quando Aleixo era ainda um jovem de 14 

anos, passando pela sua ascensão ao trono em 1081, e até sua morte em 1118, 

quando é sucedido pelo filho João II Comneno56.   
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Sobre os últimos dias de Aleixo I (1118), João Zonaras e Nicetas Choniates 

ressaltam algo em comum: Anna e a mãe teriam implorado a Aleixo I, já moribundo, 

que mudasse de ideia e concedesse o trono a Anna e a seu esposo em detrimento 

do irmão João57. Mãe e filha, segundo as fontes, odiavam João e declaravam que 

não permitiriam que este usasse a coroa. É importante relembrar que os relatos 

contidos na Alexíada limitam-se ao falecimento de Aleixo I. Anna não menciona a 

revolta ou seu interesse no trono, ao contrário, apresentasse em constante 

lamentação, como se a partir da morte do imperador, mãe e filha não tivessem mais 

razões para viver. Anna narra sua preocupação diante da iminência da morte do pai, 

contrastando com a fuga do irmão:  

 

O herdeiro do império saiu previamente de suas habitações, porque 
reconheceu que o estado do imperador [era terminal] se apressou a partir e 
andou rapidamente ao Grande Palácio. [...] A imperatriz, por sua vez, disse 
entre lamentos: “Esqueçamos tudo, a diadema, o império, o poder, toda 
nossa autoridade, tronos, domínios e comecemos os cantos fúnebres”. 
Também eu, esquecendo tudo, me lamentava com ela

58
. 

 

Na ausência das duas mulheres, João consegue introduzir-se no quarto de 

seu pai, que estava agonizando no palácio de Manganes, e tirar-lhe do dedo o anel 

imperial como símbolo para provar que o pai apoiava-o como herdeiro. Foge para o 

Grande Palácio onde é coroado pelo patriarca de Santa Sofia após jurar que o pai 

estava morto. João recebeu apoio de membros do Senado, líderes militares e até 

mesmo do povo de Constantinopla59. 

Anna e Irene tentam atraí-lo para fora, pedindo-lhe que assistisse aos funerais 

do imperador. Todavia, temendo ser assassinado, não ousa sair do palácio até que 

seu controle estivesse completo60. Era costume entre os bizantinos calçar uma 

espécie de bota púrpura no momento da coroação do imperador, porém, no caso de 

João, as festividades foram adiadas em razão da disputa pelo trono. Como afirma 

Gérard Walter, “desta vez, pois, não são os sapatos, é a posse efetiva do palácio 

que o fez imperador” 61. 
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Ravegnani, através dos relatos de Nicetas Choniates, revela que não muito 

tempo depois de João II chegar ao poder, foi ordenada uma conspiração contra o 

novo imperador, a fim de assassiná-lo. Nicetas denuncia que a cabeça do grupo era 

a Anna Comnena, mas vários indivíduos de sua família participaram do complô62. A 

revolta foi planejada para ocorrer aproveitando-se o momento em que João passava 

alguns dias no hipódromo de Filopation. Anna suborna alguns guardas e organiza 

um pequeno exército. No entanto, repentinamente seu esposo desiste do plano o 

que impossibilita a mobilização de homens armados63. Tal desistência representou o 

afastamento do casal: “diz-se [Choniates] que Anna Comnena, furiosa, repreendeu 

asperamente o marido, culpando a natureza por nascido mulher, Brienio homem, e 

não vice-versa” 64. Essa atitude de renúncia diante de um crime que prejudicaria o 

imperador pode ser explicada pela boa relação entre João II e Brienio. Após o 

conflito, este seguiu como um leal conselheiro imperial, inclusive seguindo o 

imperador em diversas campanhas65, ou seja, ironicamente é Brienio e não Anna 

quem consegue maior influência no poder imperial.  

Quando João desmascara as intenções da irmã, ordena rapidamente que o 

complô seja dissolvido. Segundo as leis bizantinas, o imperador poderia ter 

condenado Anna a receber chicotadas, mutilações físicas e confisco dos bens; 

porém, a conselho do grande doméstico, João Axuco, perdoa a irmã, mas anuncia 

que suas atitudes violentas e ilegais significavam o rompimento com os vínculos de 

parentesco. Consequentemente, Anna é condenada a viver reclusa em um 

mosteiro66.  

No século XII, a mãe de Anna, a imperatriz Irene Ducas, fundou o mosteiro de 

Theotókos Kecharitoméne e estabeleceu diversas regras às freiras que viessem a 

habitá-lo67. Anna, após a tentativa de assassinato acima descrita, é banida a passar 

seus últimos anos de vida nesse mosteiro68. Irene, após o aumento de poder do 

novo soberano, também foi confinada com sua filha em Kecharitoméne, mas não em 
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desonra, e sim porque alegava não haver mais o que fazer diante de um imperador 

estabelecido no poder 69.  

 Ravegnani explica que a princesa passa a viver em constante melancolia: 

“retornava com o pensamento aos dias felizes, a perda de seus entes queridos, 

lamentando os infortúnios de sua existência e seu destino adverso70”. Buckler 

interpreta que a amargura expressa pela autora deve ser atribuída menos a seus 

sofrimentos do que a suas esperanças frustradas71. Anna não parece ter padecido 

fisicamente durante seu exílio, Nicetas Choniates considerou o tratamento de João 

como piedoso, pois Irene, Ana e sua última filha puderam viver em dignidade e com 

certos poderes administrativos uma vez que o convento em que passam a habitar 

fora fundado pela mãe da princesa72. Entretanto, como ela mesma lamenta, estava 

proibida de conversar com diversos personagens com os quais conviveu 

anteriormente: “as autoridades nos decretaram esta cruel condenação – não ser 

vista e ser odiada pelas pessoas73”, não podia ter contato com os servidores do 

palácio e alguns até mesmo nem desejavam tal aproximação por temor às 

circunstâncias políticas74.  

A reclusão no convento só se tornou menos rigorosa após a morte de João II 

e a ascensão de seu filho Manuel I em 1143, quando Anna pôde gozar de maior 

liberdade e recolher novos dados para a construção da Alexíada75. A autora passa a 

estudar e a fomentar as letras e as ciências. Fez contatos com intelectuais 

bizantinos da época, como Jorge Tornices, Miguel de Éfeso e Eustratio de Nicea76.  

Rolando problematiza a data de falecimento da autora, conjectura-se que foi 

em 1148 quando a Alexíada é concluída ou por volta de 1153 e 1155, porquanto 

alguns selos marcados pela princesa foram datados desse período. Foi apenas no 

momento de sua morte que a princesa tomou os hábitos, tornando-se freira77.  
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III. A EDUCAÇÃO NO IMPÉRIO BIZANTINO 

 

 

O acesso à educação no Império Bizantino variava, sobretudo, de acordo com 

as condições materiais das famílias. Até os seis anos de idade as crianças eram 

educadas em casa pela mãe. Após essa idade, caso a família tivesse condições, a 

criança era confiada a um mestre com o qual aprendia a ler e escrever, e recebia as 

primeiras noções de gramática. Essa fase é denominada por Runciman como 

“helenização da língua” (processo que durava de 2 a 3 anos), pois todos os estudos 

eram baseados nos clássicos gregos78.  

A cultura clássica grega era um dos pilares do Império Bizantino. José Marín 

Riveros disserta em seu artigo “El Imperio Griego de Bizâncio. Una aproximación al 

Mundo Bizantino y su Legado Histórico” sobre três preceitos sobre os quais a cultura 

bizantina desenvolveu-se. O primeiro deles é o romano do qual os bizantinos 

herdaram suas bases política, administrativa, militar e financeira. O segundo refere-

se ao Cristianismo, de orientação ortodoxa, estava presente desde a educação até 

as comemorações imperiais.  O terceiro preceito é o helenístico, os bizantinos 

consideravam-se o segundo império grego, eram grandes leitores dos clássicos a 

partir dos quais criaram sua própria tradição literária. A tradição helenística 

determinava a língua, a literatura e o culto. O conteúdo grego foi assumindo cada 

vez mais o lugar do romano (Riveros delimitou entre 476-641 como um período de 

transição latino-grega), prova disso é a substituição do latim pela língua grega. Falar 

grego tornou-se um símbolo de pertencimento ao império.79 

Após esse período de alfabetização e primeiros contatos com a tradição 

clássica, a maior parte dos alunos terminava os estudos e iniciava ofícios como o de 

artesão, comerciante e militar. Contudo, caso os pais desejassem que o filho 

continuasse os estudos, pelos 14 anos, o estudante passava à Retórica, sendo 

iniciado no ensino secundário em que melhorava ortografia e aprendia sobre autores 

clássicos gregos, principalmente Homero80.  
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Runciman explica que os alunos decoravam obras de Homero: “o resultado é 

que todo bizantino era capaz de reconhecer uma citação de Homero. Anna 

Comnena, que emprega sessenta e seis citações desse autor na sua Alexíada, rara 

vezes acrescenta ‘como diz Homero’ era inteiramente desnecessário81”. Neville 

denomina o período como “sociedade dos veneradores de Homero”, um momento 

em que muitos escreviam como os clássicos, mesmo que de maneira mascarada, 

sem citar seus nomes ou apenas como inspiração de estrutura narrativa82. Nas 

escolas, após ler e ouvir os textos clássicos, parafraseavam-nos e reproduziam seu 

estilo. Buckler explica que esse método fez com que os bizantinos adotassem em 

muitos aspectos princípios clássicos de se compor um texto. Novos textos eram 

constantemente trazidos ao público estudioso, pois nas bibliotecas bizantina 

realizavam-se diversas cópias de clássicos como Platão, Aristóteles, Demóstenes, 

Isócrates e Tucídides83. 

O nível máximo de especialização consistia no estudo de Filosofia e das 

quatro artes (Quadrivium) – Aritmética, Geometria, Música e Astronomia. Os 

bizantinos tinham a ideia de que as ciências exatas deviam ser estudadas como 

preparação para a Filosofia. O Direito, a Medicina e a Física (a História Natural, a 

Física e a Química recebiam a denominação geral de Física) poderiam ser 

acrescentados84. Contudo, para ser advogado, médico ou funcionário especializado, 

era necessário um diploma entregue por uma alta autoridade do Estado e para isso 

teria que seguir os cursos da Universidade Imperial (fundada por Constantino no 

século IV) 85.  

Não eram apenas as condições materiais que limitavam o acesso à 

educação, este também variava entre meninos e meninas. A mulher bizantina 

recebia em sua maioria uma educação inferior a do homem. Apenas os meninos 

poderiam frequentar escolas, as moças cujas famílias eram mais abastadas 

poderiam receber em casa as instruções de nível básico oferecido aos meninos; no 

caso de pertenceram a famílias de classe média, não passariam da alfabetização86. 

De acordo com Alice-Mary Talbot, de modo geral, as meninas bizantinas aprendiam 
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apenas a ler e escrever, decorar os Salmos e estudar as Escrituras, pois sua 

formação deveria ser voltada para que se tornassem esposas e mães ou freiras – a 

vida monástica era uma das formas de instrução mais procuradas para as que 

queriam e estudar e não tinham condições, era nos mosteiros onde as órfãs e as 

noviças que pensavam em tomar votos recebiam lições de tipo mais regular87.  

Os casos em que a educação feminina alcançou níveis mais expressivos 

foram entre as mulheres pertencentes à família imperial. De acordo com José Marín 

Riveros, no plano cultural, os séculos XI e XII destacam-se pelo poder de muitas 

mulheres bizantinas, diversas imperatrizes cultas que se envolveram na política, 

administração, educação e até mesmo participaram de grupos de estudiosos. Muitas 

mulheres do núcleo cortesão interessavam-se pela instrução a ponto de se tornarem 

mecenas de outros estudiosos88. 

Mesmo se não estivessem diretamente ligadas a núcleos de estudos, muitas 

dessas mulheres envolveram-se com a educação. A mãe do filósofo Miguel Psellos 

(1018-1078), por exemplo, não foi uma grande estudiosa, mas cuidou para que seu 

filho estudasse, este relata sua gratidão à mãe, pois com apenas 12 anos podia 

recitar de cor a Ilíada completa. Além disso, a filha de Psellos, Styliane é 

recorrentemente citada como uma grande leitora dos clássicos e das Sagradas 

Escrituras89.  

Muitas dessas mulheres letradas dedicavam-se à poesia. Na primeira metade 

do século XV, Eudocia, esposa do imperador Theodosius II, sendo filha de um 

professor ateniense, estudou retórica, literatura, filosofia, astronomia e geometria 

com professores da escola de Constantinopla, tornou-se famosa pelos versos que 

compunha. Outro caso, no século XI, é a Imperatriz Eudócia Macrembolitissa 

(esposa de Constantino X e depois de Romano Diógenes) que ficou conhecida por 

seus tratados instrutivos e poemas90. 

Diversas estudiosas também receberam homenagens por sua sabedoria. 

Damascius, um sírio que vivia sob o governo de Justiniano (527-565), dedicou seu 

livro, Vida de Isidoro, a sua pupila Teodora que era versada em filosofia, 

matemática, poesia e letras. O mesmo ocorreu no século XI com a imperatriz Maria 

de Alania que foi elogiada por seus contemporâneos como amante da leitura e 
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perseguidora das palavras divinas. Proveu seu filho Constantino Ducas de tutores e 

foi uma das responsáveis por orientar o ensino da princesa Anna Comnena na 

ortodoxia e no espírito religioso91.  

Anna Comnena é o exemplo clássico de uma mulher que viveu nesse período 

de auge cultural. Como citado, muitas mulheres aprenderam a ler e escrever, e até 

mesmo a alcançar saberes especializados, no entanto, foi apenas Anna que 

escreveu uma narrativa de grande dimensão e profundidade: “Não se trata somente 

de uma mulher instruída, mas uma mulher sábia, que podia citar corretamente e de 

memória muitos autores92”. 

 

III.1. OS SABERES DE UMA MULHER BIZANTINA 

 

 

Só em circunstâncias excepcionais (estamos a pensar na princesa imperial 
Anna Comnena), uma jovem conseguia chegar a ler uma boa variedade de 
escritores antigos e estudar várias disciplinas; mas também no seu caso, 
como refere Jorge Tornício, os pais não a encorajaram desde logo ao 
estudo da literatura profana

93
. 

 

Anna Comnena tinha consciência de sua posição como mulher de grande 

saber entre os bizantinos de seu tempo. Na posição de filha do imperador e vivendo 

em um momento de expansão cultural, Anna teve a oportunidade de alcançar um 

alto nível de conhecimento. 

A corte dos Comnenos ficou conhecida por seu refinamento e 

desenvolvimento cultural94, houve um reavivamento da leitura dos clássicos: “Anna 

[...] vive em um momento de eclosão cultural e, a julgar por seus frutos, pode-se 

deduzir que no século XII se contava com bibliotecas de recursos notáveis em 

Bizâncio95”.  

Entretanto, conforme as pesquisas de Marín Riveros, essa corte também foi 

responsável por atitudes mais conservadoras na medida em que fez acordos que a 

aproximaram da Igreja. As mulheres deveriam aprender somente aquilo que fossem 
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utilizar para educar os filhos e para manter-se em vínculo com a religião, assim, as 

Sagradas Escrituras deveriam ser preferencialmente estudadas, afastando-se da 

literatura profana.  

Anna viveu dentro desse período intrigante: de um lado a retomada dos 

clássicos, e de outro o reavivamento teológico. Seu pai, o imperador, não via com 

bons olhos a aproximação da filha dos clássicos, pois entendia que representavam 

uma fonte sobre o politeísmo, a permissividade sexual e demais temas imorais. 

Então permitia que a princesa se instruísse apenas com textos religiosos. Contudo, 

como se sabe, Anna foi muito além da leitura da Bíblia e de hinos religiosos. 

Estudou às escondidas com o auxílio de um eunuco do palácio96. Foi dessa forma 

que se instruiu em gramática aos treze anos. Além disso, Anna foi estimulada pela 

avó, Anna Dalassena, a fazer diversas leituras, mesmo dos clássicos. Seu 

aprofundamento só foi possível após se casar e ainda maior quando se tornou 

viúva97. A partir de 1118, quando passa a viver em um mosteiro, patrocina alguns 

estudiosos e torna-se o centro de um círculo aristotélico de estudos98. 

A princesa confirma em sua Alexíada que no tempo em que seu pai estava no 

poder a ciência era valorizada: “nos tempos do soberano Aleixo as letras voltaram a 

florescer e os literatos se dedicaram novamente a cultivá-las99”. Por outro lado, no 

momento em que escreve o livro, durante o governo de seu irmão João I e de seu 

sucessor, Anna apresenta que o quadro cultural havia se modificado, a autora 

expressa indignação em razão da falta de interesse de alguns estudiosos pelo ciclo 

básico de estudos (enkyklios paideia100), e da atitude esquemática da 

esquedografia101, assim como da atitude utilitarista dada à cultura102: 

 

“Porém, agora o estudo desses mestres, dos poetas, dos 
historiadores e de suas experiências não ocupa sequer um lugar 
secundário; o único interesse é o jogo... Digo isso porque estou irritada ante 
o completo desinteresse pela formação geral. Esse fato me consome a 
alma, porque eu dediquei muito tempo a esses estudos e, quando terminei 
as primeiras lições, canalizei-me na retórica, dediquei-me à filosofia, me 
inseri em ambiente de sábios, poetas e escritores e poli a aspereza de 
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minha língua; posteriormente ordenei, graças ao auxílio da retórica, a 
complicada complexidade da esquedografia”

103
. 

