
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

AMANDA MARTINS SPOLADOR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A ANTI-IMAGEM DA IMPERATRIZ: 

 ANÁLISE SOBRE TEODORA NA HISTÓRIA SECRETA (OU ANÉKDOTA), 

DE PROCÓPIO DE CESAREIA - SÉCULO VI. 

 

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

  

  

   

   

 

 

  

CURITIBA 

2018 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

  

AMANDA MARTINS SPOLADOR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A ANTI-IMAGEM DA IMPERATRIZ: 

 ANÁLISE SOBRE TEODORA NA HISTÓRIA SECRETA (OU ANÉKDOTA), 

DE PROCÓPIO DE CESAREIA - SÉCULO VI. 

 
Monografia apresentada como requisito parcial para 

obtenção do grau de Licenciada e Bacharela no curso de 

História – Licenciatura e Bacharelado, do Departamento 

de História, Setor de Ciências Humanas da 

Universidade Federal do Paraná. 

Orientador: Prof. Dr. Renan Frighetto. 

 

  

  

  

  

   

  

  

 

 

   

 

 

   

CURITIBA 

2018 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Desde o início dessa caminhada, quando escolhi fazer o vestibular para História, fui 

agraciada por todo o apoio que minha família me deu, dessa forma seria impossível iniciar 

esse trabalho sem agradecê-los. Ao meus pais, Solange e José Roberto, e meu irmão Pedro 

Henrique, mesmo que faltem palavras para expressar toda a minha gratidão por cada um de 

vocês, me atenho a reconhecer, pelo menos, todo o apoio financeiro e emocional que me 

deram, saibam que vocês me motivam todos os dias a seguir os meus sonhos. Obrigada por 

compartilharem tudo isso ao meu lado, os amo infinitamente! Agradeço também, ao meu tio, 

Diego Ferreira, por ter acreditado no meu potencial desde o início e mesmo de longe ter me 

ajudado com seus conselhos, saiba que você é uma inspiração pra mim.  

Ao meu namorado, Raphael Moreira, sou grata por ter vivido esse sonho comigo 

desde o ensino médio e dividido toda a experiência da graduação ao meu lado, me apoiando e 

incentivando. Em especial, obrigada por toda a paciência durante o processo de escrita da 

monografia e por ter comemorado cada progresso que tive. Você é a melhor pessoa que eu 

poderia ter nesse momento! 

Agradeço às melhores amigas possíveis, Elisa e a Beatriz, por torcerem por mim e 

sempre estarem dispostas a me darem conselhos e incentivos, em especial nos últimos anos. 

A amizade de vocês é fundamental, obrigada por tudo! De igual forma, agradeço ao Luiz 

Ricardo, a Katiane e a Emily, por serem amigos tão queridos, sonhando comigo e vibrando 

com as minhas conquistas. À Fabiane, melhor companhia durante esse anos de graduação, 

agradeço por ter tornado minhas tardes mais leves e os trabalhos na madrugada bem mais 

agradáveis. Obrigada por tanto! 

 Sou imensamente grata também, ao SESC São José, pelo projeto maravilhoso que me 

proporcionou, além de um ensino gratuito e de qualidade, conhecer professores inspiradores, 

como a Tatiane Matos e o André Moreira Mendes, que me motivaram a seguir a área de 

licenciatura. Nesse sentido, agradeço ao Projeto de Iniciação à Docência, por ter me dado a 

oportunidade de lecionar ainda na graduação, e em especial à Dayanne Hessmann, por ter 

sido tão generosa comigo nesse projeto. À Priscila Vieira, agradeço pela contribuição na 

minha formação acadêmica e por lutar por um ambiente universitário mais humano e menos 

hierarquizado. 

Por fim, mas não menos importante, agradeço imensamente ao professor orientador, 

Renan Frighetto, por ter confiado no meu trabalho desde nossa primeira conversa, e por ter 

me ajudado ao longo desse processo. 



 
 

 A todos vocês, meus sinceros agradecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uma ambição que ultrapassaria minha audácia, pensei, procurando pelas prateleiras os 

livros que não estavam ali, seria sugerir às alunas dessas famosas universidades, que 

reescrevessem a história, embora deva admitir que, muitas vezes, ela parece um tanto 

estranha tal como é - irreal, tendenciosa; - mas por que não poderiam elas acrescentar um 

suplemento à história, dando-lhe, é claro, algum nome não conspícuo, de modo que as 

mulheres pudessem ali figurar sem impropriedade?” 

 

Um teto todo seu, Virginia Woolf.  



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a narrativa elaborada por Procópio de Cesareia 

na obra História Secreta, datada de 550 d. C., acerca das ações públicas e políticas da 

imperatriz Teodora. Por meio da interpretação textual do livro, procura-se discutir como o 

imaginário acerca da construção idealizada do gênero feminino na época impactou no relato 

negativo que o autor faz sobre Teodora ao longo do texto. A “anti-imagem” da imperatriz é 

construída por Procópio, portanto, a partir da oposição da representação ideal da mulher na 

sociedade bizantina do século VI, visando observar, por fim, até que ponto Teodora aceitou 

as limitações sociais e políticas da época que foram impostas à ela. A idealização feminina é 

entendida, neste trabalho, como fruto de uma série de pressupostos, pautados em crenças e 

regras sociais que se consolidam com o tempo. Partindo dessa conjectura, e levando em 

consideração a importante contribuição das culturas helênicas e romano-cristãs para a 

formação de Bizâncio, foram abordadas questões sobre as representações femininas nas 

sociedades romanas e gregas, a partir de recortes temáticos específicos que contribuíssem 

com a análise da fonte, como o casamento e a virgindade, por exemplo. 

 

Palavras-chaves: História Secreta - Imperatriz Teodora - Procópio de Cesareia.  
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INTRODUÇÃO 

 

História Secreta é o nome latino da obra escrita por Procópio de Cesarea, para o título 

original em grego “anékdota” que significa, literalmente, “o que não foi publicado”. Procópio 

inicia essa obra, divulgada certamente por volta de 550, declarando sua intenção de revelar 

acontecimentos que não foram ditos antes, em Guerras - o primeiro, de seus três títulos 

conhecidos - por medo de represálias. Condoñer, o comentador da edição da obra escolhida 

para este trabalho, aponta que a crítica velada e indireta feita por Cesareia, torna-se aqui uma 

sátira aberta e implacável
1
 principalmente contra Justiniano e Teodora, com o objetivo de 

servir de exemplo aos imperadores futuros de como não se deve atuar. Procópio afirma ainda, 

no interior de sua obra, que sente a necessidade de falar de Teodora, pois seria impossível 

falar das ações políticas de Justiniano sem mencionar sua esposa, já que em sua vida comum, 

sempre atuaram juntos
2
.  

Por meio da interpretação textual do livro, é possível discutir como a idealização do 

gênero feminino influência no relato negativo que o autor faz sobre a imperatriz. O objetivo 

deste trabalho, portanto, não é o de buscar veracidade nos fatos narrados, mas sim de 

interpretar como os mecanismos sociais impactaram na construção das críticas dirigidas à 

imperatriz. Considerando tal imaginário como a “imagem”, sinônimo de representação
3
, a 

“anti-imagem” é considerada a oposição da construção idealizada da mulher na sociedade 

bizantina do século VI. Desse modo, partindo da análise que será feita de História Secreta, 

conforme Karnal e Tatsch apresentam no capítulo “A memória evanescente”, parte da obra O 

historiador e suas fontes, a subjetividade da importância histórica do documento soma-se às 

leituras variadas que ele possibilita
4
. 

 Ainda sobre a interpretação do documento histórico, os autores citados anteriormente, 

afirmam que toda fonte está em uma construção permanente a partir do “diálogo claro entre o 

presente e o passado
5
”, portanto, a visão sobre o documento muda conforme os sentidos que 

vão sendo dados a ele. Sendo assim, e considerando a análise do discurso de Procópio contra 

Teodora, é possível afirmar, a partir de Karnal e Tatsch, que História Secreta neste momento 

                                                
1
 CODOÑER, Juan Signs. “Introdução geral”. In: CESAREA, Procópio. História Secreta. Introdução, tradução 

e notas de Juan Signs Codoñer. Revisão por Francisco Javier Gómez Espelosín. Madrid: Editorial Gredos, 2000, 

p. 36 - 37. 
2
 Idem, p. 212. 

