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O exílio, a exclusão e o afastamento político no mundo antigo  

(séculos II a. C. - V d. C.).  
Ementa: Quando nos referimos ao exílio geralmente o associamos a fuga de um lugar, o 

lar ou a pátria, a outro para se evitar a imposição de algum castigo. Em termos gerais 

esta explicação é certa, embora seja incompleta. O exílio deve ser entendido, segundo a 

documentação helenística e tardia, como arma política que excluía e afastava rivais e 

inimigos dos ambientes políticos associados ao exercício do poder político. Assim, o 

confinamento seria decorrência da imposição da pena de exílio que passava por um rito 

jurídico e institucional bem definido. Pretendemos analisar tais elementos através do 

estudo de casos que nos mostram como aplicava-se o exílio no mundo antigo helenístico 

e tardio.  

 

PROGRAMA. 

 

1 – Introdução: definições de exílio, exclusão, afastamento e confinamento, segundo a 

documentação helenística e tardia. 

 

2 – O exílio na República romana (séculos II a. C. – I a. C.): entre o direito cidadão e a 

penalidade imposta. 

 

3 – O exílio no Principado romano (séculos I a. C. – II d. C.): de decisão coletiva a 

decisão personalista. Os casos de Ovídio e Sêneca. 

 

4 – O exílio no Império Romano tardio (séculos III d. C. – IV d. C.): a infidelidade 

como motivação à penalidade de exílio. 

 

5 – O exílio nas monarquias romano-bárbaras: o caso do regnum gothorum de Tolosa 

(séculos V – VI).  

 

6 – Considerações finais: o exílio pode ser entendido como fuga no mundo antigo? O 

exemplo do monacato tardo-antigo.  

 

AVALIAÇÕES. 

 

As avaliações serão pautadas na análise de fontes que deverão ser feitas 

individualmente. A participação nos debates em sala de aula terá, também, um peso no 

conjunto de cada avaliação.  

 

BIBLIOGRAFIA. 

 

Será disponibilizada no primeiro dia de aula (juntamente com o calendário de 

atividades). 
 

 