 
Levando em conta os esforços levantados pela princesa a fim de conseguir 

instrução, é compreensível a exaltação que a autora faz a sua própria erudição. 

Anna tem consciência de sua posição como mulher detentora de grandes saberes: 

 

Não só não sou inculta em letras, como também estudei a cultura 
grega intensamente, não desconheço a retórica, assimilei as disciplinas 
aristotélicas e os diálogos de Platão, e amadureci no Quadrivium das 
ciências

104
.  

 

Os conhecimentos de Anna pautavam-se, sobretudo, no estudo dos clássicos 

gregos. Em sua obra é possível ver traços de poetas como Homero, de dramaturgos 

como Aristófanes, de historiadores como Heródoto e Tucídides, de filósofos como 

Platão e Aristóteles, e de estudiosos de medicina e astronomia, por exemplo105. É 

importante destacar que todas as referências intelectuais de Anna eram fontes em 

língua grega. De acordo com Buckler, a princesa bizantina não conhecia o latim, da 

mesma forma que seu pai, o que pode ser inferido pelo fato de que Aleixo I precisou 

de tradutores em meio aos inimigos cruzados106. De acordo com Marín Riveros, já 

no século IX circulava entre os bizantinos a ideia de que a língua latina era uma 

língua bárbara e que, portanto, deveria ser evitada107. 

Entre tais saberes provenientes dos clássicos gregos destaca-se seu 

conhecimento sobre a tragédia e comédia grega. Os trabalhos de Sófocles são 

citados uma vez e os de Eurípedes, cinco vezes, porém o nome dos autores não é 

mencionado108.  

                                                           
103

 COMNENA, Anna. Alexíada.  XV, VII, 9 (p. 613). “Pero es que ahora el estudio de estos maestros, 
de los poetas, de los historiadores y de sus experiencias no ocupa siquiera un lugar secundario; el 
único interés es el juego... Digo esto porque estoy irritada ante el completo desinterés por la 
formación general. Este hecho me consume el alma, porque yo he dedicado mucho tiempo a esos 
estudios y, cuando dejé las primeras enseñanzas, me encaucé por la retórica, me dediqué a la 
filosofía, me metí en ambientes de sabios, poetas y escritores y pulí la tosquedad de mi lengua; 
posteriormente condene gracias al auxilio de la retórica la complicada complejidad de la 
esquedografía”. [Trad. nossa].  
104

 COMNENA, Anna. Alexíada. Pról. I, 2. “No sólo no soy inculta en letras, sino incluso he estudiado 
la cultura griega intensamente, que no desatiento la retórica, que he asimilado las disciplinas 
aristotélicas y los diálogos de Platón y he madurado en el quadrivium de las ciencias”. [Trad. nossa].  
105

 DÍAZ ROLANDO, E.  La Alexíada... Op.cit, p. 23.  
106

 BUCKLER, G., Op. cit., p. 179; 186. 
107

 MARÍN RIVEROS, J., Ana Comneno... Op. cit., p. 26 
108

 BUCKLER, G. Op.cit, p.201 



32 
 

 
 

Ao estudar sobre a influência de Aristóteles na escrita da Alexíada, o 

historiador Rafael Bassi conclui que a autora teria se baseado na obra A Poética 

para seguir as regras da escrita da tragédia e da comédia e aplicá-las em sua 

obra109:  

 

[...] pressuponho que ela conhecesse a diferenciação feita pelo filósofo 

acerca das imitações e de como ele pensava ser a comédia a representante 

de homens e eventos que se tornariam inferiores aos olhos dos demais, 

enquanto que a tragédia, pelo contrário, exaltaria os grandes homens e 

suas ações”
110

. 

 

Como exemplo para argumentar em favor de sua tese, Bassi apresenta dois 

trechos da Alexíada que representam a diferenciação que Anna fez entre tragédia e 

comédia. O primeiro exemplo refere-se ao momento em que a autora lamenta a 

morte do esposo e faz uma referência ao poema de Eurípedes a fim de ressaltar seu 

momento de tristeza – tragédia. O segundo exemplo é o relato de Anna sobre o 

inimigo de Aleixo I – Basilácio, que é retratado desesperadamente à procura do 

imperador até que percebe que foi enganado e que aquele que procurava já estava 

longe daquele acampamento. Anna afirma que a cena parecia com a obra de 

Aristófanes, Nubes – uma comédia. Ou seja, Anna utiliza-se da tragédia para 

enaltecer seus pares, e utiliza-se da comédia para criticar seus inimigos que são 

representados em um momento vergonhoso, criando uma cena risível111.  

Anna também apresentou saberes sobre Medicina, e a influência clássica foi 

novamente essencial para a construção desse conhecimento. Esperava-se que os 

médicos dominassem as características dos sintomas e soubessem ministrar o 

tratamento farmacêutico, tais conhecimentos provinham de autores clássicos como 

Hipócrates, Asclepíades, Herófilo, Discórides e Galeno. Contudo, Runciman afirma 

que “a medicina era admirável mais pelo seu bom-senso do que pelas suas teorias”. 

Portanto, o ensino médico não era restrito aos futuros profissionais, Miguel Psellos e 

Anna Comnena demonstram apresentar tais conhecimentos sem obter uma 

especialização formal no tema112. 
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É possível identificar na Alexíada diversos trechos em que a autora disserta 

sobre doenças e possíveis causas e tratamento. Relata caso de gangrena [IV;I]; 

identifica o inchaço dos intestinos como prelúdio de morte [pref; III e XV, II]; comenta 

sobre dores de parto [pref. IV e VI; VIII e XIV;VII e XV; 11], febre e pleurisia [VI; VI-

VII], epilepsia [VI;IX]; e demonstra saber que problemas intestinais são provenientes 

de má alimentação e que as preocupações agravam o estado físico do doente [pref. 

III; XIII; II / VIII e XV; XI]113. Todavia, é no capítulo final, momento em que a princesa 

narra os últimos instantes de vida de seu pai, que seu saber sobre o tema é 

aprofundado. A filha de Aleixo I apresenta suas discussões com os médicos nas 

quais manifesta seus conhecimentos científicos e terapêuticos114, fazendo com que 

suas descrições assemelhem-se a um informe médico115.  

Outro campo de saber de Anna, adquirido em razão de seu contato com os 

clássicos, foi a astronomia. Sábios como Ptolomeu e Arato provavelmente foram 

desfrutados pela autora116 que demonstra conhecer conceitos como o de gravidade 

e de queda dos corpos ganhando momentum117. De acordo com Buckler, Anna 

concebia que a Terra era o centro de uma série de esferas concêntricas que giravam 

em seu entorno, entre elas o Sol118.  

Em geometria, cujas principais influências eram Euclides e Proclo, Anna 

descreve exemplos de diversos teoremas, explica sobre o conceito de centro e de 

círculo119, além de narrar com interesse a atitude de Nicéforo Diógenes que mesmo 

cegado continuou a estudar os clássicos e até mesmo geometria através do tato: “eu 

mesma, que não sou leiga em tais questões, reconhecia que este homem possuía 

um exato conhecimento dos teoremas120”.  

Conjuntamente com tais conhecimentos provenientes diretamente dos 

clássicos, a autora também demonstra conhecer sobre geografia. Ao narrar os locais 

de batalha em que Aleixo teria que enfrentar seus inimigos, a princesa relata sobre 

as dificuldades do relevo, do clima e da situação fluvial: “algo semelhante ocorre aos 

rios maiores. Uma vez que mediante acúmulo de terras de aluvião ascendem a um 
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nível significante, então fluem sobre terras baixas [...] cobrem-nas e correm em 

caudalosas correntes”121.  

Anna Comnena também obteve conhecimento através de obras de eruditos 

de seu tempo. Um dos exemplos mais notáveis foi Miguel Psellos (1018-1078), 

figura de destaque entre os eruditos do século XI. A profundidade de conhecimentos 

adquiridos por esse filósofo certamente inspiraram os estudos de Anna. A princesa o 

considerava como alguém que chegou ao ápice da sabedoria: “Este [...] subiu acima 

de todas as ciências, com exatos conhecimentos inclusive da sabedoria grega e 

caldea, [...] tudo isso conseguiu graças a sua habilidade natural, a sua aguçada 

inteligência [...]122”. 

Psellos conhecia retórica, filosofia, geometria, música, leis, astronomia, 

medicina, e algumas questões sobre astrologia e magia que, segundo Psellos, 

nunca se sobrepunham aos seus saberes bíblicos e patrísticos. Seu interesse 

primordial dizia respeito ao neoplatonismo. Assim como Anna, suas críticas recaiam 

sobre os que não valorizavam a cultura, reprovava os que viam a educação apenas 

como uma antessala ao emprego123.  

A obra de Psellos, conhecida como Cronografia, relata acontecimentos que 

ocorreram no Império Bizantino desde o governo de Basílio II até o governo de 

Nicéforo Botaniates. De acordo com Dias Rolando124, Anna utilizou esses escritos 

para compor os capítulos que descreviam os antecedentes da ascensão de Aleixo I 

ao trono bizantino. A autora copia diversas passagens literalmente e cita o nome de 

Psellos três vezes ao relatar o caso de João Ítalo.  

Como abordado, o Cristianismo era um dos preceitos de formação do Império 

Bizantino. Além dos Clássicos gregos, nunca se deixou de estudar a Bíblia, que 

como a Ilíada era memorizada por muitos jovens125. Buckler ressalta que, diferente 

de Roma, a leitura da Bíblia nunca foi interditada aos laicos, portanto, conhecer a 

Bíblia não era apenas sinônimo de conhecimento, mas parte da identidade 

bizantina126.  
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Ao longo dos quinze livros, Anna faz duas referências aos Apócrifos, quarenta 

ao Antigo Testamento (dos quais treze são referentes aos Salmos), e quarenta e 

cinco do Novo Testamento, além de diversos trechos que citam personagens 

bíblicos127.  Anna seguiu o exemplo de Psellos: a Sagrada Escritura deveria guiar o 

conhecimento, a filosofia deveria ser sempre estudada à luz da fé128. A autora exalta 

que seu pai era agraciado por Deus por ser um bom imperador e compara diversas 

de suas ações filantrópicas com os milagres de Jesus Cristo 

 

O número dos que podiam comer sobrepassava todo cálculo. Talvez eu 
peque de ousadia para alguns se disser que a conduta do soberano lembra 
o milagre de Nosso Salvador, me refiro ao dos sete mil e ao dos cinco mil 
[milagre da multiplicação dos pães e dos peixes; Mat. XVI, 9-10]. Naquele 
caso, com cinco pães se fartaram mil, com também era Deus quem fazia o 
milagre, e este, a caridade corresponde a aquele mandamento divino

129
. 

 

A princesa também demonstra conhecer sobre assuntos pagãos. Há diversos 

personagens mitológicos citados na Alexíada, como Zeus, Atenas, Afrodite, Hades, 

Ares, Apolo, Eros, Himeros e Dionísio, entre os deuses; górgonas, gigantes, musas 

e fadas, entre seres sobre-humanos; e Hércules entre os semideuses130. Muitos 

desses personagens fazem parte da literatura estudada por Anna, em especial os 

escritos de Homero. O mito que os envolve serve muitas vezes para comparar com a 

trajetória daqueles indivíduos que são descritos pela autora, não há, portanto, 

restrições à citação de questões mitológicas. É possível que Anna não tenha lido 

todas essas referências na integralidade, pode ter realizado citações por alusão ou 

por ter lido em outros textos de autores bizantinos que comentavam sobre textos 

provenientes de outros territórios.  

Há, contudo, diversos conhecimentos que são condenados por Anna, em 

especial aqueles que poderiam causar algum impasse à fé cristã. A astrologia é um 

dos temas mais demonizados. A autora a critica ferozmente, argumenta que tal 

conhecimento persuade a maioria das pessoas simples a abandonar as esperanças 

e a fé. Destaca que seu pai foi o grande responsável por desencorajar a astrologia, 
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estimulando que as pessoas buscassem a ciência131. Ironicamente a princesa diz 

conhecer sobre o tema, mas se defende dizendo que não estudou com o intuito de 

colocá-lo em prática, mas a fim de conhecer a índole dos cultivadores e a 

banalidade de seus fundamentos132.   

Entre todos esses saberes, o conhecimento que prevalece na obra de Anna 

são as estratégias militares. Em todos os capítulos há pelo menos a descrição de 

um conflito que envolveu o imperador Aleixo I Comneno e seus inimigos.  Contudo, 

de acordo com Ruth Macrides em seu texto “The Pen and the Sword: Who Wrote the 

Alexiad?133”, existe um debate em torno da autoria da Alexíada justamente em razão 

de tal conteúdo que apresenta detalhes sobre as batalhas e suas estratégias.  

Em 1996, Howard-Johnston publica seu texto intitulado “Anna Komnene and 

the Alexiad” no qual questiona sobre a autoria da Alexíada. Seu argumento baseia-

se no fato de que as preocupações em detalhar a história militar e as peculiaridades 

operacionais das campanhas militares não condiziam com a experiência da autora 

que se ocupava com literatura e vida intelectual, e não com o campo de batalha. 

Howard-Johnston entende que se não fosse revelado o nome do autor do texto, 

provavelmente a autoria seria atribuída a um oficial aposentado que objetivava 

relembrar seus anos como combatente. Um escritor provável, segundo ele, seria o 

esposo de Anna, o qual teve experiência em diversas batalhas e iniciou a escrita 

desses relatos sobre Aleixo I. Dessa forma, para esse historiador, todo o material 

sobre história militar escrito por Anna seria proveniente dos escritos de Brienio134.  

No entanto, Ruth Macrides pondera essa tese. Entende que não se pode 

negar a influência de Brienio, mas argumenta que Anna utilizou outros documentos 

além desses escritos, os quais interpretou através de seu próprio olhar, dando um 

novo significado às fontes. Anna escreveu, na visão de Macrides, um novo tipo de 

história. Foi uma escolha da autora, baseada no reavivamento dos clássicos, 

escrever uma história épica: “O que é épico senão a história de exércitos e um 

homem?135”. Não teria escrito sobre questões militares em razão dos escritos de 
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Brienio, mas porque entendia que a guerra era algo intrínseco à vida dos Comnenos 

e em especial à trajetória de seu pai136.  

Este é um tema cujo debate não foi além da questão sobre a autoria da fonte. 

Muito mais contestado foi seu “método histórico”.  Ao se afirmar comprometida com 

as “regras da história”, Anna Comnena assume uma posição que gera debates que 

se estendem até a contemporaneidade. Os termos dessa discussão serão 

explorados nos capítulos seguintes, destinados a entender a forma como a autora 

compôs sua obra e a relação dessa escrita com seus conhecimentos.  
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IV. A DESCRIÇÃO DOS PERSONAGENS NA ALEXÍADA 

 

 

Anna Comnena passou grande parte de sua vida entre os muros do castelo 

imperial, no entanto isso não lhe impediu de presenciar diversos acontecimentos que 

envolveram o governo de seu pai. A autora foi testemunha ocular das decisões 

imperiais e dos conflitos travados em Constantinopla, assistiu à chegada dos 

cruzados no palácio em que vivia e presenciou diversos julgamentos imperiais 

contra hereges e usurpadores. Ao relatar o que viveu nesse período, Anna não se 

ateve em descrever particularidades da vida cotidiana de sua família, nem em expor 

detalhes sobre sua via pessoal, sua atenção desviou-se para questões de caráter 

político o que inclui querelas religiosas, intelectuais e territoriais. Cada um dos 

indivíduos envolvidos nessas questões tem sua vida sumarizada pela princesa que 

aponta características físicas e psicológicas de cada um deles. Tais descrições 

tornam possível o estabelecimento de fronteiras entre os partidários da autora e os 

inimigos do império.  

Ao se declarar uma historiadora, a princesa afirma prezar pela objetividade e 

veracidade, o que garantiria que sua ligação pessoal com os personagens presentes 

em sua obra não influenciasse o curso da narrativa:  

 

Pois quando se assume o caráter do gênero histórico, é preciso esquecer 
os favoritismos e os ódios e adornar muitas vezes aos inimigos dos 
melhores elogios quando suas ações o exijam, e outras muitas vezes 
desqualificar aos mais próximos parentes quando os erros de suas ações o 
mandem. Logo, não se deve hesitar nem em atacar aos amigos nem elogiar 
aos inimigos

137
. 