3
 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa, 1910-

1989. 3a. ed. revista e ampliada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p. 1077. 
4
 KARNAL, Leandro e TATSCH, Flavia. “Documento e História: a memória evanescente”. In: PINSKY, Carla 

Bassanezi e LUCA, Tania Regina de. O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto: 2009. p. 12. 
5
 Idem, p. 12. 
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recebe atenção “pela teia social que o envolve e pelo que revela de mais amplo de uma época 

e de uma sociedade
6
”. Essas concepções vão ao encontro das apresentadas por Jenkins, em A 

História repensada, e reitera o valor que a obra possui para este trabalho, de modo que, o que 

está sendo colocado como centro de análise não são os fatos em si “mas o peso, a posição, a 

combinação e a importância que eles trazem com referência uns aos outros a elaboração de 

explicações
7
”, como a busca pelo entendimento da relação entre a construção de gênero e as 

críticas destinadas à imperatriz.  

 Esse método de análise encaixa-se nas discussões sobre a nova história, àquela 

associada à escola dos Annales, e que de acordo com Burke, no capítulo “Abertura: a nova 

história política, seu passado e seu futuro”, parte do livro A escrita da História, está em 

estreita relação com uma “reação deliberada contra o “paradigma” tradicional
8
” de escrita da 

História. Essas mudanças acabam por impactar também na história política, uma vez que 

estes, segundo Burke, também podem ser explicados de diferentes maneiras, assim como 

pretende este trabalho, pois por mais que os estudos tenham como centralidade os líderes, é 

possível atribuir a eles motivações “inconscientes, assim como os conscientes, tendo em vista 

que esses modelos superestimam a importância da conscientização e da racionalidade
9
”, 

finaliza o autor. 

O trabalho, que foi dividido em três capítulos, destina o primeiro deles a aspectos 

gerais do contexto histórico, fazendo uma breve síntese dos principais elementos do império 

de Justiniano, centrados nos tópicos militares, através da busca da restauração e unificação do 

império romano; jurídicos, com a revisão e codificação do direito romano, o artístico, por 

meio do empenho no embelezamento da cidade e por fim, o religioso, e a sua participação 

nos assuntos da Igreja. A apresentação destes tópicos é fundamental para compreender o 

contexto no qual Procópio de Cesarea viveu e produziu suas obras. Vale ressaltar que grande 

parte da importância do legado de Justiniano deve-se à produção procopiana, que constitui 

um dos mais importantes retratos desse período.  

A abordagem da história política neste trabalho busca ir ao encontro dos 

apontamentos feitos por Maria Eurydice de Barros Ribeiro sobre a nova história política 

apresentada no capítulo “A volta da história política e da narrativa histórica”, parte da obra 

                                                
6
 Ibidem, p. 12. 

7
 JENKINS, Keith. “Algumas perguntas e algumas respostas”. In: A História Repensada. 3a. edição. São 

Paulo: Contexto, 2005, p. 71. 
8
 BURKE, Peter. “Abertura: a nova história, seu passado e seu futuro”. In: A escrita da História: novas 

perspectivas. São Paulo: Ed. da Unesp, 1992, p. 10. 
9
 Idem, p. 36. 
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História no plural. De acordo com a autora, como já foi exposto anteriormente, a dominação 

do marxismo e da escola dos Annales na historiografia, levaram a uma mudança na escrita da 

história culminando numa recusa aos sistemas globais de explicação de modo que a história 

política procurasse em sua nova abordagem “desvendar mitos, ritos e símbolos que a 

sociedade resgata e o político coloca em ação
10

”. Da mesma forma como neste estudo, que 

parte de uma narrativa da história política, para demonstrar como o imaginário social impacta 

na construção da narrativa feita por Procópio sobre Teodora. Outro ponto que converge para 

os apontamentos de Ribeiro é que neste estudo a política não aparece como a “estrutura mais 

importante ou determinante” e o personagem é considerado agora como “mais um meio de 

penetrar na mentalidade de um grupo
11

”. 

O segundo e o terceiro capítulo voltam-se mais cuidadosamente para a finalidade 

deste trabalho que é o de demonstrar como o estereótipo feminino, vigente na época, 

contribuiu no relato negativo que Procópio faz sobre Teodora ao longo do texto. Esse 

objetivo vai ao encontro da história das mulheres proposta por Joan Scott, que de acordo com 

Tilly, em artigo “Gênero, história das mulheres e história social”, deve contestar as oposições 

binárias entre homens e mulheres, seja no passado ou no presente. A idealização feminina é 

entendida, neste trabalho, como fruto de uma série de pressupostos, pautados em crenças e 

regras sociais que se consolidam com o tempo. Partindo dessa conjectura, e levando em 

consideração a importante contribuição das culturas helênicas e romano-cristãs para a 

formação de Bizâncio, foram abordadas questões sobre as representações femininas nas 

sociedades romanas e gregas, a partir de recortes temáticos específicos que contribuíssem 

com esta análise. 

A inclusão da mulher como objeto histórico passivo de pesquisa é fruto de 

movimentos sociais - em especial o feminismo - que se espalharam nas ruas e impactaram as 

universidades, segundo Joan Scott no capítulo “História das mulheres”, de A escrita da 

História: novas perspectivas. De acordo com a autora, as lutas influenciaram historiadoras a 

compilar dados sobre as mulheres no passado uma vez que estas afirmavam que as 

periodizações tradicionais não funcionavam
12

. Sendo assim, de acordo com Scott, podemos 

definir a história das mulheres como um ramo que questiona a “prioridade relativa dada à 

                                                
10

 RIBEIRO, Maria Eurydice de Barros Ribeiro. “A volta da história política e da narrativa histórica”. In: 

História no Plural. Organizado por Tânia Navarro Swain. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1994. p. 

100. 
11

 Idem, p. 101. 
12

 SCOTT, Joan. “História das mulheres”. In: BURKE, Peter. A escrita da História: novas perspectivas. São 

Paulo: Ed. da Unesp, 1992, p. 78. 
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“história do homem” em oposição à “história da mulher”
13

”, dando luz assim a hierarquias 

existentes nos relatos históricos.  

Contudo, Scott faz ponderações à história das mulheres, afirmando que ela necessita 

estar ligada à análise de gênero para poder impactar, de fato, na historiografia. Em artigo 

intitulado Gênero: uma categoria útil para a análise histórica, a autora atenta para o fato do 

estudo de gênero ser bastante recente, e que o uso do termo pela historiografia se deu pela 

necessidade de “referir-se à organização social da relação entre os sexos
14

”. O uso de gênero, 

portanto, rompe a bolha do isolacionismo da história das mulheres, incluindo também, uma 

análise sobre os homens, mais especificamente sobre a relação hierárquica entre ambos, 

abordagem que vai ao encontro do objetivo desta pesquisa que não é de apresentar dados 

sobre Teodora, mas sim, de analisar como a hierarquia de gênero entre ela e Procópio 

contribuiu para uma narrativa tão negativa feita pelo o autor em relação à imperatriz em 

História Secreta. De acordo com Scott, esta categoria de análise enfatiza “o aspecto 

relacional das definições normativas das feminilidades
15

” e cita Nathalie Davis para sublinhar 

que o objetivo do estudo de gênero é “descobrir a amplitude dos papéis sexuais e do 

simbolismo sexual nas várias sociedades e épocas
16

” para compreender enfim, a ordem social 

e poder mudá-la.  