 

Apesar dessa busca por se afastar de seus sentimentos, Anna admite sua dor 

ao relatar a morte de alguns familiares, em especial a de seu pai. Nessa descrição, a 

autora admite transgredir as “normas da história” em razão da forte ligação afetiva 

que mantinha com seu genitor. Relata o sofrimento de Aleixo I e os procedimentos 

que ela e sua dedicada mãe fizeram para salvá-lo diante da morte: “Dada as 

                                                           
137

 COMNENA, Anna. Alexíada. Proêmio, 1, 3. “Pues quando se assume el carácter del genero 
histórico, es preciso olvidar los favoritismos y los odios y adornar muchas veces a los enemigos de los 
mejores elogios, cuando sus acciones lo exijan, y otras muchas veces descalificar a los más cercanos 
parientes, cuando los errores de sus empresas lo manden. Por lo que no se debe vacilar ni em atacar 
a los amigos ni em elogiar a los enemigos”. [Trad. Nossa].  



39 
 

 
 

dimensões que o tema requer e como filha amada ao mesmo tempo de meu pai e de 

minha mãe desde que nasci, vou transgredir as normas da história para referir um 

fato que não desejo em absoluto rememorar, a morte do soberano138”.  

Anna Comnena não hesita em fazer diversos elogios sobre a beleza física de 

alguns dos personagens descritos. Seus pais são retratados como exemplo de 

perfeição: 

 

A aparência física de ambos os imperadores, Aleixo e Irene, era 
indescritível e sem igual. Um pintor que os contemplasse não poderia 
reproduzir a imagem desse arquétipo da beleza, nem um escultor poderia 
dotar tal harmonia à essência inanimada da pedra; e mais, até o famoso 
Canon de Policleto

139
 se converteria a todas as luzes em um objeto carente 

de graça ante a simples comparação [com] essas obras primas da natureza, 
os recém-coroados soberanos

140
. 

 
A historiadora Georgina Buckler explica que o conceito de beleza para Anna 

Comnena baseava-se em algumas características principais: o homem deveria ser 

alto (como um herói homérico, ultrapassando os outros pela cabeça e ombros) e 

perfeitamente proporcional. A mulher deveria conter harmonia dos membros, e sua 

face não deveria ser nem arredondada nem muito delgada. Olhos brilhantes e 

sobrancelhas arqueadas eram desejados para ambos os sexos. Os olhos eram a 

principal referência sobre o caráter de um indivíduo (mostrando que o castigo de 

cegar o inimigo era terrível para um bizantino). Golden-red era a cor favorita de 

cabelos o que deveria contrastar com a pele escura141.  
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Essa exaltação da beleza física, característica da escrita da autora, pode ser 

justificada pelo grande amor que os bizantinos dedicavam à beleza que era 

entendida como uma extensão do caráter humano, um reflexo dos sentimentos: 

 

 A beleza humana os atraía. [...] Seus edifícios, seus tecidos, seus 
livros, tudo refletia o mesmo anseio de beleza, mas uma beleza não 
inteiramente desse mundo. A beleza possuía um sentido interior para eles. 
Ajudava-os na contemplação mística; era parte da glória de Deus. [...] para 
os bizantinos, a beleza e a religião caminhavam de mãos dadas, para a 
vantagem de ambas

142
.  

 

Dessa forma, Anna não exaltou apenas características físicas, preocupou-se 

em destacar traços da personalidade de cada indivíduo. Irene, sua mãe, é elogiada 

por ser uma esposa e mãe virtuosa. Como esposa, é representada como o suporte 

de Aleixo I, alguém que o acompanha nas campanhas militares e zela pela sua 

saúde. Anna narra sobre a viagem dos imperadores para enfrentar o normando 

Bohemundo e destaca a presença de sua mãe como a única pessoa fiel com quem 

o imperador poderia se proteger de conspirações, além de ser encarregada de 

cuidar da saúde de Aleixo que nesse momento já estava comprometida.  

Aleixo Comneno é constantemente elogiado, tanto como pai, quanto como 

imperador. Anna defende-o com alguém predestinado por Deus ao poder. O maior 

elogio que a filha poderia conceder ao imperador era compará-lo com o Cristo, por 

isso compara diversas de suas ações filantrópicas com os milagres de Jesus Cristo:  

 

O número dos que podiam comer sobrepassava todo cálculo. Talvez eu 
peque de ousadia para alguns se disser que a conduta do soberano lembra 
o milagre de Nosso Salvador, me refiro ao dos sete mil e ao dos cinco mil 
[milagre da multiplicação dos pães e dos peixes – Mat. XVI, 9-10]. Naquele 
caso, com cinco pães se fartaram mil, como também era Deus quem fazia o 
milagre, e este, a caridade corresponde a aquele mandamento divino

143
. 

 

O relato a seguir demonstra a ideia de que o lugar de Aleixo I no trono 

imperial era algo desejado por Deus, tal foi a justificativa de Anna para o fato de o 

pai ter conseguido se salvar de uma tentativa de assassinato: 
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Como [Brienio] não via ninguém por lado algum, refazendo-se de 
seu desgosto, lhe ocorreu uma ideia bastante ousada que consistia em 
matar meu pai. Rapidamente ele teria levado a cabo sua resolução, se não 
tivesse sido por uma força divina procedente do alto que o impediu, 
acalmou a fúria de seu ânimo e se inclinou a ver com bons olhos o geral. Eu 
mesma pude muitas vezes ouvi-lo contar essa história. É legítimo, a quem 
quiser pensar, que Deus guardava para Comneno uma posição de maior 
grau, pois era Seu desejo que o cetro dos romanos fosse honrosamente 
reivindicado por ele. Se alguma desgraça não desejada aconteceu com 
Brienio após este dia, é responsabilidade de alguns que cercaram o 
imperador. Meu pai é inocente

144
. 

 

Quando doente, já sem condições de enfrentar batalhas, Aleixo é descrito 

como um ser de extrema resignação e, a exemplo do Cristo, alguém que não 

reclamava das dores diante da morte por se considerar pecador: “sofro 

merecidamente, tenho tais dores em justiça pela abundância de meus pecados145”.  

Tal dignificação da figura de Aleixo não pode ser entendida apenas como um 

elogio de uma filha ao pai, a exaltação da figura imperial era algo comum entre os 

bizantinos, o imperador vivia cercado de suntuosidades e cerimônias, era visto como 

um vice-deus cuja função era combater os infiéis e conduzir à ortodoxia os hereges 

e os pagãos146.  

O historiador João Vicente Dias explica que os imperadores tradicionalmente 

eram exaltados por sua justiça, piedade, filantropia e bondade. No entanto, com a 

ascensão da facção Comnenos-Doukas, passam também a serem exaltadas 

virtudes aristocráticas, em especial a habilidade de liderar o exército147. Buckler 

explica que o sentimento aristocrático é visceral para Anna, qualquer personagem 

que entra em cena tem seu nascimento e sua posição social descritos. Aqueles que, 

a exemplo de seu pai, possuem coragem e habilidades militares pertencem à alta 
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momento, rehaciéndose de su desazón, se le ocorrió uma idea bastante audaz que consistia en 
matar a mi padre. Rápidamente hubiera llevado a cabo su resolución, si no hubiera sido porque uma 
fuerza divina procedente de lo alto se lo impidió, la calmó la fúria de su ánimo y lo inclinó  a observar 
con benevolencia al general. Yo misma pude oírle frecuentemente contar este relato. Le es legítimo, a 
quien quiera, pensar por ello que Dios guardaba a Comneno para un puesto de mayor rango, ya que 
era su deseo que el cetro de los romanos fuera honrosamente reclamando por él. Si le ocurrió a 
Brienio después de esto alguna desgracia no deseada, es responsabilidad de algunos que rodeaban 
al emperador. Mi padre es inocente”. [Trad. Nossa].  
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 COMNENA, Anna. Alexíada, XIV, IV, 8. “sufro merecidamente, estos dolores los tengo en justicia 
por la abundancia de mis pecados”. [Trad. Nossa].  
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 DIEHL, C. Op. cit., p. 43; FRANCO JR, Hilário; ANDRADE FILHO, Ruy de Oliveira. O Império 
bizantino. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 32. 
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 DIAS, João Vicente de Medeiros Publio. Das Fronteiras para Constantinopla: inserção da canção 
de Digenis akrites no cenário político bizantino (séculos II e XII). Dissertação (Mestrado em História), 
UFPR, 2010.  
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classe148. Dessa forma, Anna Comnena enaltece inúmeras vezes o poder de seu pai 

diante das hostes e de seus inimigos. Aleixo, segundo Anna, é um sábio, aquele que 

resolvia os problemas de guerra até na iminência da morte: “ele era superior aos 

demais em valor e inteligência149”.  

Antes de se tornar imperador, Aleixo I fazia parte da nobreza militar e mesmo 

após receber a diadema imperial prossegue participando de batalhas. Bréhier 

explica que além de sua origem nobre, Aleixo era adorado por seus feitos militares, 

era considerado o melhor guerreiro, ou seja, seu poder imperial era ainda mais 

respeitado em razão de sua participação no campo de batalha. Dava exemplo de 

sofrimento nas campanhas, entusiasmando suas tropas pelas façanhas realizadas 

como simples combatente150. Porém, como afirma Runciman, embora Anna 

mostrasse interesse pelas questões militares e admiração pelos êxitos de seu pai, a 

autora considerava a guerra como algo vergonhoso, a batalha era o último recurso a 

ser utilizado quando nenhum outro caminho fosse possível151. É em razão dessa 

visão que Aleixo I também é descrito como um excelente orador, capaz de articular 

estratégias para vencer o inimigo apenas pelo verbo, como foi o caso do líder 

bogomile que, induzido por Aleixo I, confessou publicamente sua heresia e foi 

condenado à morte152. Buckler resume as três principais qualidades que ao longo da 

obra sua filha lhe atribuiu: poder de persuasão; facilidade em fazer amizade, mesmo 

entre inimigos; e clemência aos inimigos derrotados153. O trecho a seguir narra 

Aleixo antes de se tornar imperador, uma época em que ainda lutava em nome do 

imperador Nicéforo Botaniates. Aleixo é descrito pela filha como um homem justo até 

mesmo com seus prisioneiros: 

 

Dono, pois, de Brienio, Aleixo Comneno o enviou como prisioneiro 
ao imperador Botaniates, [...] Pois não era [Aleixo] Comneno esse tipo de 
pessoa que não tem piedade com seus oponentes depois de sua captura, 
[pois] considerava castigo suficiente ser prisioneiro de guerra. Foram, 
portanto, suas grandes qualidades de nobreza, humanidade e generosidade 
as quais também mostrou com Brienio

154
.  
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 BUCKLER, G. Op. cit., p.54.  
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 COMNENA, Anna. Alexíada. II, IV, 8. “él era superior a los demás en valor e inteligencia”. [Trad. 
Nossa].  
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 BRÉHIER, Louis. Op. cit., p. 259.  
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 RUNCIMAN, Steven. História..., Op. cit. p. 82.  
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 COMNENA, Anna. Alexíada. XV, V.  
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 BUCKLER, G. Op. cit. p.12. 
154

 COMNENA, Anna. Alexíada, I, VI, 7. “Dueño, pues, así de Brienio, Alejo Comnen lo envió 
prisionero al emperador Botaniates, [...]. Pues no era Comneno de esse tipo de personas que se 
ensañan com sus oponentes trás su captura y consideraba suficiente castigo ser prisonero de guerra. 
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O que se pode concluir é que o imperador é descrito de maneira dignificante, 

quase a altura de um deus, não importando se saísse vitorioso ou derrotado. Anna 

descreve sua inteligência como um dom que enobrecia até mesmo o mais simples 

ato. Tal discurso laudatório também se estende a outros familiares da autora. 

Como apresentando, para garantir a sucessão imperial, Anna foi prometida a 

Constantino Ducas, filho do ex-imperador Miguel VII Ducas (1071-1078). Porém, sua 

morte prematura parece significar uma das frustrações da autora. Ao descrevê-lo, 

não poupa elogios, em especial os de caráter físico, o que demonstra que a autora 

exaltava-o como um noivo de grande beleza e graciosidade:  

 

Este menino era bonito e de certa idade (ele ainda não tinha sete anos de 
idade) [...]. Não só era encantador quando falava e se movia, mas também 
no desenvolvimento de seus jogos, como disseram depois as pessoas que 
haviam testemunhado esses eventos; ele era loiro e branco como leite, com 
uma cor de pele transbordando, no lugar onde deveria estar, como rosas 
que acabaram de desabrochar. Seus olhos não eram claros, mas pareciam 
reluzir dourado. Dessa forma, embelezava com seus vários encantos quem 
lhe observava [...] e poderiam dizer, por sua aparência de ser celestial e sua 
beleza ultraterrena, o que é dito para descrever o deus do Amor

155
.  

 

Nicéforo Brienio, segundo noivo de Anna e com o qual se casa efetivamente, 

também é glorificado, porém sem tal poética destinada à beleza como foi analisado 

em Ducas. Como visto, tal matrimônio fez parte do jogo de poder imperial, porém, 

não se pode julgar a empatia do casal a partir das descrições da autora que são 

escassas sobre o tema, até porque, em nenhum momento transparecem um 

sentimento contrário a essa união: “Este homem exibia um sábio proceder e um 

sábio intelecto. O vigor, a agilidade, a beleza física e, em uma palavra, todas as 

qualidades que embelezam tanto o corpo como a alma se encontravam nesse 

mesmo ser para adorná-lo156”.  

                                                                                                                                                                                     
Fueron, por tanto, sus grandes cualidades de nobleza, humanidad y generosidad las que tambiém 
mostro com Brienio”. [Trad. Nossa].  
155

 COMNENA, Anna. Alexíada, III, I, 3. “[...] este niño era hermoso y de certa edad (aún no había 
cumplido los siete años) [...]. No sólo era encantador cuando hablava y se movia, sino que tampoco 
tênia igual en las evoluciones de sus juegos, como dijeron después las personas que habían 
presenciado estos hechos en  aquel entoncer; era rubio e Blanco como la leche, con  una tez 
rebosante de color en los lugaresdonde debía tenerlo, como las rosas que acaban de eclosionar de 
sus cálices. Los ojos no eran claros, sino parecían como de engarce dorado. Em consequencia, 
embelesaba con sus diversos encantos a quienes ló miraban  [...] y podría decirse de él, por su cierta 
apariencia de ser celestial y su belleza enteramente ultraterrena, ló que se dice al describir al dios 
Amor”. [Trad. Nossa].  
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 COMNENA, Anna. Alexíada, VII, II, 6. “Este hombre hacía gala de un sabio proceder y de un muy 
sabio intelecto. El vigor, la agilidad, la belleza física y, en una palabra, todas las cualidades que 
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Díaz Rolando, no entanto, julga essa relação. O autor considera os elogios da 

autora ao esposo um exercício de pura retórica, pois Brienio traiu a confiança da 

esposa quando esta mais precisava: no momento de executar o imperador e tomar o 

poder157. Além disso, o autor expõe dúvidas até mesmo sobre os elogios dirigidos a 

Aleixo I, pois acredita que Anna guardava ressentimentos em relação ao pai que a 

afastou do trono158. Em sua opinião, a exaltação da bondade de todos que a 

rodeavam era apenas um instrumento para marcar o contraste com a péssima 

política de seu irmão, o imperador João II (1118-1143), e de seu sucessor, Manuel 

(1143-1180).  

É interessante notar que quando Anna descreve seus entes queridos os 

elogios ganham certa expressão de tristeza, isso se explica pelo fato da autora 

escrever em um momento em que tais personagens já haviam falecido há pelo 

menos uma década. Chora repetidas vezes pelo pai, mãe e esposo, demonstrando 

que dedicava sua vida aos familiares: “Enquanto lamento minhas desgraças e choro 

por três imperadores, meu pai e soberano, minha mãe, senhora e imperatriz e, ai, 

meu esposo e césar, eu passo a maior parte do tempo [...] me dedicando aos livros 

e a Deus159”.  

 Além da descrição de dor sobre os últimos dias de seu pai, um personagem 

que parece ter representado grande importância para Anna foi seu irmão Andronico. 

A descrição sobre sua morte é repleta de angústia:  

 

[...] o porfirogênito Andronico, o mais querido dos meus irmãos [...] ele, que 
estava no momento mais belo de sua vida, que era prudentemente audaz, 
esperto e de uma extraordinária inteligência no combate [...] partiu desta 
vida sem que nenhum de nós esperasse, desapareceu. [...] Talvez fosse 
melhor que nossa natureza se metaforizasse em seres que nada sentem 
antes que encarássemos tão duras sensações de infortúnio. Se tudo isso 
fosse verdade, certamente os terríveis acontecimentos que sofri teriam me 
convertido em pedra

160
.  

                                                                                                                                                                                     
embellecen tanto el cuerpo como el alma se dieron cita en  este mismo ser para adornarlo”. [Trad. 
nossa].  
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 DÍAZ ROLANDO, E. Op.cit, Estudio preliminiar,... p.15.  
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 Ibidem, p.19.  
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 COMNENA, Anna. Alexíada, XIV, VII, 6. “Mientras lamento mis desgracias y lloro por três 
emperadores, mi padre y soberano, mi madre, señora y emperatriz y, ay, mi esposo el cesar, [...] me 
dedico a los libros y a Dios”. [Trad. nossa]. 
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 COMNENA, Anna. Alexíada, XV, V, 4. “el porfirogênito Andrónico, el más querido de mis 
hermanos [...] él, que estaba en el momento más hermoso de sua vida, que era prudentemente 
audaz, experto y de una extraordinaria inteligencia en el combate [...] partió de esta vida sin que 
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metamorfoseara em seres que nada sienten antes que ancajar tan duras sensaciones de infortúnio. 
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No entanto, esses elogios não são dirigidos a todos os seus familiares. A 

decepção que Anna ficou após o nascimento do irmão João Comneno é utilizada 

pela historiografia para explicar a maneira melancólica pela qual a autora compõe 

sua obra. O ódio pelo irmão não fica explícito na fonte, o que se pode levantar é o 

silêncio que Anna reserva ao descrevê-lo. Ao caracterizar seu pai e sua mãe não 

poupa palavras de enaltecimento, relata-os como sujeitos honrosos e inteligentes, 

além de belos fisicamente. Por outro lado, ao relatar sobre João, não há esse tipo de 

discurso laudatório. Díaz Rolando explica que “Anna não precisa atacar diretamente 

seu irmão, simplesmente, em uma inclinação de temperamento muito feminina, 

ignorá-lo e não elogiar seus trabalhos é o bastante161”. Há um breve comentário 

sobre seu nascimento, o irmão recém-nascido é descrito com um toque malicioso 

que contrasta com as outras descrições de pessoas queridas. Sem citar seu nome, 

descreve-o apenas fisicamente, mas não tece elogios sobre sua beleza, algo tão 

exaltado em outros personagens, até mesmo em alguns inimigos como o latino 

Bohemundo:  

 

O menino [João] tinha a pele morena, testa larga, bochechas um 
tanto magras, nariz nem chato nem aquilino, mas mais ou menos entre 
ambos, os olhos bastante negros e deixando transparecer o caráter mais 
agudo que se pode adivinhar em uma pequena criatura. Com o desejo [...] 
de que este menino ascendesse ao trono imperial e deixar-lhe como 
herança o império dos romanos, o levaram à grande igreja de Deus e ali o 
batizaram e coroaram

162
.  

 
[...] todo o conjunto de seu corpo [Bohemundo] não era nem magro 

nem sobrecarregado de carnes, mas excelentemente proporcional e 
conforme, por assim dizer com o Canon de Policleto [...]. Os olhos eram 
verdes e transpareciam simultaneamente seu temperamento e sua 
seriedade. [...] Adivinhava-se neste homem uma certa doçura a qual não 
podia expressar por todo o tipo de circunstâncias. [...] Sua conversa era 
inteligente

163
.  

                                                                                                                                                                                     
Si todo esto hubiera sido cierto, muy pronto los terribles acontecimmientos que he sufrido me 
hubieran convertido en piedra”. [Trad. nossa].  
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 DÍAZ ROLANDO, E.  Estudio Preliminar..., Op. cit. p. 13. “Anna no tiene que atacar directamente a 

su hermano, simplesmente, en un sesgo de temperamento muy feminino, con ignorarlo y no elogiar 
sus trabajos es bastante”. [Trad. Nossa].  
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 COMNENA, Anna. Alexíada. VI, VIII, 4-5. “El niño [João] era de piel morena, frente ancha, mejillas 
un tanto descarnadas, nariz ni chata ni aguileña, sino más o menos entre ambas, los ojos bastante 
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los romanos, lo llevaron a la gran iglesia de Dios y allí lo bautizaron y coronaron”. [Trad. nossa]  
163

 COMNENA, Anna. Alexíada. XIII, X, 4-5. “[...] todo el conjunto de su cuerpo [Bohemundo] no era 
ni enjuto ni sobrecargado de carnes, sino excelentemente proporcionado y conforme, por así decir, 
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Mesmo que não tenha discorrido grandes páginas sobre o irmão, fica clara 

sua tentativa em se apresentar como a filha exemplar e dedicada aos pais em 

detrimento do irmão o qual a autora denuncia, de maneira sutil, como um filho 

ingrato e egoísta, pois, segundo ela, mesmo com Aleixo I na beira da morte, João só 

se preocupava em alcançar a coroa:  

 

O herdeiro do império havia saído previamente de suas habitações, porque 
reconheceu que o estado do imperador [era terminal] (...) se apressou e 
andou rapidamente ao grande palácio [...] A imperatriz, por outro lado, disse 
entre lamentos: “Esqueçamos tudo, a diadema, o império, o poder, toda 
nossa autoridade, tronos, domínios e comecemos os cantos fúnebres’. 
Também eu, esquecendo tudo, lamentava-me com ela [...]

164
.  

 

É importante ressaltar que apesar da autora insinuar a traição do irmão, 

criticar sua insensibilidade como filho e sua incompetência como monarca165, não 

declara em nenhum momento que sua posição como sucessor era ilegítima, pois, 

segundo Georgina Buckler, “o princípio da hereditariedade era demasiado forte166 

para que [a autora] realmente pensasse que ela e Nicéforo Briênio tivessem direitos 

superiores ao trono167”.  

No caso do elogio feito a Bohemundo, há divergências historiográficas quanto 

à intenção da autora. Díaz Rolando entende que pode representar uma forma de 

contrastar com a indiferença ao irmão; outros autores chegam a argumentar que é 

um indício de uma revelação inconsciente de seu amor por ele; Buckler, contudo, 

considera mais razoável entender como um tributo relutante ao seu charme externo 

a fim de desprezá-lo, uma vez que fez os mesmos elogios ao pai de Bohemundo – 

Roberto Guiscardo – que morrera quando Anna ainda tinha dois anos168. Tal 

desprezo pelos normandos pode ser explicado não apenas pelo fato destes não 

pertencerem ao Império Bizantino, mas por professarem o Cristianismo ocidental.  
                                                                                                                                                                                     
com el Canon de Policleto [...] Los ojos eran verdes y translucían simultáneamente su temperamento 
y su seriedad. [...] Se adivinaba em este hombre una cierta dulzura a la que no podia dar salida por 
todo tipo de terribles circunstancias. [...] Su conversasión era inteligente”. [Trad. Nossa]  
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 COMNENA, Anna. Alexíada, XV, XI, 17. “El heredero del imperio había salido previamente hacia 
sus habitaciones, porque reconoció que el estado del emperador (...) se apresuró a partir y marchó 
rápidamente al gran palacio [...] La emperatriz, por sua parte, dijo entre lamentos: ‘Olvidémoslo todo, 
la diadema, el imperio, el poder, toda nuestra autoridad, tronos, domínios y comencemos los cantos 
fúnebres’. También yo, olvidándolo todo, me lamentaba com ella [...]”. [Trad. nossa].  
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 COMNENA, Anna. Alexíada. [XIV, IV]; [XV, II]; [XIV, III].  
166

 COMNENA, Anna. Alexíada. II, II.  
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 BUCKLER, G. Op. cit., p.27. “the principle of heredity was too strong in her [II.2] for her really to 
think that she and Nicephorus Bryennius has superior rights to the throne”. [Trad. Nossa].  
168

 Ibidem. p.57 
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Dessa forma, o pilar religioso é um fator de diferenciação bizantino. Anna 

interpreta a vitória do pai como causa da providência divina, não só por sua posição 

imperial, mas por ser um cristão ortodoxo169.  

 
O homem bizantino possui, pois, um império cujos valores – 

sobretudo religiosos – deve defender contra aqueles que, em relação a 
estes, são ‘estrangeiros’, barbaroi. Aqui se aprende um dos caracteres mais 
específicos do homem bizantino: a consciência de pertencer a um império, e 
é esta consciência que fundamenta e salvaguarda a continuidade da Nova 
Roma e do Oriente perante o derrube do Ocidente

170
.  

 

Díaz Rolando ressalta que se os latinos são exaltados por alguma vitória ou 

capacidade de luta é apenas uma forma de mostrar quão difícil era vencer o inimigo, 

elevando o mérito das vitórias de Aleixo I171. Ao descrever Roberto Guiscardo Anna 

exalta sua valentia: “todo mundo conhece a valentia de Roberto, sua habilidade nas 

questões relacionadas com a guerra e a firmeza de suas decisões; não era, 

certamente, homem que se podia vencer facilmente, mas ao contrário, porque se 

mostrava mais valente nas derrotas172”. 

O que se observa, apesar dessa estratégia de elogio ao inimigo, é uma crítica 

aos latinos que são descritos como bárbaros, sem respeito ao imperador e aos 

costumes bizantinos: “assim é o caráter de todos os latinos, ganancioso e 

acostumado a vender por uma recompensa até mesmo o mais querido [amigo]173”. A 

autora explica que só escreve nomes bárbaros para poder relatar os fatos, mas é 

algo contrário ao seu desejo, pois entende que sua obra fica manchada com tais 

nomes gentios. Por três vezes a autora pede perdão por introduzir esses nomes e se 

justifica com exemplos de Homero174.  

Anna constrói metáforas para descrever as ações de seus personagens e em 

muitos casos a comparação é feita com animais. Associa inimigos ferozes a cães de 
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caça175, multidões a abelhas e vespas176, oponentes cansados a formigas177, 

prisioneiros a leões em uma jaula178, e seu pai Aleixo I a um astucioso falcão179.  

Entre tantos exemplos o mais comentado pela historiografia é o referente aos 

primeiros cruzados. Ao descrever os acontecimentos que antecederam a chegada 

desses cristãos latinos, Anna relata “maus augúrios” que se materializaram em 

gafanhotos que arrasavam os vinhedos do império. A princesa denuncia que nesse 

grupo havia pessoas que realmente ansiavam venerar o Santo Sepulcro, contudo, 

também havia “[...] seres muito pérfidos, por exemplo Bohemundo e seus 

seguidores, que abrigavam dentro de si outras intenções, isto é, poder apoderar-se 

da cidade imperial”180.  

Nota-se que a descrição do líder cruzado Roberto Guiscardo segue o mesmo 

padrão da descrição de seu filho Bohemundo analisada anteriormente. Anna 

descreve sua beleza física, porém não há dúvidas sobre o desprezo que a autora 

sentia por esse normando: 

 

[...] seu corpo era tão alto que superava os homens mais altos, sua tez era 
rosada, sua cabeleira era loira, tinha ombros largos, [...]. Onde a natureza 
exigiu largura era proporcional e onde exigia estreiteza, conservava-se a 
mesma tendência para a harmonia, tal como tenho ouvido muitos dizerem 
em numerosas ocasiões. Quanto a sua voz, Homero disse o mesmo sobre 
Aquiles: uma vez que ele acabava de falar, os ouvintes ficavam com a 
impressão de um tumulto produzido por muitas pessoas [...] era indomável 
[...]; estas são as características que adornam personalidades fortes, ainda 
que de baixo estrato social

181
. 

 

Ou seja, por mais que sua beleza fosse condizente com o padrão esperado 

por Anna, sua origem não nobre o colocava em uma situação inferior. Em seguida 

ele é descrito como uma doença contagiosa: “o famoso Roberto, conhecido por suas 
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 COMNENA, Anna. Alexíada. I, III-VI; VI, V; XII, II; XIII, III.  
177
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 COMNENA, Anna. Alexíada. X, V, 10. “[...] seres muy pérfidos, por ejemplo Bohemundo y sus 
seguidores, que albergaban em su seno otras intensiones, es decir, poder apoderarse también de la 
ciudad imperial”. [Trad. Nossa].  
181

 COMNENA, Anna. Alexíada. “[...] su cuerpo era tan alto que superaba a los hombres de mayor 
altura, su tez era rubicunda, su cabelera rubia, tênia anchas espaldas, [...]. Donde la naturaleza exigia 
anchura era proporcionado y donde exigia estrechez, se conservaba la misma tendencia a la 
armonía, tal como he oído a muchos decir en numerosas ocasiones. En cuanto a su voz, Homero dijo 
lo mismo respecto a Aquiles: uma vez que él había terminado de hablar, los que oían se quedaban 
con la impresión de un tumulto producido por mucha gente [...] era indomable [...]; estas son las 
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Nossa].  
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intenções tirânicas, homem prepotente que geriu as terras da Normandia e que 

sustentou e aumentou sua perversidade sem limites182”. A autora também comenta 

sobre sua a origem de Roberto, uma operação que faz recorrentemente em seu 

livro, em especial quando o passado de seu inimigo não é enobrecedor. “Roberto 

era de origem normanda e de berço irrelevante, possuía pensamentos próprios de 

um tirano, um temperamento astuto e uma força considerável183”. Roberto teria 

saído da Normandia em direção à Lombardia acompanhado de alguns cavaleiros os 

quais Anna denuncia como bandidos, pois salteavam quem passasse em seu 

caminho. “O prólogo de sua vida foi tingido de derramamentos de sangue e de 

numerosos assassinatos184”.  

Para demonstrar com maior desprezo as atitudes desse normando, Anna 

revela que este traíra o sogro, apropriando-se de todas as suas possessões e que a 

cada dia passava a possuir mais terras, tornando-se duque da Lombardia185. Ou 

seja, a princesa deseja mostrar os meios ilícitos pelos quais Roberto conseguia 

poder e que logo os empreenderia para atingir o trono de Constantinopla. De acordo 

com Buckler, essa descrição demonstra uma das qualidades mais profundas da 

autora: “verdadeiro desdém bizantino por qualquer raça que não fosse a sua186”.  

A crítica aos latinos se estende ao próprio chefe da Igreja do Ocidente o qual 

a princesa recorrentemente busca ressaltar que não passava de um homem comum 

como os demais:  

 

Quando o papa foi informado dessas exigências, não tardou em se 
enfurecer contra os embaixadores [...]. Eu detalharia também esse ultraje, 
se não me contivesse o pudor próprio de uma mulher e de uma princesa 
imperial. [...] Esses são os atos de um pontífice? Ó justiça, estes são os 
atos daquela que é a primeira sede de todo o mundo, segundo afirmam e 
pensam os latinos, pois se vangloriam disso

187
.  
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Anna nunca cita o nome do papa, é de acordo com o contexto sobre o qual 

escreve que podemos diferenciar sobre qual pontífice a autora se refere: Gregório 

VII (1073-1085) que possuía relações com Roberto Guiscardo e Henrique da 

Germânia; seu sucessor Victor III (1086-1087); Urbano II (1088-99); e Paschal II 

(1099-1118)188.  

 Anna critica até mesmo os bizantinos quando estes contestam ou violam os 

princípios imperiais. O filósofo João Ítalo é um caso exemplar. Discípulo do filósofo 

Miguel Psellos (1018-1078), o estudioso bizantino representava o novo chefe dos 

filósofos (sucessor de seu mestre). Contudo, é acusado de ultrapassar a barreira 

dos estudos filosóficos ao ter unido às ideias de Aristóteles e Platão o 

neoplatonismo, influência considerada perniciosa e entendida como a causa da 

rebeldia de seus seguidores189. Anna o retrata como um bárbaro e o menospreza 

como um pupilo insubordinado de Psellos: 

 

[...] Ítalo provocava tumultos por onde passava e enganava muita gente [...]. 
Como não era capaz de esconder sua incivilidade, ali mesmo vomitou 
opiniões alheias à Igreja sem parar de fazer palhaçadas em meio aos 
notáveis da Igreja e com um comportamento próprio de seu caráter bárbaro 
e mal educado

190
.  

 

Os bizantinos admitiam que o fiel, dentro dos limites das determinações dos 

concílios, traçasse seu próprio caminho para a salvação, ou seja, não havia uma 

rigidez escolástica que determinava normas de conduta cristã. Assim, o estudo da 

filosofia grega era permitido, mas não deveria ser excessivo para não cair em 

heterodoxia. Como as ideias de João Ítalo eram mais radicais que as de seu mestre 

e se espalhavam rapidamente por diversas regiões do império, havia o temor de que 

seus estudos de filosofia representassem uma ameaça ao Estado. Dessa forma, o 

imperador o condena por praticar heresias e até mesmo neopaganismo191 e o afasta 

da vida intelectual do palácio.  

A heresia é um tema extensamente criticado por Anna que deprecia aqueles 

que contestavam os dogmas do Cristianismo ortodoxo grego. A heresia mais 
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criticada ao longo da Alexíada é a bogomile. Anna dedica parte do livro XIV e três 

longos capítulos do livro XV192 para tratar sobre o assunto.  