Pauline Schimitt Pantel no capítulo “A história das mulheres na história da 

antiguidade, hoje”, parte da famosa coleção História das Mulheres no Ocidente, afirma que o 

estudo das mulheres na antiguidade tem por objetivo, procurar a origem de modelos ainda 

vigentes na contemporaneidade e “evidenciar a importância do contexto histórico na criação 

de tais modelos
17

”. Este exercício, ainda de acordo com a autora, deve pautar-se no 

questionamento sobre quais eram as divisões dos papéis sexuais no mundo antigo e como isso 

impactava na organização dos espaços e das relações sociais. Portanto, a história das 

mulheres deve ser colada “no centro dos processos sociais, econômicos e políticos e das 

formas de pensamento tradicionalmente estudadas em História
18

”. 

                                                
13

 Idem, p. 78. 
14

 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. Tradução Christine Rufino Dabat e 

Maria Betania Ávila. Título original: Gender: a useful category of historical analyses. Nova York, Columbia 

University Press, 1989, p. 2. 
15

 Idem, p. 3. 
16

 DAVIS apud SCOTT, p. 13. 
17

 PANTEL, Pauline Schimitt. “A história das mulheres na história da antiguidade, hoje”. In: História das 

Mulheres no Ocidente. Volume 1: A antiguidade. Sob a direção de Georges Duby e Michelle Perrot. São 

Paulo: Ebradil. p. 597. 
18

 Idem, p. 601. 
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Ademais, investigar de quais formas Teodora transgrediu seu espaço naturalmente 

idealizado como o de reclusão ou vida religiosa
19

, e como essa ação foi vista por Cesareia, 

integra a “história das mulheres a uma outra história
20

”. Uma história política nova, que não 

visa a volta da história tradicional, mas que através da “dimensão do simbólico e do 

imaginário” faz com que a política se “reintegra à história
21

”. A contribuição da história das 

mulheres e de gênero para novas compreensões sobre fatos do passado é inegável, e foi 

através dela que “uma nova especialidade histórica nasceu contendo por objeto as mulheres, 

tornando-as sujeitos da história
22

”. 

 

  

                                                
19

 TILLY, p. 30. 
20

 Idem, p. 29. 
21

 PERROT, Michelle. “As mulheres, o poder, a história. In: Os excluídos da história: operários, mulheres e 

prisioneiros. Tradução: Denise Bottmann. Paz e Terra. p. 167. 
22

 TILLY, p. 34. 
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1.  PROCÓPIO DE CESAREIA E HISTÓRIA SECRETA: O CONTEXTO 

HISTÓRICO. 

 

A primeira parte deste capítulo destina-se a apresentar aspectos gerais do contexto 

histórico, fazendo uma breve síntese dos principais elementos do império de Justiniano, 

centrados nos tópicos militares, através da busca da restauração e unificação do império 

romano; jurídicos, com a revisão e codificação do direito romano; o artístico, por meio do 

empenho no embelezamento da cidade e, por fim, o religioso, e a sua participação nos 

assuntos da Igreja. A apresentação destes tópicos é fundamental para compreender o contexto 

no qual Procópio de Cesarea viveu e produziu suas obras. Grande parte da importância do 

legado de Justiniano deve-se à produção procopiana, que constitui um dos mais importantes 

retratos desse período. Subsequente a isso há apresentação sobre Procópio de Cesareia, sua 

origem, a ligação que possuía com o cristianismo e os estilos clássicos de escrita do autor. 

Por fim, resta a exposição das obras escritas por Procópio, Guerras, História Secreta e Dos 

Edifícios, todas publicadas, provavelmente entre os anos de 545 a 560, e da ligação que há 

entre elas a fim de apresentar um balanço historiográfico dentro de uma investigação já 

elaborada por outros estudiosos. 

De origem camponesa, Justiniano foi adotado por seu tio Justino, quando este ainda 

era um soldado da guarda imperial. Tornando-se mais tarde imperador, Justino incorporou 

seu sobrinho à corte, e após receber a devida educação, Justiniano cresceu vertiginosamente, 

transformando-se, segundo Renan Frighetto, em Antiguidade Tardia: Roma e as monarquias 

romano-bárbaras numa época de transformações, “num dos mais influentes e importantes 

personagens da corte de Constantinopla
23

”, ascendendo de conde à imperador em menos de 

dez anos. O império de Justiniano perdurou de 527 a 565, e foi marcado, entre outras coisas, 

pela busca à restauração e unificação do império romano, empreendendo um grande 

movimento de reconquista na Itália, na África e no Oriente
24

. Projetos de restauração do 

império além de serem presentes na tradição política greco-romano, segundo Frighetto, elas 

serviam como “base para diversas reelaborações administrativas, jurídicas, políticas, militares 

e urbanísticas
25

”. Juan Signes Codoñer, na introdução de História Secreta, aponta duas 

condições favoráveis ao projeto de restauração imperial empreendido por Justiniano: as 

                                                
23

 FRIGHETTO, Renan. Capítulo IV: “Da barbárie à civilização: os bárbaros e a sua integração no mundo 

imperial romano (séculos IV-VIII)”. In: Antiguidade Tardia: Roma e as monarquias romano-bárbaras 

numa época de transformações (Séculos II – VIII). Curitiba: Juruá. 2012. p. 156. 
24

 Ver, na sessão de anexo, figura 1, o mapa da expansão das fronteiras imperiais. 
25

 FRIGHETTO, p. 155. 
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reservas monetárias acumuladas pelo imperador Anastasio, e sua afeição à cultura latina - 

Justiniano é considerado o imperador latino em Constantinopla.  

 A primeira campanha militar empreendida por Belisário, general de Justiniano, foi na 

África, visando a dominação romano-oriental. Apesar de bem sucedida no começo, aponta 

Frighetto que a relação entre as “autoridades romano-orientais e as aristocracias africano-

romanas foi marcada por grandes dificuldades
26

”, devido ao peso dos tributos e a ineficiência 

da administração imperial nesta região. Outra campanha militar empreendida por Belisário 

foi contra os ostrogodos na Itália, motivado pelo tratado de paz feito com os persas em 532 e 

pelo sucesso na batalha contra os vândalos, dois anos mais tarde, Justiniano buscou 

restabelecer a autoridade imperial nesta região. Contudo, Frighetto revela que a apesar da 

vitória do imperador e da situação militar favorável no local, as perdas econômicas e 

humanas foram tão significativas que acabaram por enfraquecer “a própria posição imperial 

nos territórios ocidentais
27

”. O fracasso da tentativa de reconquista no Ocidente, aponta 

Codoñer, tem haver com o modo em que Justiniano realizou suas ações
28

.  

Justiniano também foi responsável pela revisão e codificação do Direito Romano e o 

Corpus Juris Civilis. Speros Vryonis, em Bizâncio e Europa, afirma que o “monumento 

legislativo” feito por Justiniano foi o “mais significativo do ponto de vista histórico
29

” além 

de apontar o acompanhamento minucioso do imperador na elaboração das leis. Runciman, no 

terceiro capítulo da obra A Civilização Bizantina, diz que a motivação de Justiniano para 

reformular as leis existentes partiu das “repetições e contradições, obscuridades e 

desatualizações
30

” que continham na legislação, e ressalta que o advogado Tribônio 

contribuiu fundamentalmente nessa empreitada. Quando se afastou do trono, depois de sua 

morte em 565, Justiniano conseguiu deixar como legado, entre tantas coisas, todo o Direito 

Romano atualizado e revisto, aponta o autor. Codoñer sinaliza que em muitos aspectos o 

código se apresenta inovador pois inclui temas de ordem religiosa, nos aspectos morais e nas 

redefinições dos espaços públicos e privados, dessa forma, as mudanças jurídicas 

                                                
26

 Idem, p. 158. 
27

 Ibidem, p. 160. 
28

 CODOÑER, p. 83.  
29

  VRYONIS, Speros. “Transição da antiguidade e o aparecimento de Bizâncio”. In: Bizâncio e Europa. 

Tradução de Tomé Santos Junior. Revisão por Antônio Gonçalves Mattoso. Lisboa: Editorial Verbo, 1967. p. 