Segundo a autora, essa heresia era proveniente da fusão de outras duas 

doutrinas também de caráter herege: a dos Maniqueus (ou Paulicianos) e dos 

Massalianos193. Anna insiste sobre a larga difusão desse grupo e explica que já 

existia antes mesmo do governo de seu pai, porém argumenta que seus seguidores 

eram tão nefastos que viviam escondidos em tocas “como as serpentes num 

buraco194”. A princesa comenta sobre uma imensa nuvem de heréticos que se 

espalharam por Bizâncio, “O mal consumia, como o fogo, muitas almas [...] e havia 

penetrado até nas maiores casas195”. Isso significa que se encontravam 

simpatizantes dessa doutrina até mesmo entre antigos discípulos de João Ítalo, nos 

meios universitários e nas fileiras da nobreza196. Essa expansão é explicada pela 

princesa no fato dos bogomiles possuírem grande habilidade “de fingir um 

comportamento virtuoso [...] sua perversão está oculta sob o manto e o capuz. O 

bogomile é sombrio, [...] sua boca murmura silenciosamente, mas em seu interior 

existe um lobo indomável197”.  

Anna critica os três principais dogmas bogomiles: o fato de não acreditarem 

na transubstanciação; sua visão herética sobre as duas naturezas de cristo e da 

encarnação; e seu desprezo pelas igrejas concebidas como moradas do demônio198. 

Anna diz que embora tivesse conhecimento suficiente para dissertar mais sobre o 

tema, não descreveria longos capítulos sobre essa heresia para não macular sua 

própria língua. Indica ao leitor mais interessado o texto denominado Panoplia 

dogmática que fora composto por um monge a pedido de Aleixo I. O livro que 

traçava detalhes sobre todas as heresias e a cada uma delas apresentava a crítica 

dos patriarcas e outras autoridades da Igreja199. 
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De acordo com Runciman, o principal problema contra os bogomiles era de 

caráter político. Heresia era crime contra o Estado. Quem punia esse crime, 

portanto, era o Estado. Contudo, as punições só eram impostas contra os que eram 

politicamente perigosos, como os bogomiles, que pregavam a desobediência ao 

Estado. Os Bogomiles defendiam que as vicissitudes materiais, o trabalho, a 

obediência à autoridade e a procriação de filhos eram perniciosos200. 

Nos últimos anos do reinado de Aleixo I os bogomiles são derrotados. Para 

isso o imperador elabora um plano para receber o líder do grupo, Basílio, em seu 

palácio e conseguir fazer que o herege confessasse seus crimes. O imperador 

recebe o chefe bogomile com boas-vindas e encena que queria se converter 

secretamente à nova doutrina. No entanto, isso representava uma armadilha: a 

cortina que envolvia a sala da reunião é aberta revelando que a conversa era ouvida 

por todos, o que significou a confissão em público de Basílio201. 

Em seguida alguns seguidores bogomiles foram identificados e conduzidos ao 

palácio para interrogatório, havendo tortura quando necessário. Aleixo decidira que 

os réus do crime de bogomilismo seriam queimados vivos, mas na hora da execução 

suspendeu a pena, soltou os que se arrependeram e prendeu os demais. Somente 

Basílio (perto de oitenta anos de idade), após Aleixo tentar convencê-lo 

pessoalmente de seus erros, foi queimado em público202. Esta foi a última querela 

religiosa enfrentada pelo governo de Aleixo I203. 

Apesar de criticados, Anna não deixa de lembrar que os hereges também 

eram cristãos, mas que sofreram desvios ao longo da história. O imperador lhes 

concede a chance de se arrepender de seus erros, só são condenados aqueles que 

insistem na heresia. É possível perceber que a crítica se torna mais incisiva quando 

o sujeito não é cristão. Ao se referir aos muçulmanos, a escritora bizantina não 

hesita em condená-los como inferiores tanto em fé quanto em humanidade.  

Os muçulmanos são caracterizados como sujeitos prontos a serem 

subornados a trocarem de religião, ou seja, a autora denuncia que a fé que animava 
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esses homens não era forte ao bastante. Isso se justifica, segundo Anna, em razão 

de seus dogmas que eram lúgubres e nefastos204. 

A autora declara que o álcool era um vício comum entre esse grupo. Refere-

se muitas vezes aos muçulmanos como bêbados e os simboliza com vinhas205. 

Anna Comnena, portanto, ignora as regras do Profeta sobre total abstinência de 

álcool:  

 

Os bárbaros ismaelitas são escravos da bebida, do vinho e de 
Dionísio. Pois que essa raça clama a Dionísio e a Eros, e é a mais 
apaixonada em toda a sorte de sensualidade e suas paixões não são 
circuncidados juntamente com sua carne.  Eles não são nada além de 
escravos e triplo escravos dos malefícios de Afrodite. Pelo que também eles 
adoram e honram Astarte e Astaroth, e atribuem grande importância à 
imagem da Estrela [Lúcifer], e ao Chobar dourado que se encontra entre 
eles

206
. 

 
Tal explicação que associa essa crença a tradições pagãs entra em conflito 

mais uma vez com os ensinamentos do Profeta Maomé que explicava as raízes de 

sua crença em uma espécie de judaísmo-cristão207. Buckler explica que tais traços 

da mitologia fenícia não parecem ser bem conhecidos pela autora, uma vez que 

Anna não demonstra saber que Astarte e Astaroth eram as mesmas divindades que 

posteriormente alguns escritores relacionaram com a figura de Afrodite que teria o 

nome de Chabar entre os muçulmanos.  

Tal desconhecimento sobre os pilares do Islamismo pode ser justificado, 

segundo Buckler, no fato de Anna não ter travado contatos com muçulmanos que 

lhe explicassem sobre sua crença. Porém, a historiadora britânica faz uma ressalva: 

mesmo que não houvesse muçulmanos no palácio, havia uma mesquita em 

Constantinopla para visitantes e prisioneiros muçulmanos: “então a ignorância era 

inescusável208”. É claro que isso pode ser problematizado, uma vez que não se pode 

afirmar sobre os espaços em que autora esteve e em que locais lhe era permitido 

estar. O que se sabe até o momento são os livros lidos pela princesa. A principal 

fonte de Anna sobre o tema era um monge bizantino denominado Zigabenus que, 

como citado, a mando do imperador Aleixo I Comneno, escreveu no século XII a 

obra Panóplia na qual apresenta seu olhar sobre os dogmas cristãos, demonstrando 
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um olhar de desprezo pelo Islã. O religioso escreve que desde o tempo do 

imperador Heráclito os muçulmanos adoravam ídolos, louvavam a Lúcifer e à 

Afrodite (Chabar), e que então ascende um falso profeta (Maomé) iludindo o povo 

com blasfêmias209. 

É possível perceber que a princesa norteia sua opinião a partir de tais 

informações, deixa claro sobre os perigos dessa crença e aconselha seus leitores 

sobre os males de se aproximar desses povos: “a relação sexual com eles macula 

os verdadeiros crentes”210.  

Nota-se que a autora denomina diversos grupos de muçulmanos 

indiferentemente de turcos, árabes, ismaelitas e hagarenes; o que demonstra mais 

uma vez sua ignorância sobre a cultura desses povos.  

É possível, portanto, identificar uma visão hierarquizante da autora diante 

daqueles que não fazem parte do Império Bizantino e em especial dos que não 

professam o Cristianismo Ortodoxo. É evidente que não se deve julgar tal visão 

como uma atitude preconceituosa nos moldes como atualmente entendemos essa 

questão, porém, é possível estudar essa visão a partir da ideia que os bizantinos 

tinham sobre sua própria cultura em relação a do outro. Para atingir tal objetivo é 

necessário explorar as influências culturais desse império, bem como a forma pela 

qual Anna Comnena concilia seu saber histórico com sua posição como filha do 

imperador. No capítulo seguinte serão aprofundadas tais problemáticas e será 

debatida a forma pela qual Anna compôs sua obra a partir de historiadores 

clássicos, questionando-se até que ponto a identidade grega antiga influenciava na 

visão de mundo dessa princesa.  
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V. ENTRE HISTÓRIA, FAVORITISMOS E LAMENTAÇÕES 

 

 

A Alexíada representa para o leitor contemporâneo uma fonte histórica sobre 

o reinado de Aleixo I Comneno. Ao escrever essa obra, Anna tinha consciência de 

que seus escritos seriam lidos futuramente por outras pessoas. Foi pensando nesse 

potencial de conservação e de transmissão de memória que a autora escolheu 

escrever sobre as ações de seu pai. Segundo Anna, seu principal objetivo era evitar 

que o tempo apagasse os grandes feitos do imperador.  

Não há incoerência no fato de uma filha dedicar um livro ao pai a fim de 

demonstrar seu afeto e admiração. Naturalmente o que se espera desse tipo de obra 

são páginas de elogios ao indivíduo homenageado. E é exatamente o que 

encontramos na Alexíada. Como visto, a autora dedica diversas linhas para 

descrever não apenas seu pai, mas também outros familiares como indivíduos belos 

e virtuosos.  

No entanto, além de apresentar tais elogios, a obra contém discussões de 

caráter metalinguístico. A Alexíada é classificada pela autora como uma obra de 

caráter histórico o que, na concepção da autora, significa que deve ser um texto 

imparcial e objetivo. Dessa forma, ao tecer elogios ou críticas aos indivíduos 

descritos, Anna preocupa-se em pedir perdão ao leitor por ter se desviado do 

objetivo de seu livro: relatar os feitos (justos ou injustos) do imperador Aleixo I 

Comneno.  

 

Frequentemente, para que minha história não pareça ser suspeita de 
parcialidade, escrevo sobre os atos praticados por meu pai sem os exagerar 
e sem os cobrir de paixão. Quem me dera não tivesse nenhuma 
dependência desse amor por meu pai, [pois assim] eu teria sido livre para 
demonstrar [...] minha incontrolável eloquência sobre tais coisas belas [...]. 
Mas o efeito natural oculta tal desejo, pois temo que as pessoas creiam de 
algum modo que invento uma sucessão de prodígios por meu desejo em 
falar sobre a minha família. Com efeito, se eu recordasse muitas façanhas 
de meu pai, minha alma verteria gota a gota escrevendo e contando 
quantos sofrimentos ele passou, não deixando esse texto [...] sem monodia. 
Contudo, para que minha história não adoeça de nenhuma vanidade 
retórica, passo pelas penalidades de meu pai como se eu fosse um 
diamante insensível ou uma pedra [...]. Deixe, pois, somente a mim o 
lamento sobre os sofrimentos de meu pai e que continue o fio da história

211
.  
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Ou seja, Anna tem a intenção de escrever uma narrativa com o protagonismo 

de seu pai sem deixar que seus sentimentos de filha influenciem sua história. 

Ressalta que “o fato de ser meu pai não constitui motivo para omitir os atos que não 

foram realizados acertadamente, se é que eles existem; como tampouco 

passaremos por alto as façanhas que ele levou a cabo pelo simples fato de que o 

protagonista de nossa história ser meu pai e se suspeite de minha parcialidade212”. 

Dessa forma, a autora comenta a própria forma pela qual compõe seu texto 

com o provável objetivo de demonstrar que escrevia com seriedade, legitimando sua 

obra como um relato real dos acontecimentos que envolveram o governo de seu pai. 

Apesar de confessar que as lamentações são inevitáveis, a autora argumenta que 

seus sentimentos estão refreados de modo a não influenciarem na veracidade dos 

fatos213.  

Na opinião do estudioso Emílio Díaz Rolando, a subjetividade presente no 

texto advém do fato de Anna ter interesse no trono e lamentar por essa perda. 

Assim, seus elogios ao governo de Aleixo I seriam um exercício de pura retórica, 

uma estratégia para anular os feitos do irmão, pois ao demonstrar que o governo de 

seu pai foi magnífico tanto em batalhas quanto em estudos, e que o presente em 

que escrevia estava em decadência, o governo de João I seria criticado de foram 

indireta214.   

O historiador Steven Runciman discorda dessa ideia, não interpreta a 

Alexíada como uma obra de função crítica, intencionalmente escrita para atingir 

João II. O autor argumenta que todas as qualidades expostas pela filha de Aleixo I 

eram uma forma de mostrar que sentia um grande afeto pelo pai, objetivava 

demonstrar como o imperador era prudente, escrupuloso e bondoso, e aquilo que o 
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desfavorecesse não teria problemas em ser ocultado215. Portanto, Runciman 

defende que de fato a princesa objetivava contar os feitos de seu pai, os elogios 

eram uma consequência natural da posição de Anna como filha daquele cuja vida 

era relatada.  

Díaz Rolando argumenta que tais elogios fazem da obra algo entre um 

panegírico e uma epopeia, mas não um livro de história: “A Alexíada possui uma 

intenção histórica, mas uma realização épica216”. O autor argumenta que Anna 

almejava escrever um panegírico ao pai, mas sabia que se seguisse as linhas 

tradicionais desse gênero seu trabalho como erudita não seria suficientemente 

apresentado217. Dessa forma, apesar de Anna definir seu trabalho como um relato 

histórico, o estudioso defende as características épicas podem até mesmo podem 

ser identificadas no título da obra ao se fazer uma aproximação entre os nomes 

Ilíada e Alexíada. Além disso, Díaz Rolando argumenta que a obra é recheada de 

batalhas protagonizadas por Aleixo I cujos feitos são narrados de maneira 

grandiosa, Aleixo é representado como um herói. Tal característica remonta as 

epopeias em que as guerras eram protagonizadas por heróis que faziam atuações 

magníficas pelo bem do seu povo:  

Nossa autora é mestra em opor uma e outra vez seu pai a situações que 
somente criaturas épicas poderiam resolver graciosamente e em todas elas 
sai na frente, como um herói homérico. Na derrota Aleixo logra a salvação 
mediante atuações sobre-humanas; na vitória são seu valor, astúcia e 
impulso o que o levam ao triunfo

218
.   

 

Runciman discorda de tal ideia, classifica a obra como um relato histórico e 

critica os autores que menosprezam a obra por seu conteúdo subjetivo. Defende 

Anna como uma legítima historiadora: “uma mulher inteligente, muito culta, e 

minuciosa como historiadora, tratava de comprovar as fontes219”. Anna pesquisou 

diversas fontes a fim de escrever seu relato de maneira consistente, teve acesso aos 

arquivos imperiais e em especial contou com testemunhos do pai, de membros de 
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sua família, de cortesãos, de chefes militares, de soldados veteranos e inclusive seu 

próprio testemunho, visto que Anna nasceu no segundo ano de reinado de Aleixo I. 

Possui um método de pesquisa consistente, busca comparar as evidências, 

colocando os relatos orais frente a frente com os documentos escritos220. 

Se seguirmos o que argumenta Georgina Buckler e Marín Riveros, Anna não 

tentou enganar o leitor com mentiras mascaradas de sofrimento. Se há enganos, a 

própria autora deve ter se equivocado em razão do tempo que pode ter apagado 

alguns fatos de sua memória: “a princesa é bastante honesta ao indicar suas fontes, 

o que outorga um alto grau de objetividade à obra221”. Dessa forma, seu uso de 

textos históricos serviria não para legitimar mentiras ou para compor um discurso 

puramente crítico a seus inimigos da corte, mas para legitimar seu discurso como 

verdadeiro em razão de sua posição de filha do personagem narrado. 

De acordo com a historiadora Leonora Neville, as diversas lamentações 

presentes na obra podem ser interpretadas como o resultado das agruras que sofreu 

dentro de sua vida familiar. Contudo, a historiadora aponta que o tom amargurado 

da autora é algo que vai além de uma mera expressão emocional. Escrever 

lamentações é um conhecimento proveniente de suas leituras da Ilíada e das 

tragédias gregas222.  

Anna teria conscientemente mesclado questões racionais – o gênero histórico 

– com questões emocionais inspiradas nas obras de Homero e na tragédia grega223. 

Ao refletir sobre a morte de um ente querido, Anna utiliza diversas linhas para 

descrever a beleza e a virtude desse personagem e outras inúmeras linhas para 

lamentar sua perda. No entanto, ao término dessa descrição de beleza e infortúnios, 

a princesa ressalta que precisa retornar ao fio da história “para não confundir a 

história mesclando elogios dedicados aos meus [entes queridos] com relatos 

históricos224”. Dessa forma, fica evidente que Anna sabia diferenciar as 

características do gênero histórico de textos como um panegírico ou uma tragédia, 

pois como visto, leu suficientemente sobre a cultura clássica para saber que se 
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incluísse o próprio sofrimento em um texto histórico estaria violando as regras do 

gênero.  

Outros exemplos que demonstram essa clareza de consciência são os que a 

autora avisa antecipadamente o leitor que vai “transgredir as regras da história”: 

“Dada as dimensões que o tema requer e como filha amada ao mesmo tempo de 

meu pai e de minha mãe desde que nasci, vou transgredir as normas da história 

para referir um fato que não desejo em absoluto rememorar, a morte do 

soberano225”.  