57. 
30

 RUNCIMAN, Steven. “Capítulo III: A constituição imperial e o reino de direito”. In: A Civilização 

Bizantina. Rio de Janeiro: Zahar Editores. p. 62. 
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empreendidas por Justiniano o colocam dentro da tradição romana restauradora do império
31

. 

O autor ressalta o grande valor do Corpus Iuris Civilis para as sociedades modernas e 

contemporâneas mas aponta que a importância deste documento a curto prazo foi escassa 

devido a sua redação em latim numa sociedade que tinha como língua majoritária o grego. 

Outro ponto destacável do reinado do imperador, além dos aspectos militares e 

jurídicos pontuados anteriormente, foi sua contribuição às artes e ao embelezamento da 

cidade. Segundo Vryonis, “a centralização política, econômica e religiosa do império em 

Constantinopla foi decisiva para a arte bizantina
32

”, apontando como exemplo principal a 

construção da Catedral de Santa Sofia. Ainda de acordo com este autor, Justiniano buscou os 

melhores colaboradores para suas atividades edificantes, “os mais conhecidos dos quais, 

Antémio de Trales e Isidoro de Mileto, construíram a Igreja de Santa Sofia
33

”. Codoñer 

afirma que o imperador foi um construtor que promoveu novas formas e volumes no terreno 

da arquitetura, além de usar sua massividade construtora como um elemento de propaganda, 

algo inovador no campo artístico. A autoridade imperial se manifesta tanto na arte como no 

direito, segundo o autor, e marca uma mudança com respeito ao período anterior
34

. 

Por fim, as contribuições de Justiniano para o campo da religião podem ser 

sintetizadas nas palavras de Vryonis: “o imperador de Constantinopla representava a 

personificação das instituições religiosas
35

”. Suas políticas religiosas, aponta Runciman, além 

de colocarem o imperador como um “ditador teológico
36

” abriu espaço para o cesaropapismo 

de seus sucessores, além disso, o autor fala que Justiniano tinha o direito de fazer 

pronunciamentos doutrinários, presidir os concílios da Igreja e designar alguém para seu 

lugar. Codoñer vai mais além afirmando que Justiniano participou ativamente das 

controvérsias da sua época, pondo fim a convivência religiosa pacífica com perseguições 

massivas à hereges (exceto os monofisitas) e não cristãos
37

. 

 

 

 

                                                
31

 CODOÑER, p. 84. (Tradução nossa). “La labor legislativa parece sin embargo colocar Justiniano dentro de la 

más pura tradición romana y sólo por ella parece que Justiniano tendría más que justificado seu título de 

restaurador del imperio”. 
32

 VRYONIS, p. 52. 
33

 Idem, p. 56. 
34

 CODOÑER, p. 87. (Tradução nossa). “La autocracia imperial se manifiesta pues tanto en arte com en derecho 

y marca un cambio con respecto al periodo precedente”. 
35

 VRYONIS, p. 48. 
36

 RUNCIMAN, p. 56. 
37

 CODOÑER, p. 87. 
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1.1 ENTENDENDO O AUTOR. 

 

Os poucos dados que se têm sobre Procópio procedem de si mesmo em suas obras. 

Originário de Cesarea da Palestina
38

, o autor de História Secreta possuiu uma formação 

jurídica que o possibilitou ser conselheiro de Belisário quando Justiniano ascendeu à púrpura, 

em 527, atuando juntamente com o general nas campanhas militares na África, Itália e no 

Oriente, até 540. Não há certeza da data de nascimento e morte de Procópio, mas aponta 

Codoñer, que é possível que ele tenha seguido carreira na capital do império nos anos 

seguintes ao abandono de seu cargo como “assessor” jurídico de Belisário
39

. Para 

fundamentar essa hipótese, Codoñer apresenta uma discussão sobre a possibilidade de 

Cesareia ter sido prefeito, partindo da crônica de João de Nikiu
40

, no qual o bispo afirma que 

Procópio além de ser um homem inteligente e ter suas obras reconhecidas, era também 

prefeito
41

. Contudo, o autor expõe essa hipótese com cautela, uma vez que para ele se torna 

algo bastante confuso entender como Justiniano permitiu que Procópio ascendesse 

administrativamente de tal forma depois de escrever História Secreta, uma obra duramente 

crítica ao imperador. 

 Cesarea, o lugar de nascimento de Procópio, era uma importante cidade costeira, 

fundada por fenícios e conhecida por sua respeitável biblioteca. Era um lugar em que 

conviviam livremente diversas religiões cristãs e crenças populares, portanto, afirma Codoñer 

no tópico “Las creencias religiosas de Procopio”, que o autor cresceu em um ambiente 

religioso bastante plural. Este espaço, sinaliza Lyvia Vasconcelos Baptista, em tese O Logo 

da Guerra pérsica: uma análise da perspectiva histórica da obra de Procópio de Cesareia, 

pode ter influenciado a escrita de Procópio de dois modos: o primeiro - que será tratado 

adiante - refere-se ao fato de Cesarea ter crescido num centro educacional que possa ter 

possibilitado o contato do autor com uma intensa produção intelectual, e o segundo, é que a 

                                                
38

 Ver, na sessão de anexo, figura 2, mapa da cidade de Cesarea da Palestina.  
39

 Idem, p. 17. (Tradução nossa). “El hecho de que la Suda dé a Procópio el título de illustris y de que la crónica 

de Juan de Nikiu hable de él como patricio y prefecto, hace pensar que nuestro historiador hizo carrera en la 

capital en los años siguientes al abandono de su cargo como asesor jurídico en las campañas de Belisario”. 
40

 João foi bispo de Nikiu, região localizada no Delta do Nilo, e autor de uma crônica sobre a conquista do Egito 

pelos árabes. 
41

 NIKIU apud CESAREA, p. 17. (Tradução nossa). “Era un hombre de inteligencia y prefecto, y su obra es 

bien conocida”. 
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interação com diversos grupos religiosos, possivelmente, impactou a opinião de Procópio 

sobre o cristianismo
42

. 

O cristianismo de Procópio parece hoje comumente admitido entre os estudiosos, 

contudo, levando em consideração seu estilo de escrita - que busca a veracidade imparcial 

dos fatos - Procópio distancia-se dos sucessos que narra, não sendo possível, portanto, 

encontrar em sua obra uma declaração expressa de sua crença cristã
43

. Baptista ressalta que 

os bizantinos eram bastante entusiastas do cristianismo em sua vida cotidiana, e um exemplo 

disso era a interferência do imperador nos assuntos da Igreja. Contudo, a autora afirma que 

apesar de muitas vezes as referências feitas por Procópio ao cristianismo sugerirem que ele 

não era cristão, ao ler suas obras é possível ter um ponto de vista diferente, e que por mais 

que não seja possível afirmar que o autor comungava do cristianismo, também é um erro 

dizer que ele não professava tal fé visto “como as referências religiosas aparecem
44

” em suas 

obras. Exemplos apontados por Codoñer que corroboram com essa ideia são as passagens de 

Guerras que Procópio refere-se às Igrejas como centros civilizadores e que àqueles que as 

seguem, adotam uma forma de vida mais civilizada. Entretanto, o autor pondera também que 

os estudiosos vêm elementos pagãos e cristãos na formação de Procópio,desse modo, citando 

Avril Cameron, obra Procopius and the sixth century, Codoñer argumenta que a diferença 

nas interpretações sobre a fé de Procópio não são confusas, elas apenas dependem do ponto 

de vista
45

. 

Por ter nascido numa família rica, afirma Victor Ribeiro Villon, em tese A história em 

desconcerto: as anékdota de Procópio de Cesareia e a antiguidade tardia, Procópio teve uma 

educação “baseada na leitura dos antigos escritores que compunham o panteão das letras 

greco-romanas
46

”. Baptista, sinaliza que críticos reconhecem na obra de Procópio o modelo 

das histórias gregas da Antiguidade, inspirados principalmente por Tucídides, Heródoto e 

Políbio através da semelhança “em relação à abordagem dos testemunhos, exposição do 

conteúdo e utilização retórica
47

”. Codoñer ressalta o estilo clássico de Procópio, para alguns 

estudiosos, prejudica sua credibilidade histórica, pois as informações colocadas na obra 

                                                
42

 BAPTISTA, Lyvia Vasconcelos. O Logos da Guerra pérsica: uma análise da perspectiva histórica da 

obra de Procópio de Cesareia (VI d.C). 2013. 224 f. Tese de doutorado - Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Programa de Pós-Graduação em História, Porto Alegre, 2013. p. 108. 
43

 CODOÑER, p. 20. 
44

 BAPTISTA, p. 109. 
45

 CAMERON apud CESAREA, p. 28. 
46

 VILLON, Victor Ribeiro. A história em desconcerto: as anékdota de Procópio de Cesareia e a 

antiguidade tardia. 2014. 162 f. Tese de doutorado - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Programa de PósGraduação em História Social da Cultura, Rio de Janeiro, 2014. p. 70. 
47

 BAPTISTA, p. 39. 
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correspondem, muitas vezes, de acordo com eles, à dependência do autor ao estilo e não a 

veracidade dos fatos históricos. O autor, porém, justifica que o uso de autores clássicos 

poderia servir como referência literária para o público culto que liam as obras de Procópio, e 

que por mais que haja essa imitação dos clássicos, não se deve considerar que a veracidade da 

dos fatos seja sacrificada por conta disso.  

Na antiguidade, afirma Baptista, o critério de verdade histórica estava aliado à 

integridade da personalidade do autor, e por mais que não seja possível definir o que era 

história no século VI - uma vez que esta não se configurava como uma disciplina ou ciência 

neste período - é possível apontar sua definição pelo que ela não se propunha a ser ou fazer, 

de acordo com seus autores. Procópio, por exemplo, contrapõe a história à poesia e à retórica, 

considerando que apenas a verdade é apropriada à ele, e por mais que não seja possível saber 

ao certo o que ele entende por verdade é em “conformidade com essa premissa que ele não 

ocultou as falhas dos seus mais íntimos conhecidos
48

”. Portanto, partindo dos apontamentos 

de Codoñer e Baptista, não dá pra se basear apenas em modelos literários para dizer que 

Procópio inventou ou mentiu sobre os fatos narrados. Jacques Haury, citado por Codoñer, a 

partir da obra Zur Beurteilung de Geschichtsschreibers Procopius Von Caesarea, afirma que 

outras fontes confirmam a veracidade em diversas ocasiões sobre relatos feitos por Procópios, 

e mesmo admitindo a imitação dos clássicos, não considera que  essa chegue tão longe a 

ponto de sacrificar a verdade histórica
49

.  

Todas essas discussões sobre o cristianismo de Procópio e sua formação pautada nos 

clássicos greco-romanos - e consequente a imitação destes em suas obras - levam a 

questionamentos sobre a credibilidade do autor. Somado à isso há o fato de que suas três 

obras, Guerras, História Secreta e Dos Edifícios são muito diferentes entre si. Gibbon, 

conforme aponta Codoñer, a partir da obra Historia de la decadencia y ruina del imperio 

romano, possui dificuldade em assimilar que Procópio escreveu sucessivamente a história, a 

sátira e o panegírico
50

. Para Cameron, no entanto, a diferença entre as obras se dá pela 

simples escolha do ponto de vista adotado por Procópio em cada narrativa, sendo, portanto, 

estilos literários diferentes que ao serem comparados, aparentam contradições. Codoñer, 

corroborando com a argumentação de Cameron, não apenas acrescenta que não há dúvidas da 

autoria de Procópio nas três obras como também faz um retrato sobre o autor, a fim de 
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 BAPTISTA, p. 15. 
49

 HAURY apud CESAREA, p. 108. 
50

 GIBBON apud CESAREA, p. 90. (Tradução nossa). “Edward Gibbon, no resultaba fácil asimilar el hecho de 

que “Procopio compuso sucesivamente la historia, el panegírico y la sátira de su época”. 
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demonstrar o perfil daquele que adotou critérios diferentes para abordar o império de 

Justiniano, podendo ser considerado, inclusive, uma explicação para tais mudanças: 

 

(...) é a mesma pessoa com as mesmas inquietudes que está por trás das três 

obras: um Procópio claramente cristão, mas de um cristianismo tolerante, 

patriota e muito ligado às tradições de uma aristocracia senatorial, no qual se 

sente muito vinculado
51

. 

 

Portanto, pode-se dizer, a partir das contribuições de Cameron e de Codoñer, que as 

contradições nas obras são fruto não apenas das abordagens feitas por Procópio, como 

também, de sua própria pessoa e de questões de seu tempo. Por fim, Codoñer ainda afirma 

que a parcialidade e a distorção na obra de Procópio são, também, resultado do esforço da 

veracidade e do desejo dele em demonstrar de todas as formas as nuances do reinado de 

Justiniano.  

 

1.2. ENTENDENDO A OBRA. 

 

 Sabe-se que ao todo, Procópio escreveu três obras: Guerras, História Secreta e Dos 

Edifícios, todas publicadas, provavelmente, entre os anos de 545 a 560. Não há contradições 

na postura adotada pelo autor em relação à Justiniano em Guerras e História Secreta, uma 

vez que mesmo tratando de temáticas diferentes (o primeiro centra-se nas campanhas 

militares e o segundo na administração do império) em ambas o autor é crítico ao reinado de 

Justiniano, mesmo que em graus diferentes. Ao contrário do que acontece em Dos Edifícios, 

última obra que se conhece com a autoria de Procópio, e que é considerado um panegírico ao 

trabalho construtor do imperador. Todas essas diferenças levantam suspeita entre alguns 

estudiosos, como discutido anteriormente, sobre a autoria de Procópio. Contudo, mesmo 

considerando as hipóteses que afirmam a ligação entre o autor e os títulos, é necessário ter 

cautela em sua análise, pois como afirma o Codoñer, o universo de Procópio é de um escritor 

classicista, conservador e nostálgico, que ignora aspectos substanciais de sua complexa 

realidade social e cultural
52

. 
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 CODOÑER, p. 20. (Tradução nossa). “(...) es la misma persona con las mismas inquietudes la que está detrás 

de las tres obras: un Procopio claramente cristiano, aunque de un cristianismo tolerante, patriota y muy ligado a 
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 Guerras, em grego “hyper ton polemon logoi”, é a obra mais famosa de Procópio e 

trata das campanhas militares de reconquista das províncias imperiais empreendidas por 

Belisário. Segundo Baptista, grande parte da narrativa escrita pelo historiador busca atribuir à 

Justiniano “um caráter expansionista
53

”. O exemplar é dividido ao todo em oito volumes não 

cronológicos e que podem ser separados em três seções principais: guerras pérsicas, vândalas 

e góticas, sendo a Revolta de Nika e a peste em Constantinopla os únicos eventos não 

militares que integram o conjunto. O livro VIII, datado de 553, no entanto, é o único que 

destoa dos antecessores e por isso, recebe especial atenção em sua análise. Michele 

Cataudella, em Historiography in the East, como apresenta Baptista, argumenta que a história 

narrada por este volume já era conhecida pelo império, e por esse motivo Procópio 

preocupou-se apenas em reunir os eventos políticos e bélicos em um livro como “resultado da 

necessidade de sistematizar o material
54

”, não se empenhando demasiadamente com a forma, 

e por tanto, não sendo semelhante às edições anteriores. 

 Codoñer, contudo, levanta uma série de questões, a partir de um debate 

historiográfico com diversos autores, que associam fortemente o último volume de Guerras 

com História Secreta. A primeira relação estabelecida entre ambas as obras apontada pelo 

autor está na introdução, sendo uma praticamente idêntica à outra
55

. Duas possíveis 

alternativas para compreender tal semelhança, sinaliza Codoñer, seria revisar os critérios 

cronológicos e apontar que o livro VIII foi produzido antes de História Secreta - sendo que a 

maior parte dos estudiosos considera que o oitavo livro foi escrito três anos depois de 

História Secreta - ou;  seria acreditar que o começo de História Secreta é uma interpolação. 