Neville argumenta que Anna objetivava em primeiro lugar escrever um gênero 

histórico, mas também desejava compor uma obra com a beleza do gênero épico e 

dramático: “A suposição de que apenas maus historiadores 'recorrem ao trágico' 

precisa ser firmemente desfeita; a história trágica não é um gênero autônomo ou 

uma fase no desenvolvimento de um gênero: é uma cor específica na paleta de um 

artista, utilizada em locais específicos para um efeito especial226”. É preciso, 

portanto, tentar situar nosso pensamento no período em que Anna escreve. De 

acordo com Neville, em meados do século XII, era comum os autores praticarem 

experimentações literárias, os limites dos gêneros literários se cruzavam227. Essa 

mescla de gêneros também era uma forma de demonstrar erudição o que parece ser 

um dos objetivos da autora ao longo da obra.  

A autora explica que Aleixo I nunca desejou que a filha escrevesse uma 

história sobre seus feitos, mas que escrevesse um poema ou um canto de luto e 

lamentação. Assim, Anna tentou atender a seus próprios interesses e ao pedido do 

pai. Os últimos parágrafos da obra que relatam a morte do imperador são repletos 

de lamentações228.  

É possível demonstrar que há um debate historiográfico sobre as reais 

intenções de Anna ao escrever sua narrativa. Há diversas hipóteses, além das já 

citadas, que podem explicar os objetivos da autora ao escrever um texto 
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homenageando seu pai. Em princípio podemos conjecturar que a princesa almejava 

se afirmar como uma historiadora em meio a uma sociedade em que os homens 

eram a maioria que detinha o saber. Ao demonstrar que conhecia profundamente os 

clássicos e principalmente as regras da história, Anna comprovava sua erudição e 

deixava uma prova escrita para que outras gerações pudessem apreciar seus 

conhecimentos.  

É interessante ressaltar que a Alexíada foi escrita aproximadamente três 

décadas após a morte de Aleixo I, portanto, obviamente não foi uma obra de 

propaganda para manter Aleixo I bem quisto no poder. Da mesma forma que não foi 

escrita para Anna alcançar a admiração do pai e ser escolhida para ascender ao 

trono. Porém, é possível pressupor que a princesa poderia ter a intenção de se 

afirmar como legítima herdeira do trono, mesmo que ao escrever a obra já estivesse 

afastada da possibilidade de se tornar imperatriz. Esse argumento pode ser 

defendido pelo fato da autora contrapor suas virtudes como filha amada e dedicada 

às ações de seu irmão João I que é acusado, mesmo que de forma indireta, como 

um filho ingrato e incapaz de governar com a mesma sabedoria que seu pai.  

Outra questão que contribui para o argumento de que Anna teria escrito a 

obra para demonstrar seu alto nível de erudição (grau a que chegou depois de muito 

esforço) é o fato da autora reservar diversas linhas para dissertar sobre seus 

saberes: “Não só não sou inculta em letras, mas também estudei a cultura grega 

intensamente, não desconheço a retórica, assimilei as disciplinas aristotélicas e os 

diálogos de Platão e me especializei no quadrivium das ciências229”. No entanto, 

alguns desses conhecimentos não acrescentam novos fatos à narrativa, apenas 

atribuem maior sofisticação ao texto. De acordo com Díaz Rolando, a maior parte 

das citações que Anna fez de Homero eram apenas para transparecer sua 

erudição230, o autor é citado 66 vezes, sendo 47 delas trechos referentes à Ilíada231.  

A Alexíada é cercada de intertextualidades, é notável a influência dos 

clássicos gregos. O Império Bizantino se considerava a detentor e continuador de 

toda a cultura clássica. Anna, assim como todos os bizantinos que estudavam, 

conhecia os clássicos. Era, portanto, sinônimo de erudição apresentar tais 
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conhecimentos. Anna cita diversos clássicos, mas nem sempre explicita o nome do 

autor, por vezes escreve: “segundo disse a tragédia”, “segundo palavras de 

Aristóteles”, “como dizia a amável poesia”. De acordo com Buckler, todos os textos 

eram de domínio público, e qualquer tipo de cópia era legítima “desde que não fosse 

mecânica, ou feita deliberadamente para enganar232”. 

Entre os estudiosos do período, a simples citação de um trecho de uma obra 

clássica era uma demonstração de que conhecia esses textos e de que fazia parte 

do grupo de estudiosos de sua sociedade. E é exatamente uma simples citação que 

Anna emprega na maior parte dos trechos em que se refere a Homero. Ao narrar 

sobre a chegada dos condes latinos no período das Cruzadas, a autora escreve: 

“Eles se apressavam para chegar logo à capital. [...] Eram tantos como folhas e 

flores que brotam na primavera, segundo palavras de Homero, e tinham pressa em 

chegar a Constantinopla233”. Fica evidente que se tal citação da Ilíada não tivesse 

sido efetuada, a narrativa não estaria prejudicada em seu sentido, porém a obra 

poderia perder seu caráter monumental.  

No entanto, não se pode resumir seu conhecimento sobre Homero a uma 

mera repetição de frases ilustrativas. Conforme afirma Arnaldo Momigliano, os 

escritos de Homero representam os primeiros passos da escrita da história, eles 

serviam como modelo para a construção da narrativa histórica: “demonstraram 

interesse pelo passado e um dom extraordinário de relembrá-lo”; “sem Homero, 

Heródoto nunca o teria concebido234”. Dessa forma, pode-se conjecturar que Anna 

leu os textos de Homero considerando também seu caráter histórico.  

Além disso, como citado anteriormente, é preciso considerar que 

provavelmente o tom épico apresentado na Alexíada é proveniente de suas leituras 

de Homero. A autora não escreveu uma obra como se narrasse uma sucessão de 

datas e fatos desconexos, não apresenta apenas movimentações de exércitos, 

número de soldados ou de navios, a Alexíada é cercada por relações humanas, 

sentimentos de ódio e tristeza dos personagens que se misturam transformando 
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fatos (que segundo Anna eram objetivos) em uma narrativa envolvente. De acordo 

com Buckler, as batalhas são descritas de forma colorida devido ao contato de Anna 

com o texto da Guerra de Troia235. 

É importante ressaltar a semelhança entre os títulos: Ilíada e Alexíada. 

Buckler argumenta que Anna objetivava conservar os feitos de seu pai a altura de 

um herói homérico236. De acordo com Leonora Neville, a caracterização de Aleixo I 

como um sábio capitão do mar capaz de dirigir o império entre diversas intempéries 

sem perder a força assemelha-se com a figura de Odisseu237.  

Como discutido acima, o século XII bizantino é conhecido como um período 

de auge cultural. De acordo com a medievalista Carla Ramos García, a recuperação 

da literatura clássica teve uma função fundamental por representar o antigo 

esplendor e enaltecer a cultura bizantina. Porém, a autora interpreta tal aproximação 

como uma forma de reafirmar uma identidade que servia para marcar a diferença 

com o “outro”238. Anna Comnena não hesita em citar autores clássicos gregos e 

colocar seus saberes sobre o tema em uma posição de superioridade. Todavia não 

são apenas tais saberes que projetam a autora como uma legítima bizantina 

pertencente à corte, mas também a forma pela qual apresenta os sujeitos tidos 

como inimigos do império. Como visto no capítulo anterior, os latinos são descritos 

como bárbaros; os muçulmanos são instáveis em sua fé; e aqueles que deixam a fé 

ortodoxa são altamente perigosos a ponto de merecerem a morte. Seu 

posicionamento frente ao “outro” pode ser em parte explicado por sua inspiração na 

metodologia de Heródoto (484 a.C.-430/420 a.C.), grego de família abastada que 

escreveu em sua obra Histórias sobre as características dos egípcios, persas e citas.  

É possível observar, logo no início da Alexíada, a influência daquele que é 

considerado por Cícero o “pai da história”:  

 

“O tempo, fluindo incontrolavelmente e movendo-se sempre, arrasta 
e leva tudo o que foi gerado e submerge no abismo da obscuridade, onde 
não existem feitos dignos de menção, [...] a narração da história se converte 
em uma poderosa defesa contra a corrente do tempo e detém , de algum 
modo, o fluxo incontrolável deste

239
”. 
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Heródoto, na posição de historiador, coloca-se como responsável por retardar 

o desaparecimento dos traços da atividade dos homens, tem consciência do caráter 

destrutivo do tempo. De acordo com François Dosse, é uma tentativa de aprisionar a 

morte, socializando-a:  

 

Heródoto de Halicarnasso apresenta aqui os resultados de sua 
investigação, para que o tempo não apague os trabalhos dos homens e 
para que as grandes façanhas, realizadas ou pelos gregos ou pelos 
bárbaros, não caiam no esquecimento

240
.  

  

Conforme afirma Momigliano, a preocupação de Heródoto com o caráter 

efêmero das ações humanas era uma preocupação comum entre os gregos: “Como 

muitos outros gregos, ele acreditava que a memória das ações passadas era o único 

(imperfeito) remédio que o homem tinha contra a sua própria mortalidade241”. Nota-

se também que em Heródoto não há invocação das musas, pela primeira vez são os 

homens que lutam com suas próprias armas contra o esquecimento (léthes). “A 

história inaugura, de modo crítico e metódico, uma nova forma de garantir uma 

verdade (aletheia) que não mais depende da autoridade das Musas e dos poetas em 

sua transmissão242”.  

A especialista em literatura clássica Flávia Maria Schelee Eyler aponta que 

sempre houve guerras no espaço da Hélade, mas nunca tinham sido tema de 

reflexão como o foi com Heródoto: “além da evidência da luta contra os bárbaros, ele 

a coloca sob uma perspectiva muito diferente da epopeia homérica que também 

tratava do mesmo tema. Ao contrário desta, em que os deuses contracenavam com 

os homens na Guerra de Troia ou na volta de Odisseu para Ítaca, em Heródoto, 

quando os deuses aparecem, causam certo constrangimento”. Isso pode ser 

explicado pelas mudanças que vinham ocorrendo na sociedade grega desde VIII 

a.C. com o surgimento da polis. Os deuses tiveram suas forças redimensionadas, 

dando lugar ao poder dos homens243.  
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Heródoto é largamente estudado em razão da forma pela qual descreve 

diferentes culturas ao redor do ideal de polis grega. “O conceito-chave das Histórias 

de Heródoto é a alteridade na medida em que ela introduz, pela primeira vez, o 

problema da diferença, não mais entre os homens e os deuses como em Homero, e 

sim entre os próprios homens”244.  

Não é possível afirmar que Anna assumiu por completo a noção de alteridade 

praticada por Heródoto, mas certamente tinha clara noção da metodologia 

empreendida pelo autor no momento em que define o que é ser bizantino e o que é 

ser inimigo do império. Sobre essa metodologia, é indispensável citar a obra de 

François Hartog – O Espelho de Heródoto – na qual o autor teoriza que o historiador 

grego define o que é ser grego a partir do que identifica no outro, ou seja, no não-

grego que é classificado como bárbaro ou até mesmo como selvagem.  

Ao analisar os predicados atribuídos aos bárbaros – egípcios, citas e persas – 

Hartog busca interpretar o significado de bárbaro na narrativa. O adjetivo bárbaro 

era um atributo pejorativo que marcava a superioridade dos helenos sobre os 

demais povos. A definição de bárbaro para o historiador grego envolvia dois 

critérios: todos os que não falavam grego e todos os que fossem governados por 

reis245. 

Hartog explica a importância do clima e da geografia como elementos 

classificatórios nas Histórias. Essas temáticas são evidentes no caso dos egípcios. 

Heródoto classifica-os, depois dos líbios, como o povo mais saudável, contudo, isso 

não tem relação com seus hábitos de higiene, mas com o clima do Egito que não 

possuía “grandes mudanças”, pois para ele as enfermidades se intensificavam com 

as mudanças climáticas246.  

Apesar de classificados como bárbaros, Heródoto valoriza os egípcios por 

considerá-los o povo mais antigo247, ressalta sua importância ao apontar que os 

deuses egípcios serviram de referência à religiosidade grega: 
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Quase todos os nomes dos deuses passaram do Egito para a Grécia. Não 
resta dúvida que eles nos viram dos bárbaros. As perquirições que realizei 
em torno de suas origens convenceram-me de que assim foi. Efetivamente, 
com exceção de Netuno, os Dióscuros, Juno, Vesta, Têmis, as Graças e as 
Nereidas, os nomes de todos os outros deuses eram conhecidos no 
Egito

248
.  

 
 Vilches Parra interpreta tais elogios como uma relativização do termo 

bárbaro, o autor argumenta que esse adjetivo não foi utilizado em todos os 

momentos para classificar um povo como inferior a outro. Heródoto teria 

demonstrado respeito pelos deuses egípcios, ao se negar a revelar sobre os 

“mistérios egípcios” e como funcionam certas cerimônias rituais. Uma espécie de 

reconhecimento do outro como um interlocutor válido: “ainda que os egípcios sejam 

bárbaros, isso não implica um sentido pejorativo, e nem que gregos e egípcios 

estejam predestinados ao conflito. Se assim o fosse, o historiador não teria 

problemas em profanar seus tabus religiosos249”. Os historiadores Arthur Fabrício e 

Liliane Cunha seguem a mesma tese e argumentam que o fato de Heródoto elogiar 

alguns povos e encontrar elementos em comum com os egípcios seria um indício de 

sua admiração e não desprezo por aqueles que denominava de bárbaros. Tal 

simpatia teria sido notava por estudiosos da antiguidade: “Plutarco chamou Heródoto 

de filobárbaros – ‘amante dos estrangeiros’ –, devido a sua tolerância diante dos 

costumes estrangeiros250”. Nas palavras de Heródoto: “Estender-me-ei mais no que 

concerne ao Egito, por encerrar ele mais maravilhas do que qualquer do que 

qualquer outro país; e não existe lugar onde se vejam tantas obras admiráveis, não 

havendo palavras que possam descrevê-las251”. 

De acordo com o historiador Sierra Martín, as descrições de Heródoto 

possuem um fundo helenocêntrico, pois a cada descrição de uma ideia grega há 

uma explicação de um costume de outro povo a fim de impactar o público grego:  

 

As sempre interessantes descrições geográficas são acompanhadas de 
referências exóticas como o caráter afeminado dos escitas (Hdt. I, 105), a 
religiosidade dos egípcios (Hdt, II, 37), a antropofagia de algumas tribos 
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índias (Hdt. III, 38.3), o vegetarianismo de outras (Hdt. III, 100) e a cor do 
esperma dos etíopes (Hdt. III, 97.2)

252
.  

 

Contudo, o autor pondera e explica que mesmo que tais comparações tenham 

o grego como referência, não significa que o bárbaro seja depreciado, “Heródoto foi 

um autor compreensivo e tolerante com os costumes de outras culturas e inclusive 

muitas delas considerava superiores às gregas253.  

Apesar de tais defesas ao caráter tolerante de Heródoto, há autores que 

discordam de tais argumentos. Na visão de Flávia Maria Schelee Eyler, a narrativa 

de Heródoto começa com alteridade do próprio autor que se apresenta no genitivo, 

em terceira pessoa. Porém, isso não significa que havia a ideia de tolerância ou 

mesmo de intervenção a fim de civilizar o povo, mas sim de afirmar os valores 

gregos e distanciar-se dos opostos, aqueles que fossem diferentes só eram citados 

nesse sistema para indicar o negativo, a alteridade a ser evitada254: 

 

Heródoto reconhece que muitos bárbaros também viviam em cidades, 
formavam grupos baseados nas leis do parentesco e formavam povos. Eles 
podiam ser violentos e cruéis, mas também justos, sábios e bondosos. 
Havia uma gradação entre o selvagem e o quase animal, e o bárbaro quase 
humano. Os sinais positivos e negativos variavam de acordo com o espelho, 
mas de qualquer forma, todos se contrapunham à cidade grega, esta sim a 
única criação que colocava o homem como homem

255
.  

 

Woortmann argumenta que para Heródoto só pode haver um panteão de 

divindades, o reconhecimento da existência de outras divindades que não fossem as 

pertencentes a sua religião abalaria o próprio fundamento da identidade grega.  

Dessa forma, Heródoto opera através da equivalência dos deuses – os nomes 

diferiam, mas as divindades eram as mesmas, assim Zeus era Zeus em todos os 

lugares, mesmo que com outro nome, “a religião egípcia foi por ele “vestida à moda 

grega” e as divindades egípcias transmutadas nas divindades gregas; para 
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Heródoto, Osiris é Dionísio. Outras vezes nem tradução há: os líbios adoram Atena, 

Zeus, Poseidon etc., sem que se saiba qual o nome em língua líbia256”.  

Em resumo, como disserta Hartog, Heródoto, na posição de grego 

proveniente de família abastada, analisará o outro tendo como base os seus signos, 

ou seja, os seus costumes. “Há o mundo em que se conta e o mundo que se 

conta”257. É evidente que juízos de valor sobre o “outro” terão relação com a sua 

concepção de civilização.  