Entretanto, o autor faz ressalvas à essa última alternativa, justificando que Procópio 

demonstra especial atenção em ordenar suas exposições para simplesmente intercalar seus 

textos, e como alternativa apresenta a hipótese de Fatouros, em Zur Prokop-Biographie, na 

qual o autor defende que Procópio editou o proêmio de História Secreta, após a morte de 

Justiniano mas manteve intacta a parte restante
56

, citando como exemplo para este argumento 

a passagem inicial de História Secreta em que Procópio esperou a morte dos personagens 

para divulgação deste exemplar pois temia as retaliações destes contra ele
57

. Contudo, as 

hipóteses mais emblemáticas levantadas por Codoñer a partir da similaridade dos proêmios 
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 BAPTISTA, p. 25. 
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 CATAUDELLA apud BAPTISTA, p. 24.  
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 FATOUROS apud CESAREA, p. 57. 
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de História Secreta e do livro VIII de Guerras,  relaciona-se a ideia de que a primeira faria na 

verdade, parte da coleção de Guerras, uma vez que Procópio se refere à diversos momentos 

em ambas as obras afirmando que já fez menção sobre elas em livros anteriores
58

 ou que, 

ainda partindo dessa mesma hipótese, o oitavo livro da primeira coleção seria, na verdade, 

uma substituição à História Secreta, uma vez que o autor não tinham mais interesse em tornar 

essa obra pública. 

As críticas a Belisário e Justiniano se iniciam já neste volume, mesmo que 

ligeiramente mais tímidas do que em História Secreta, e este fato, segundo Codoñer, acaba 

também, por interligar as duas obras. Guerras mostra a mudança de atitude de Procópio em 

relação à Belisário, sendo possível perceber isso pelo modo como o afeto e a admiração com 

que o autor trata a figura do general nos primeiros livros contrasta com o progressivo 

desafeto no qual descreve suas ações nos últimos volumes
59

. Para o autor, o afastamento de 

Belisário e Procópio teve caráter pessoal, resultado da queda militar do general a mando da 

imperatriz Teodora e sua apatia diante a situação. Por fim, Codoñer afirma que só há uma 

passagem em Guerras que pode ser considerada um elogio à Justiniano, no entanto, pode ser 

vista como ironia também e acrescenta que as críticas que Procópio faz à administração 

imperial, aos homens de confiança de Justiniano e ao próprio imperador, revelam a 

hostilidade do autor ao seu regime. Aponta Dahn, em obra Prokopius von Cesarea. Ein 

Beitrag zur Historiographie der Volkerwanderung und des sinkenden Romertums, citada por 

Codoñer, que a aversão de Procópio à Justiniano pode ser um possível resultado da sua 

antipatia aos homines novi
60

, fruto de sua origem nobre
61

, o que ajudaria explicar, um pouco, 

as inúmeras críticas feitas pelo autor ao imperador em Guerras e História Secreta. 

No entanto, enquanto Guerras centra-se principalmente nas campanhas militares de 

Justiniano, História Secreta - a fonte deste trabalho - refere-se, em suma, à administração do 

império. Procópio inicia História Secreta, declarando sua intenção de revelar acontecimentos 

que não foram ditos antes, em Guerras, por medo de represálias. Condoñer, aponta que a 

crítica velada e indireta na primeira obra de Cesareia, torna-se aqui uma sátira aberta e 
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implacável
62

 principalmente contra Justiniano e Teodora, com o objetivo de servir de 

exemplo aos imperadores futuros de como não se deve atuar. Baptista, aponta que História 

Secreta, apresenta-se, pelo autor, como “um repositório de verdades não ditas na anterior 

narrativa
63

”, no qual Procópio vincula problemas de todas as naturezas à Justiniano e pessoas 

que compunham seu círculo pessoal, como sua esposa Teodora e o general Belisário. Acima 

de tudo, finaliza Baptista, ressaltar uma conduta perversa dos personagens é nitidamente uma 

das finalidades de Procópio nesta obra.  

A obra pode ser dividida em quatro eixos centrais conforme o próprio livro foi escrito. 

Desse modo, a primeira parte destina-se à Belisário e Antonina. Nela, Procópio fala sobre os 

romances de Antonina, o ciúme do general, como isso impacta no seu desempenho nas 

campanhas militares e ressalta a interferência de Teodora à favor da mulher de Belisário 

nessa querela A segunda parte aponta sucessos - em algumas situações - acontecidos na 

campanha da África. O eixo seguinte é destinado à Teodora e Justiniano, no qual Procópio 

busca traçar um retrato dos governantes, realçando a origem de ambos e descrevendo seu 

caráter, além de falar das políticas interiores do império. A quarta e última temática inicia-se 

com a descrição feita por Procópio de como Justiniano e Teodora sempre atuaram em 

coordenação. No começa da obra, aponta Codoñer, o autor busca relatar situações que estão 

ligadas ao seu contato com os personagens, contudo, com o passar da narrativa, seus 

apontamentos possuem mais a intenção de ridicularizar os sujeitos e saciar a curiosidade 

mórbida do leitor
64

 sobre a vida do casal imperial.  

Procópio já tinha em mente a redação de História Secreta enquanto escrevia Guerras, 

afirma Codoñer, devido a insistência do autor, no interior da obra, de deixar claro que 

pretende neste livro tratar de questões que não puderam ser ditas nas publicações anteriores. 

O historiador, na introdução de História Secreta revela que estava ansioso para escrever esse 

livro uma vez que ele seria, na realidade, tal qual aponta Codoñer, um perfeito complemento 

à Guerras, pois apenas aqui, como diz o próprio Procópio, ele revelaria o que até o momento 

havia silenciado
65

. Contudo, Codoñer faz ressalvas dizendo que há incertezas a respeito dos 

motivos sinceros que levaram Procópio a escrever a obra, de modo que deve-se considerar a 

possibilidade de que História Secreta pudesse ser uma propaganda a serviço dos inimigos do 
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imperador. Cameron aponta como argumento para essa hipótese, de acordo com Codoñer, a 

figura do general Germano, que esteve ligado a conspiração de Artabanis, em 548, na 

intenção de matar Justiniano e torna-se imperador, a empolgação na qual Procópio refere-se à 

ele como todo o esforço que o autor faz na intenção de limpar a imagem dele como 

“conspirador”. Germano, portanto, poderia significar uma alternativa à Justiniano e não é 

impossível que Procópio pensasse em escrever Histórias Secretas na esperança de uma 

mudança representada pela figura deste homem
66

. 

Um outro ponto de destaque na argumentação de Codoñer e que merece ser ressaltado 

neste trabalho também, é a observação de Procópio sobre a necessidade de esperar a morte 

dos protagonistas de História Secreta para publicar a obra, como já dito antes. Para tal 

afirmação de Procópio, Codoñer elenca duas hipóteses possíveis diante um cenário em que 

não havia riscos iminentes à vida de Justiniano. A primeira delas é que Procópio se 

equivocou com a saúde de Justiniano ou, ele estava participando de alguma conspiração 

contra o imperador e Histórias Secretas podia contribuir como manifesto. Contudo, Isabel 

Lasala Navarro, em artigo “Imagen pública e política de la emperatriz Teodora”, aponta que 

na realidade, Procópio esperava a morte de Teodora para poder publicar a obra
67

, uma vez 

que a imperatriz morreu em 548 e História Secreta tem como data de emissão o ano de 550. 