De acordo com a tese de Hartog presente em seu livro O Espelho de 

Heródoto, o historiador grego teria trabalhado com a ideia de simetria: de um lado os 

egípcios, do outro os citas, por exemplo. No imaginário dos gregos os citas são a 

antítese da civilização em contraste com a polis grega. A Cítia é um lugar selvagem: 

terra de eremia (deserto) e região de eschatiá (confins do mundo) – “seu país se 

localizava para além das culturas”. Comparados com os egípcios também são 

colocados em posição inferior – se os egípcios são bárbaros, são bárbaros 

“civilizados”, enquanto os citas são “selvagens”258. Essa oposição é evidenciada 

primeiramente em questões geográficas: os citas localizam-se no lado oposto dos 

egípcios, ao norte. Climaticamente seu território é descrito como sujeito a severos 

invernos em oposição ao clima do Egito que é menos sujeito a temperaturas 

extremas259. Além disso, por serem o povo mais novo, os citas eram considerados 

os mais primitivos em contraste com os egípcios que eram o povo mais antigo, 

portanto com mais sabedoria. Vilches Parro argumenta que mesmo nos locais em 

que Heródoto não teve a oportunidade de conhecer, teve a oportunidade de julgar, 

pois era apenas uma questão de utilizar o método da simetria: mesmo se não 

tivesse viajado às terras distantes do norte, conhecia seus costumes por simetria 

com o que ocorria no sul260. 

O historiador grego ressalta o caráter nômade dos citas, Woortmann explica 

que Heródoto hierarquizava entre os que não faziam parte da polis e os que eram 

nômades. Os nômades eram os que desconheciam agricultura, ou seja, um povo 
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incapaz de desenvolver técnicas avançadas se sobrevivência. No senso comum 

grego, o cita era nômade e o nômade era cita261.  

Apesar de todos esses contrastes entre citas e gregos, o foco de crítica de 

Heródoto são os Persas, povo cujo governo é caracterizado como despótico. Os 

atenienses são retratados como defensores da liberdade, principal característica que 

os diferenciaria dos bárbaros. Heródoto expõe o conflito entre os persas que 

almejam dominar todos os territórios possíveis e os gregos que lutam pela 

liberdade262.  

Vilches Parra interpreta essa formulação como “uma tentativa de converter o 

ódio e o conflito em algo imanente à identidade do outro263”. Além disso, as derrotas 

nas batalhas são entendidas por Heródoto como consequências de más ações, é 

um castigo divino. A história dos homens estaria marcada pelo equilíbrio das forças 

que compõe o mundo, quando ocorre tal desequilíbrio por imprudência humana é 

necessário guerrear para obter-se novamente um alinhamento. No caso narrado por 

Heródoto, os persas tentaram se tornar o povo mais poderoso do mundo e a 

consequência foi sua derrota frente aos citas e aos gregos. Para que Heródoto 

pudesse explicar como os gregos conseguiram vencer os persas, que detinham o 

maior poder político e militar do momento, Heródoto não poderia explicar através de 

meras coincidências e causalidades das batalhas, precisou de algo superior, no 

campo do divino. A providência divina atua em favor dos gregos264. Assim, em 

Heródoto, o homem se encontra submetido à natureza, são as conjunturas que 

mandam nos homens265. No caso de Anna é possível analisar uma forte influência 

do Cristianismo em seu discurso. Se seu pai vence uma batalha foi por vontade 

divina. É interessante recordar que o Cristianismo era um dos pilares do Império 

descritos acima. Além dos Clássicos gregos, nunca se deixou de estudar a Bíblia, 

que como a Ilíada era memorizada por muitos jovens266.  

Hartog afirma que Heródoto não era capaz de tratar de gregos, egípcios, 

persas e citas num mesmo discurso. A narrativa apresenta-se de forma bipolar: citas 
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em oposição a persas, citas em oposição a gregos; gregos em oposição a persas,... 

Mas todos são o inverso do grego que é o modelo267. Assim, é possível estruturar 

uma clara comparação entre a noção de identidade grega de Heródoto com a 

identidade bizantina formulada por Anna Comnena. Há certa semelhança 

metodológica entre a Alexíada e as Histórias de Heródoto. Como discutido no 

capítulo anterior, a princesa escreve de maneira a desqualificar os feitos de todos os 

que não faziam parte do Império Bizantino, diferencia os que são bizantinos do 

restante dos povos, enaltece aqueles pertencentes a seu império através dos 

defeitos que identifica nos latinos, nos hereges, e nas tribos orientais, por exemplo.  

Nas batalhas travadas contra os inimigos do império, os bizantinos são 

sempre descritos como seres predestinados por Deus a vencer as batalhas: “Ele 

[Deus] os viu [bizantinos] cheios de medo e desprovidos de toda a esperança de 

salvação, [então] concedeu-lhes inesperadamente a vitória: uniram-se e mataram e 

capturaram os inimigos”268. O poder desse povo é ressaltado como de difícil 

superação: “Quando os turcos perceberam isso [destruição de seus homens], 

reconheceram que o poder do Império dos Romanos era invencível, assim utilizaram 

a língua dos romanos e imploraram ao líder por piedade”269. 

Tal poder, superior a todos os povos descritos, é portanto proveniente da 

vontade divina. O Cristianismo Ortodoxo é o termômetro que mensura o grau de 

proximidade de um povo com a cultura bizantina. Os latinos são descritos como 

indivíduos gananciosos e dissimulados, mas com certa inteligência, pois ao menos 

eram cristãos. Os hereges só merecem o perdão se houver o arrependimento. Os 

muçulmanos, por sua crença no Profeta Maomé, são reprovados como indivíduos de 

pouca fé e com atitudes condenáveis.  

Nota-se que se Heródoto utilizou como critérios de comparação o clima, a 

posição geográfica, a higiene, o tempo de existência do povo, e a religião; Anna 

Comnena priorizou este último critério, quem não seguisse os preceitos do 

cristianismo grego ortodoxo é invariavelmente atacado pelas palavras de Anna. 

Todavia, a historiadora Carla García aponta a singularidade bizantina não tinha 

poder de se sustentar apenas pelo Cristianismo. Foi necessário se vincular à 

tradição grega antiga, pois sendo descendentes dos gregos, poderiam denominar o 
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outro como bárbaro, o que não deixa de ser uma influência de Heródoto que se 

legitima como um grego frente aos bárbaros. Os latinos eram cristãos e romanos – 

duas das características bizantinas, mas eram inimigos do império. Como justificar 

um conflito nesses termos? Os latinos não possuíam a cultura grega, assim eram 

bárbaros. Como analisado, a crítica a esse povo foi constante, mas certos elementos 

de inteligência e cultura foram identificados pela autora. Entretanto, os muçulmanos 

que não carregavam nenhum dos três pilares são caracterizados da pior forma 

possível. Assim, como afirma García, a necessidade de legitimação leva a “uma 

mudança de um império multiétnico para uma cultura grega-ortodoxa unicultural e 

intolerante, repressora de heresias e dos que não estavam submetidos nas 

fronteiras bizantinas”270. 

Outro ponto de comparação que merece ser analisado é a forma pela qual 

Anna se apropriou da noção de objetividade histórica. Ao longo de sua obra, 

Heródoto buscou afastar-se da narrativa como uma forma de estabelecer certa 

distância em relação aos fatos narrados. O autor faz o uso de seu nome na terceira 

pessoa: “Diferente da epopeia, não são mais os deuses e as musas que se 

expressam para contar o passado271”. Sua busca por objetividade também é 

observada através da forma pela qual o autor planeja narrar os feitos: segue um 

severo plano cronológico e preocupa-se em manter a narrativa sem desvios, 

relatando desde a ascensão de Xerxes até a retração dos persas depois de 

Mícale272. No caso de Anna, há uma constante preocupação em manter uma linha 

de pensamento sem desviar-se da história principal: “Mas retornemos ao ponto em 

que abandonamos o curso normal da história e prossigamos por ele273”. A autora 

demonstra-se incomodada com tais desvios e então pede muitas vezes perdão por 

tais afastamentos que considera uma transgressão às regras da história. Todavia, 

Anna não escreve em terceira pessoa, sua narrativa é marcada por frases como: 

“meu pai”, “eu, uma mulher”, ou ainda, “meus olhos se enchem de lágrimas ao 

escrever este relato”, esse tipo de discurso denota maior subjetividade, mas pode 

indicar uma tentativa de convencer o leitor sobre seus sentimentos e demonstrar que 
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conhece profundamente sobre os acontecimentos por fazer parte da família sobre a 

qual narra.  

Heródoto tem como princípio dar prioridade a registrar e não a criticar, além 

disso, busca separar aquilo que ele viu com os próprios olhos daquilo que ele 

ouviu274. Sua pesquisa apresenta primazia pela oralidade, a escrita é secundária: 

“Quando o ver falha, resta a possibilidade do recurso ao que se ouviu dizer, o que 

ainda confirma a supremacia da oralidade275”. De acordo com Hartog, tal ideia 

parece ser uma constante epistemológica:  

 

Dos filósofos da Jônia a Aristóteles, passando pelos médicos e 
historiadores, trata-se da vista como instrumento de conhecimento. [...] 
Xenófanes diz que, para saber, é preciso ter visto, e Aristóteles escreve, 
nas primeiras linhas da Metafísica: ‘Preferimos a vista a todo o resto. A 
causa disso é que a vista é, de todos os sentidos, aquele que nos faz 
adquirir mais conhecimentos e o que nos revela mais diferenças’. Já 
Heráclito conclui que ‘os olhos são testemunhas mais seguras que os 
ouvidos

276
.  

 

Uma das formas de convencimento do leitor empreendidas por Heródoto é a 

descrição que consiste em fazer ver e em fazer saber. O que importa dentro da 

retórica da alteridade são as marcas de enunciação, tudo depende do olho e do 

ouvido. A ideia do “eu vi” é uma intervenção do narrador para provar algo. No caso 

de Heródoto o Hístor era considerado a testemunha, ou seja aquele que sabe, mas 

também aquele que viu. Não é simplesmente “ver”, mas é “ver com seus próprios 

olhos”, uma expressão persuasiva que se coloca como prova inquestionável277.  

O historiador apresenta como preocupação indicar o grau de confiabilidade de 

tais relatos, hierarquiza as testemunhas, prioriza pesquisar entre os que estiveram 

mais próximos do acontecimento ou procurava quem possuísse maior grau de 

contato com os gregos, pois estes seriam mais confiáveis278. O autor apresenta sua 

opinião a respeito de cada uma das versões (faz questão de reproduzir todas as 

versões): “a segunda versão é ainda mais absurda [...] A terceira explicação é a 

mais falsa”, em alguns casos conclui com a própria opinião: “Se depois de haver 

refutado essas opiniões se torna necessário que eu mesmo declare o que penso 
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sobre a questão279”. Contudo, “Heródoto não se responsabilizava por todas as 

histórias que contava280”, não se ocupava em verificar a presença do informante nos 

acontecimentos, nem os fatores de reelaboração dos fatos pelo discurso (como falar 

bem do próprio povo só por pertencer a ele), ou seja, o autor não se mostrava 

preocupado com a intencionalidade de quem falava, mas da quantidade de relatos 

que conseguia relacionar281.  

Em Heródoto não há uma busca incessante pela verdade, mas uma 

construção baseada na opinião. Há uma valorização do debate, algo comum entre 

os gregos no século V a.C. Heródoto apresenta várias ideias, não uma verdade 

pronta. Isso não significa que Heródoto abriu mão de encontrar a verdade, mas 

convida ao público a partilhar dessa investigação, o que não deixa de ser uma 

estratégia argumentativa que transmite à obra maior credibilidade282. Seu texto foi 

escrito para ser lido ao público, o auditório poderia dialogar, era instigado o discutir a 

veracidade do relato. O próprio autor opina sobre os fatos e busca informantes 

escolhidos a seu critério, mas que podem ser contestados pelo público283. “Entre 

estes dois grupos de alegações, cada um está livre de escolher o que lhe parece 

mais convincente; mas já foi declarado por mim aquilo que penso284”.  

Anna Comnena também prioriza relatar aquilo que viu, mas tende a ser mais 

rígida a respeito da escolha das fontes e testemunhas. Não lega ao público tal 

liberdade de discussão, afirma ter pesquisado pessoalmente e minuciosamente os 

arquivos imperiais, garantindo assim que ela mesma foi em busca de verificar a 

verdade sendo desnecessário apresentar discursos descompromissados com a 

objetividade dos fatos. A conduta da princesa com as fontes parece se aproximar da 

rigidez empreendida por Tucídides.  

François Cadiou explica que os gregos reivindicaram a autoria de seus relatos 

como forma de exigir a honestidade e imparcialidade do escritor, o modelo 

historiográfico de Heródoto e de Tucídides atribuía ao historiador o dever de dizer a 
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verdade sobre os acontecimentos, “A veracidade do discurso era considerada, 

portanto, como um elemento constituinte da historia285”.  

Um fato curioso é que apesar de Homero ser o autor mais vezes citado na 

Alexíada, Tucídides é o historiador clássico mais citado pelos trabalhos dedicados 

ao estudo dessa obra, por considerarem que Anna o utilizou como modelo direto; no 

entanto, seu nome não é mencionado na Alexíada286. 

Tucídides (460 a.C.-404 a.C.) apresentou uma metodologia mais criteriosa em 

sua busca pela verdade. Na posição de cidadão ateniense, o autor foi eleito como 

estratego (comandante militar), tal cargo indica que possuía destaque nas arenas 

políticas em que se manifestavam os cidadãos. Após o término de seu mandato foi 

condenado ao exílio pelos atenienses permanecendo assim longe de sua cidade até 

o fim da guerra, porém, segundo o autor da História da Guerra do Peloponeso, tal 

afastamento foi uma vantagem, pois pode viver em tranquilidade no ócio que lhe 

permitiu registrar os detalhes dos acontecimentos do conflito que opôs atenienses e 

espartanos287.  

Tucídides é mais cauteloso com relação a fontes indiretas (“o que se ouviu 

dizer”), defendia que o saber histórico deveria pautar-se no “ver”. Assim, o 

historiador deveria ter como fonte de investigação o período que lhe fosse 

contemporâneo288. Para Tucídides a verdade deve ser a razão de ser do historiador, 

seu modo de fazer história segue um método rigoroso: “Eu só falo como testemunha 

ocular ou depois de uma crítica atenta e tão completa quanto possível das minhas 

informações289”. Testemunha ocular da Guerra do Peloponeso, o autor não aceita 

facilmente outra versão que não aquela vista pelos próprios olhos. Já não parece 

mais haver lugar para uma obra de opiniões como encontramos em Histórias290. 

Apenas a testemunha mais confiável é apresentada ao público. É a mesma 

estratégia identificada na Alexíada: a autora apenas cita que encontrou 

antagonismos entre os enunciados, mas é ela mesma quem julga o relato mais 

convincente e que merece ser registrado em seu livro. Anna declara que para 
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verificar a veracidade das fontes agiu segundo as regras da história. Explica, por 

exemplo, que confrontou as informações dos mais anciãos com os textos escritos 

que encontrou no palácio e em razão de apresentarem o mesmo estilo em palavras 

“pude dar testemunho da verdade histórica”291.  

 Anna Comnena também segue a ideia de hierarquização das fontes. 

Classifica como principal fonte seu próprio relato, pois como conviveu com Aleixo I 

presenciou grande parte do que narrou, além de escutar diretamente do imperador 

suas façanhas e dificuldades. Declara que aqueles que leem sua obra podem ficar 

tranquilizados, pois “os pais e os avós dos homens que vivem agora foram 

testemunhas desses feitos292”, ou seja, confirma que evocou relatos orais a fim de 

investigar sobre o que não tinha conhecimento. Além do pai, a princesa escutou os 

relatos de companheiros de armas do imperador, mensageiros da corte que 

transmitiam notícias sobre os acontecimentos das guerras, e familiares que 

conviveram com Aleixo em batalha como o tio, Jorge Paleólogo. Anna também 

utiliza documentos escritos. A autora fazia questão de comprovar a veracidade até 

mesmo desses manuscritos, alguns até mesmo são reproduzidos integralmente em 

sua obra293. Esclarece o estado material de alguns documentos e a forma como 

eram compostos: “sinceros na expressão e simples, se ocupavam da verdade sem 

mostrar nenhuma afetação e sem deixar-se arrastar pela grandiloquência 

retórica294”.  

Como lembra François Cadiou, o termo historia significa “pesquisa”, assim, 

desde Heródoto que fundamentou sua obra na coleta e no cotejo de informações o 

historiador é visto como um sujeito que não deve inventar os fatos, mas certificar-se 

de autenticidade: “a escrita da história era, portanto, o resultado de um processo de 

pesquisa, cuja duração era geralmente mencionada pelos autores para convencer o 

leitor de sua seriedade295”. Como visto, Anna apresenta todo o processo pelo qual 
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passou pesquisando e escrevendo e acrescenta que ficou reclusa por anos em um 

mosteiro, onde pode refletir sobre a composição de sua obra.  