Há também um grande debate acerca da data de composição da obra. Em várias 

passagens Procópio diz que escreve no ano 32 do reinado de Justiniano, portanto, 

considerando que Justiniano torna-se imperador em 527, pode-se indicar que a obra teria sido 

composta por volta de 558-559. Porém, Codoñer partindo dos apontamentos de Haury, em 

Procopiana I, faz uma ressalva, afirmando que o próprio Procópio considera, em diversas 

passagens de História Secreta, que o reinado de Justiniano começou, na realidade, quando 

seu tio Justino tornou-se imperador, sendo assim, ainda de acordo com Haury, o ano do início 

do governo de Justiniano seria 518, ou seja, seria esse o ano de composição da obra. Essa 

hipótese, segundo Codoñer, é aceita por quase todos os estudiosos em primeiro lugar porque 

a história narrada se situa ao mesmo tempo que sua outra publicação, Guerras e também 

porque a publicação do livro teria ocorrido depois da morte de Teodora, uma vez que 

Procópio não menciona nenhum acontecimento dos anos 550-553
68

, afastando-se da ideia 

inicial apresentada e se aproximando dos apontamentos de Navarro. Partindo da ligação entre 

História Secreta e Guerras, outros autores como Evans, na obra Procopius, admitem a data 
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proposta por Haury como a de elaboração da obra. Codoñer, ao citar Evans, aponta que para 

o autor, os livros I à VII foram publicados em 551, e que, de acordo com ele, tal qual 

sinalizado por Codoñer anteriormente, o proêmio de História Secreta faz alusão à publicação 

da primeira obra de Procópio
69

.  

A análise sobre a estrutura do texto também merece ser apresentada, pois de acordo 

com Codñer, a narrativa de Procópio é feita de maneira acumulativa, com um sentido 

cronológico relaxado e sem uma ordem geográfica. Este fato é também ressaltado por Villon, 

mas com mais cautela. De acordo com o autor, o fato de Procópio afirmar que falará sobre 

eventos que não puderam ser ditos anteriormente em Guerras, leva o leitor a pensar que isso 

será feito de maneira cronológica, uma vez que, a primeira obra é feita nesse modelo, mas 

que isso é um equívoco. Villon continua ainda dizendo que “quanto mais as Anékdota 

avançam, mais elas se tornam uma crítica ampla e geral ao reinado de Justiniano
70

”, portanto, 

Procópio estava mais preocupado a ater-se a exposição dos fatos do que a cronologia. 

Portanto, por mais que Procópio tenha indicado na introdução que tratará os feitos de uma 

maneira não cronológica, Adshead, no capítulo “The Secret History of Procopius and its 

Genesis”, segundo Codoñer, apresenta a opinião de alguns estudiosos de que a obra é uma 

mistura confusa de escritos diversos. 

História Secreta é o nome latino para o título original em grego “anékdota” que 

significa, literalmente, “o que não foi publicado”. Esta obra era conhecida, até o século XVII, 

somente através de um verbete na Suda, uma espécie de enciclopédia bizantina, que se referia 

ao autor como “ilustríssimo”, além de destinar à ele a autoria de Guerras e História Secreta, 

sinalizando que a última era crítica à Justiniano, Teodora, Belizário e Antonina, como pode-

se ler à seguir: 

 

“Illustrius de Cesareia na Palestina. Reitor e sofista. Escreveu a História 

Romana, isto é as Belizário patrício, as ações empreendidas em Roma e na 

Líbia. Viveu no tempo do imperador Justiniano, foi empregado de Belizário, 

e o acompanhou em todas as guerras e eventos dos quais recorda. Escreveu 

também um outro livro, a assim chamada Anekdota com os mesmos eventos. 

As duas obras têm nove volumes. [Note-se] que o livro de Procópio chamado 
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Anékdota contem abusos e deboches ao imperador Justiniano e a sua mulher 

Teodora, e a Belizário e a sua mulher
71

”. 

 

Essa era a única referência que existia ao livro até a sua descoberta na biblioteca do Vaticano 

e a publicação da primeira edição por Alemanni no século XVII.  

 Como já citado anteriormente e reafirmado por Baptista, a enorme disparidade no 

conteúdo de História Secreta em comparação às outras obras de Procópio, levantou suspeitas 

quanto a sua autoria. Este debate, segundo Villon, se refletirá “no próprio deslocamento 

semântico da palavra “anedota”
72

” na França, passando a palavra “anedota” do significado de 

“escritos ou acontecimentos inéditos” para “concernir àquela categoria de história que se 

dedicava a desvelar os grandes na intimidade e pequenez
73

”. Baptista também sinaliza os 

enormes esforços de Jakob Haury para comprovar a vinculação de História Secreta à 

Procópio, demonstrando por fim, em 1891, a uniformidade entre ambos, de modo a 

desencorajar questionamentos posteriores sobre isso.  

A obra História Secreta ficou bastante popular graças à figura de Belisário e a 

conversão deste em um personagem de denúncia aos interesses da nobreza feudal bizantina
74

, 

diz Codoñer. O autor ainda expõe que ao final do século XVIII e meados do XIX, as obras 

protagonizadas por Justiniano e Procópio se multiplicaram no Ocidente despertando o 

interesse das cortes europeias
75

 e, segundo Rubin, Prokopios von Kaisareia, apontado por 

Codñer, as obras procopianas chegaram a ser usadas pelos italianos na construção de sua 

imagem nacional, a partir da criação de versões latinas de Guerras
76

.  Além disso, Teodora 

tem um lugar especial no teatro de Sardou, ao ter estreado, em 1884, uma das mais 

grandiosas decorações usadas em uma peça teatral
77

 se tornando a maior conquista de cenário 

do século XIX, inspirando no século seguinte diversas novelas sobre a imperatriz, finaliza 

Codoñer. 

Contudo, a descoberta de História Secreta também acabou por desmoralizar a 

imagem consagrada de Justiniano na Europa, lugar onde era conhecido por ser o imperador 

que promulgou o corpo do direito civil, pilar do direito europeu
78

, afirma Codoñer. Por esse 
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motivo, Dahn, aponta que os problemas relacionados à autoria e veracidade de História 

Secreta possuem, na verdade, um propósito eminente ideológico
79

. História Secreta coloca 

Justiniano enfoque no Ocidente onde era conhecido por promulgar, como já foi dito, o direito 

civil, portanto, acusá-lo de subverter as leis e a tradição romana, ofendia grandemente os 

estudiosos do direito romano
80

. Outro uso do discurso de Procópio e da imagem de Justiniano 

foi pelos protestantes do norte da Europa. Villon, atenta para o fato de que a descoberta de 

História Secreta foi contemporânea a Guerras dos Trinta Anos (1618-1648) de modo que a 

publicação da obra de Procópio fosse percebida pelos defensores do fortalecimento do 

Estado, em sua maioria juristas protestantes contrários à intervenção da Igreja, “como um 

ataque ao seu ideais
81

”. 

 Já Dos Edifícios, “ktismata” em grego, a última obra conhecida com autoria de 

Procópio centra-se na atividade construtora de Justiniano e é uma das mais importantes fontes 

sobre o ponto de vista arqueológico do século VI, apesar de ser desconhecida por seus 

contemporâneas, não havendo evidências e citações desta obra nos séculos seguintes à sua 

publicação
82

. A obra é um panegírico, afirma Helen Saradi, em The byzantine city in the sixth 

century: literary images and historical reality, citada por Baptista, portanto, tem por 

finalidade ressaltar “sua habilidade de benfeitor ao promover construções importantes ao seus 

súditos
83

”. Ou seja, Dos Edifícios, é completamente diferente das obras de Procópio que o 

antecedem, uma vez que tanto Guerras como História Secreta fazem duras críticas ao 

imperador enquanto a última publicação tem por objetivo ressaltar as qualidades de 

Justiniano. O próprio Codoñer confessa que para ele, não faz sentido que Procópio tenha 

publicado uma obra com tantas críticas à Justiniano e depois uma homenagem ao 

imperador
84

. Não é em vão que grande parte das análises sobre essa obra tem girado em torno 

das motivações que levaram Procópio a escrevê-la, contudo as motivações variam de acordo 

com a data de composição da obra. Um fato, porém, comumente admitido pelos estudiosos, 

afirma Codoñer, é que a obra aparenta estar inacabada, além de ser bastante desigual com 

cópias de documentos feitas sem a mínima elaboração pelo autor.  