Esse modo de conceber história pautada em um contrato de verdade, 

permaneceu no centro do pensamento histórico por séculos e ultrapassa o círculo 

dos historiadores. A ideia de que a história só é legítima se assumir um 

compromisso com a objetividade é endossada por Anna Comnena ao longo de toda 

a sua obra, o que se pode concluir como a maior influência de Tucídides para a 

Alexíada. A princesa preocupa-se em dizer que não mistura os sentimentos pelo pai 

com os fatos narrado: “e se acuso a alguns de meus parentes consanguíneos [...], 

que ninguém se enoje; decidi escrever a verdade de todos os acontecimentos296”. 

Apresar de tantos elogios ao pai, a princesa afirma que a verdade é mais importante: 

“Cada vez que eu vejo que meu pai se equivocava, abertamente me afasto da lei 

natural e me atenho à verdade; que, ainda que o considere um ser querido, tenho 

por mais querida a verdade297”. 

Em razão de sua restrição a escrever sobre fatos do presente, Arnaldo 

Momigliano analisa Tucídides “como um estudioso de historia política e militar 

contemporânea298”. O presente era o único período a respeito do qual era possível 

obter informação confiável, a pesquisa histórica poderia penetrar no passado apenas 

se a documentação permitisse299. Anna também exalta que escreve uma história do 

presente como forma de apontar que suas fontes não são remotas ou apenas 

resquícios de memória: “não remontei a tempos muito distantes para escrever minha 

obra; ainda hoje há alguns sobreviventes daqueles que conheceram meu pai [...] 

cada um deles forneceu os primeiros dados que sua memória lhes trazia, e todos 

mostraram um acordo geral300”. 

Tais informações, segundo defende Buckler301, foram obtidas antes da morte 

de Aleixo, uma vez que no momento em que escrevia estava exilada: “as 
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autoridades nos decretaram esta condenação cruel – não ser vista e ser odiada pela 

gente302”, não podia ter contato com muitos servidores do palácio, alguns até mesmo 

nem desejavam aproximação por temor às circunstâncias políticas. Nas últimas três 

décadas, quando já reclusa, deve ter tido contato apenas com alguns documentos 

menos importantes e conversado com monges que antes do governo de Aleixo I 

eram leigos. Assim como Tucídides, aproveitou sua reclusão para compor sua obra.  

Tucídides trabalha com profundidade sobre as causalidades, preocupa-se em 

gerar uma empatia de verossimilhança no leitor, tal impressão se apresenta através 

dos inúmeros diálogos presentes na narrativa. Tais diálogos são repletos de 

detalhes que atribuem credibilidade aos argumentos do autor303. Anna segue essa 

forma de narrativa, assim como Tucídides, enumera as causas, descreve 

detalhadamente as disposições táticas e movimentações em cada batalha.  Assim 

como ele, a autora escreve diversas páginas com nomes de pessoas e lugares 

como forma de mostrar conhecimento certo sobre os fatos. Além disso, também 

apresenta diálogos entre os personagens acompanhados de explicações sobre seus 

sentimentos na ocasião304.  

Tucídides priorizou acima de tudo a objetividade, assim não buscava rebuscar 

seu texto, mas dizer a verdade da forma mais clara possível. É em razão disso que 

criticou aquele considerado o “pai da história” de um “pai de mentiras”, uma vez que 

considerava que seu mestre escrevia para agradar o ouvinte e não a verdade: “um 

fabulador, propenso à invenção para preencher as lacunas documentais305”. 

Tucídides declarava escrever somente a verdade com o intuito de ser útil, assim 

justifica sua metodologia:  

 

E, quanto às ações que foram praticadas na guerra, decidi registrar não as 
que conhecia por uma informação casual, nem segundo conjectura minha, 
mas somente aquelas que eu próprio presenciara e depois de ter 
pesquisado a fundo cada uma junto de outros, com a maior exatidão 
possível. Muito penoso era o trabalho de pesquisa, porque as testemunhas 
de cada uma dessas ações não diziam o mesmo sobre os mesmos fatos, 
mas falavam segundo a simpatia por uma ou outra parte ou segundo a 
lembrança que guardavam. E para o auditório o caráter não fabuloso dos 
fatos narrados parecerá talvez menos atraente; mas se todos quantos 
querem examinar o que há de claro nos acontecimentos passados e nos 
que um dia, dado o seu caráter humano, virão a ser semelhante aos 
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análogos, virem sua utilidade, será o bastante. Constitui mais uma aquisição 
para sempre do que uma peça para um auditório do momento

306
.  

 

Tucídides recorre à Ilíada: “como nos indica Homero”, segundo a qual, dentre 

todos os chefes que compareceram a Troia, Agamêmnon era o que conduzia o 

maior número de homens e de naus; mas, logo em seguida, como que se 

desculpado por utilizar um poema como comprovação de seus argumentos, 

Tucídides questiona a legitimidade desse testemunho: “se é que para alguém o seu 

testemunho [de Homero] é suficiente”307. Como analisado, a Ilíada é nitidamente a 

grande base utilizada por Anna que não questiona sua legitimidade, pelo contrário, 

os trechos de Homero servem como argumentos em sua obra, além de imprimirem 

eloquência ao texto, esta última uma estratégia condenada por Tucídides que não vê 

necessidade em agradar o público através da retórica, mas pela narrativa sobre os 

verdadeiros fatos. A preocupação do historiador grego não é a de simplesmente 

relatar os fatos da guerra, mas sim a de revelar como os comportamentos atuam no 

destino dos homens. “A verdade, portanto, que Tucídides quer revelar não se refere 

simplesmente à coincidência entre os fatos narrados; a verdade a ser revelada, que 

exige pesquisa laboriosa, trata das causas dos resultados da guerra – tanto dessa 

guerra narrada como de qualquer outra” 308.  

De acordo com Sierra Martín, diferente de Heródoto, Tucídides não se 

preocupa em escrever sobre as características psicológicas dos protagonistas. Não 

se preocupa com o quadro moral dos personagens, mas com a relação dos 

personagens com o futuro imperial ateniense, desejava que sua obra fosse útil ao 

futuro (assim como Políbio, Salústio e Tácito)309. A ideia de do autor é a de que a 

natureza dos homens é a mesma, assim, no decorrer da história, os feitos futuros 

serão da mesma espécie dos feitos presentes, logo é preciso estudar a natureza do 

homem para que se possa corrigir sua ambição e sua incoercível tendência ao 

imperialismo que causam as guerras. Marín Riveros argumenta que Anna pode ter 

tido o objetivo de deixar sua obra para as próximas gerações aprenderem com os 

erros de seus antepassados como fizera Tucídides, mas também possuía interesses 

que sua obra impactasse o momento em que vivia. O autor afirma que Anna teria 
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escrito a obra como uma forma de crítica ao governo do filho de João II, Manuel I 

sob o qual escreveu sua obra. Anna compara o desenvolvimento cultural no governo 

de seu pai com o período em que escrevia, apresenta o governo Aleixo I como um 

período de grande desenvolvimento opondo-se a seu presente o qual critica como 

sendo um retrocesso aos estudos. Riveros explica que o relato sobre a Primeira 

Cruzada é uma crítica aos latinos que são chamados de bárbaros, mas também 

pode representar uma crítica à política pró-latina de Manuel I310. Ou seja, mais uma 

vez nota-se a crítica ao outro como uma forma de dizer sobre si mesmo, sobre as 

dificuldades passadas dentro do próprio império.  

Anna também leu os estudos de Políbio cuja produção relata a história dos 

países do Mediterrâneo a partir da segunda Guerra Púnica, até a época da 

submissão grega311. Políbio defendia que a história deveria prover um ensinamento 

para a vida, não poderia significar apenas um exercício literário: “a história não é 

somente bela, mas necessária [o simples relato dos feitos pode ser interessante, 

mas não é proveitoso por si mesmo312”. Alguns historiadores consideram que Anna 

estudou profundamente os textos desse historiador grego, todavia, Buckler 

considera que faltam provas para isso, entende que a semelhança entre eles não 

era saliente. Entretanto, é possível identificar no prólogo da obra uma referência 

clara a Políbio. Como apontado anteriormente, Anna declara que o fato de ser filha 

de Aleixo I não interferia em seu compromisso com a verdade: “Pois quando se 

assume o caráter do gênero histórico, é preciso esquecer os favoritismos e os 

ódios313”. Tal ideia, segundo Díaz Rolando, foi retirada dos escritos de Políbio que 

defendia que no fazer histórico as pessoas não deveriam ser julgadas segundo a 

preferência do historiador, caberia a este agir com imparcialidade na escrita desse 

gênero a fim de que a verdade fosse assegurada314.   

É importante notar que Tucídides e em seguida Políbio foram os responsáveis 

por ter convencido seus sucessores de que a história é história política315. Seus 

relatos primavam pelas guerras e alianças. A etnografia, a biografia, a religião, a 
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economia, a arte, quando mencionadas permaneceram sempre marginais. Anna 

seguiu essa primazia pela história política ao abordar detalhadamente diversas 

batalhas empreendidas por seu pai, mas assemelha-se a Heródoto ao combinar 

história militar-política com descrições de terras e costumes. 

Os textos de Homero, Heródoto, Tucídides e Políbio representavam para 

Anna Comnena mais um campo de saber no qual a princesa havia se aprofundado. 

Os clássicos gregos, em especial os de caráter histórico, representaram a base de 

seu pensamento sobre o que era legítimo um historiador escrever. E é possível notar 

que essa ideia era uma constante para a autora que, como visto, dissertou por 

diversas vezes sobre as “regras da história” e se mostrou preocupada em segui-las, 

ou pelo menos em dizer que as seguia. Por mais que seus sentimentos também 

sejam uma constante na obra, para a autora eles são menos importantes do que seu 

compromisso com a verdade histórica.  

Assim, é preciso analisar a obra em seu contexto histórico a fim de que se 

perceba que a linguagem literária e figurativa que utilizamos é diferente da utilizada 

por uma escritora bizantina que viveu há mais de oitocentos anos atrás. Na 

antiguidade, “a historia correspondia a uma concepção limitada do discurso sobre o 

passado, que estava longe de abarcar o campo daquilo que definimos hoje como 

estudos históricos316”. Mesmo no caso dos bizantinos, que se inspiravam 

profundamente nos textos antigos, o conceito de história também se modifica, 

quando Anna mescla lamentações a fatos descritivos insere seu texto à tradição 

bizantina de uma história erudita, um texto que contém diferentes gêneros literários 

de forma a transmitir erudição e, portanto, credibilidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao se estudar a Alexíada é preciso ressaltar o fato de Anna Comnena era 

uma princesa cujas condições de nascimento lhe concederam o título de 

porfirogênita, elevando-a a uma posição privilegiada até mesmo entre outros 

membros da família imperial. Tal posição lhe permitiu ter acesso a saberes 

complexos como gramática, retórica, geometria, astronomia, física, medicina e 

principalmente os clássicos gregos, o que incluía as obras de historiadores como 

Heródoto, Tucídides e Políbio.  

Tal nível de educação não era alcançado por todos os homens bizantinos e 

raramente era conquistado pelas mulheres cuja educação era centrada no 

aprendizado dos afazeres domésticos e em alguns casos incluía a leitura das 

Sagradas Escrituras. Ou seja, Anna escrevia a partir de uma posição privilegiada se 

comparada a outros bizantinos de seu tempo. O fato de ser uma princesa lhe 

garantiu não apenas tempo para se dedicar aos estudos, mas também permitiu seu 

acesso a arquivos imperiais e facilitou sua aproximação a testemunhas que 

relataram fatos importantes sobre as batalhas enfrentadas além das fronteiras 

bizantinas.  

A posição da autora também revela alguns fatores sobre o modo pelo qual a 

obra foi composta. Anna se apresenta como historiadora e entende que essa função 

lhe obriga a escrever com imparcialidade. No entanto, tal objetivo não é alcançado 

no decorrer de sua narrativa. Há personagens que são exaltados e personagens que 

são criticados arduamente. De maneira geral, seus familiares são elogiados 

magnificamente e os inimigos do Império Bizantino são descritos como indivíduos 

corrompidos e inferiores.  

No caso desses últimos, destacam-se os exemplos em que a autora compõe 

críticas a partir de sua própria visão de mundo. O diferente era visto como inimigo ou 

indesejado. Tal diferenciação nos levou a pensar na influência de Heródoto nessa 

composição, pois a metodologia desse historiador consistia em caracterizar o outro a 

partir de critérios baseados em sua própria identidade grega. Assim, quanto mais 

distante um povo fosse das características que o autor considerava como legítimas 

de um habitante da polis grega, mais inferiorizado seria esse povo chegando a ser 
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caracterizado como bárbaro ou até mesmo como selvagem. Anna pratica a mesma 

lógica, porém seu referencial para pensar sobre a cultura do outro é de caráter 

religioso, mais especificamente a partir dos dogmas do Cristianismo Ortodoxo 

Grego. O cristão latino é visto como um desviante, mas tem salvação por ser cristão, 

já o muçulmano é demonizado em razão de seguir Maomé o qual a autora 

considerava como um falso profeta.  

Isso demonstra que os clássicos gregos são um elemento que norteou não 

apenas a forma de escrita da autora, mas também sua maneira de pensar sobre o 

outro. Os bizantinos possuíam a ideia de pertencimento a um império cuja 

superioridade baseava-se em três pilares principais: o pertencimento ao império dos 

romanos, o fato de professarem a religião ortodoxa grega, e a herança grega 

clássica que era marcada pelo idioma falado e pelos costumes literários. 

No primeiro caso, Anna exalta diversas vezes a superioridade do “império dos 

romanos” cuja coragem e vitória eram concedidas por Deus que os escolhera para 

reinar como um povo vitorioso. No caso da religião, foi demonstrado como esse 

ponto foi decisivo para as escolhas da autora no momento de descrever os 

personagens em sua obra. Por fim, a cultura clássica grega é um fator que 

influenciava o indivíduo desde seus primeiros anos de estudo quando aprendia a ler 

e escrever de acordo com textos de Homero, por exemplo. A ideia de ser um 

continuador dos gregos clássicos agradava os eruditos que não deixavam de citar os 

clássicos mesmo que fosse apenas um comentário de natureza retórica.  

Dessa forma, ao escrever uma obra estruturada a partir dos clássicos, Anna 

se insere na tradição bizantina. Não há dúvidas de que a autora conhecia a fundo a 

cultura grega. A profundidade com que se refere aos textos de Homero e Heródoto, 

por exemplo, demonstra sua profusão sobre o tema. Há autores que entendem que 

o objetivo de Anna ao citar esses textos era apenas uma forma de demonstrar sua 

erudição e transparecer sua sabedoria diante da ignorância do irmão João II que, 

embora pouco citado na Alexíada, é mal visto pela autora provavelmente em razão 

de seu nascimento ter destruído as chances de Anna em alcançar o trono imperial.  

Os elogios dirigidos a Aleixo I também são pontos de divergências 

historiográficas, uma vez que a autora se compromete a escrever uma história 

imparcial, mas escreve um discurso laudatório ao pai. As opiniões se dividem entre 

os que acham que o resultado desse aparente contradição é algo entre um 
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panegírico e uma epopeia, mas não um livro de história. E os que entendem que a 

mescla do gênero histórico com características do gênero épico apenas renderam 

mais erudição à obra, mas não anularam o objetivo historiográfico da narrativa.  

Estudar uma fonte escrita há mais de oitocentos anos exige que o historiador 

analise o material a partir dos pressupostos do período em que foi escrito. Dessa 

forma, não se pode julgar se a autora escreveu uma obra de caráter histórico a partir 

de um olhar posterior. Atualmente utilizamos uma linguagem literária e figurativa 

diferente, não há como exigir que a autora compreendesse a história da mesma 

forma que nós contemporâneos. Além disso, não havia essa separação rígida entre 

gêneros de escrita, a mescla desses gêneros era sinônimo de erudição entre os 

bizantinos, pois demonstrava que o escritor conhecia sobre vários campos de saber. 

Como bem colocou François Cadiou: “Se as obras históricas são fontes como outras 

quaisquer, não devemos aplicar parâmetros de análise específicos, exigindo deles 

uma verdade ‘histórica’ que sabemos ser ilusória. Visto dessa maneira, esse tipo de 

fonte é de uma riqueza surpreendente317”.  

É preciso valorizar o testemunho da filha de Aleixo I como uma fonte 

bizantina, independente da forma como foi compilada.  O que temos é o testemunho 

de uma bizantina erudita que viveu dentro de uma tradição palaciana em que o 

poder era objeto de intrigas, foi testemunha ocular dos problemas na corte e as 

constantes disputas territoriais pelo domínio de seu império. Destarte, mesmo que 

sentimentos de frustração tenham levado a princesa a escrever sua obra, o fato de 

Anna demonstrar ser uma mulher de saber não é anulado.  
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