Tal qual Guerras e História Secreta, Dos Edifícios também apresenta problemas de 

definição de datação. As datas variam entre os anos de 554, depois de Guerras I-VII, aponta 
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Codoñer, até 561, contudo, pondera o autor que, por mais que a maioria dos autores considere 

a data de composição entre 558 a 561, há o problema, na data mais tardia, de que Procópio 

não mencionou a queda da cúpula de Santa Sofia, durante uma obra em 558. Downey, aponta 

Codoñer, tem como solução para este problema o argumento que Procópio não menciona este 

fato pois o panegírico era para ressaltar o sucesso do imperador e não seu fracasso
85

. Outro 

argumento favorável a datação mais tardia, apontada por Codoñer, é que ela está distanciada 

da data de morte de Teodora, em 548, e levando em consideração que Procópio espera a 

morte da imperatriz para publicar História Secreta, faz sentido que o autor possa ter se 

aproximado do imperador já que, como conclui Codoñer, sua falecida mulher era o principal 

objeto de suas críticas na obra antecessora. 

Não há dúvidas de que existem grandes contradições entre as duas primeiras e a 

última publicação de Procópio, e reconhecer as verdadeiras motivações que levaram o 

historiador a redigir tal obra, e se elas eram sinceras, é ainda mais difícil, aponta Codoñer. 

Devido a falta de fontes, continua argumentando o autor, o entendimento sobre as razões para 

Dos Edifícios ter sido escrita por Procópio só pode ser respondida através de suas produções, 

contudo, hipóteses para isso não deixam de ser criadas. Codoñer apresenta que Dos Edifícios 

possa ter sido redigida em estreito contato com o imperador, e o manejo de documentos 

oficiais - conforme é exposto no livro - é um argumento favorável. Haury, no entanto, aponta 

Codoñer, argumenta que na realidade Procópio se viu obrigada pelo imperador a redigir tal 

obra, e usa como justificativa para essa hipótese, possíveis críticas irônicas ao imperador 

feitas por Procópio no interior do livro
86

. Rubin, no entanto, possui uma postura de análise 

mais cautelosa, conforme demonstrado por Codoñer, afirmando que a aproximação de 

Justiniano e Procópio não precisa ter sido necessariamente falsa, ao contrário, pode ser 

destinado a melhorar a posição do autor na administração do império devido a sua 

competência, ou quem sabe, ter sido também fruto de circunstâncias do momento
87

. Codoñer 

termina essa sessão afirmando que o panegírico possui um tom frio e a sensação de que 

permanece inacabado e chama a atenção para o fato de Procópio não tocar em temas que 

anteriormente havia feito críticas.  

Não se sabe se Procópio escreveu alguma outra obra depois de Dos Edifícios. Porém, 

isso não significa que ele tenha morrido logo após escrever sua última obra, mas sim, que 

outras obras históricas suas possam ter se perdido. Neste sentido, Codoñer chama a atenção 
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para o fato de que há, nas obras de Procópio, referências ao desejo do historiador de escrever 

uma história eclesiástica, mas pondera assinalando que as referências para sustentar essa 

hipótese não são unívocas. Dentro dessa mesma suposição, continua o autor, há o argumento 

de que Procópio pensava em um tratamento deste tema posteriormente, dentro das obras, mas 

que não chegou a se realizar, como pode ser percebido. Por fim, Codoñer afirma que não há 

nada definitivo sobre a suposta história eclesiástica projetada por nosso autor
88

. 
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2. A MULHER IMAGINADA 

 

O segundo capítulo volta-se mais cuidadosamente para a metodologia usada neste 

trabalho, uma vez que para demonstrar como o estereótipo feminino em voga na época da 

redação de História Secreta contribuiu no relato negativo que Procópio faz sobre Teodora ao 

longo do texto, é necessário fazer um levantamento bibliográfico que aborda o imaginário 

feminino, na sociedade bizantina do século VI. Para o recorte temático foram considerados 

assuntos que fossem caros à História Secreta, como matrimônio, sexualidade e maternidade, 

de uma forma mais geral às mulheres, além de uma análise de como estes assuntos 

impactaram sobre as imperatrizes. Já o recorte temporal para tal reflexão levou em 

consideração três aspectos: 1) as referências greco-romanas de Procópio para a escrita da obra 

como resultado de seu estilo classicista - como discutido no capítulo inicial - porém com uma 

ênfase maior aos elementos romanos devido ao projeto de restauração imperial; 2) foram 

feitas também observações que se dirigem às mulheres no período tardo-antigo
89

, uma vez 

que este recorte temporal é o que abarca o período imperial de Justiniano e 3) recorte 

medieval - este, numa datação próxima à de Teodora - mas que se refere mais ao Oriente, 

diferentemente de outros textos abordados. A idealização feminina é entendida, neste 

trabalho, portanto, como fruto de uma série de pressupostos, pautados em crenças e regras 

sociais que se consolidam com o tempo.  

Pauline Schimitt Pantel no capítulo “A história das mulheres na história da 

antiguidade, hoje”, parte da famosa coleção História das Mulheres no Ocidente, afirma que o 

estudo das mulheres na antiguidade tem por objetivo, além de procurar a origem de modelos 

ainda vigentes na contemporaneidade, “evidenciar a importância do contexto histórico na 

criação de tais modelos
90

”. Este exercício, ainda de acordo com a autora, deve pautar-se no 

questionamento sobre quais eram as divisões dos papéis sexuais no mundo antigo e como isso 

impactava na organização dos espaços e das relações sociais. Portanto, a história das 

mulheres deve ser colada “no centro dos processos sociais, econômicos e políticos e das 

formas de pensamento tradicionalmente estudadas em História
91

”. 
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2.1 ANTIGUIDADE GRECO-ROMANA 

 

 Para o início das investigações sobre a construção do imaginário feminino será usado 

o primeiro volume, intitulado “A antiguidade”, da famosa coleção de Duby e Perrot, História 

das mulheres. No capítulo “Filosofias do gênero: Platão, Aristóteles e a diferença do sexo”, 

Giulia Sissa começa uma discussão sobre os papéis femininos dentro das sociedades gregas, 

afirmando que a mulher estava a margem de exercícios “filosóficos, médicos ou literários
92

” 

encarnando atividades mais ligados ao cuidado da casa e dos filhos. No tópico seguinte, “O 

problema do gênero”, Sissa entra mais cuidadosamente nessa questão, afirmando que de 

acordo com o discurso erudito da época, a mulher estava em um lugar inferior “ao padrão 

anatômico, fisiológico e psicológico
93

” quando comparada ao homem. A autora aborda, 

ainda, diversos aspectos da filosofia de Platão e Aristóteles que reiteram a posição de 

inferioridade feminina. A diferença entre o masculino e o feminino  será marcado, a partir de 

uma relação de forças na qual a mulher está em posição de inferioridade, afirma Sissa. No 

casamento, a passividade feminina é vista de maneira bastante positiva, pois essa seria 

fundamental para a adequação da esposa à vida de seu marido - renunciando tudo para a 

adaptação à vida do homem. Os bens materiais, inclusive, são incorporados nessa dinâmica: o 

esposo torna-se dono dos bens que antes eram apenas de sua esposa, pontua a autora.  

A caracterização filosófica acerca do feminino pontua Sissa, pode ser dada a partir de 

ideias fundamentais como a preocupação em enfatizar a diferença sexual diante outras 

questões e o movimento de alteração da mulher dentro de seu relacionamento com outros 

homens para poder adequar-se a ele. Contudo, a autora chama atenção para o fato que o 

exercício de alteração da mulher para moldar-se ao homem 

 

“(...) não resulta num generoso reconhecimento da igualdade, mas, pelo 

contrário, na avaliação dos defeitos femininos, que surgem tanto mais 

evidentemente quanto se destacam nitidamente de um fundo de identidade 

qualitativa
94

”, 
 

Em artigo intitulado A gênese da exclusão: o lugar da mulher na Grécia Antiga, 

Cecília Caballero, afirma que as mulheres nas sociedades gregas são caracterizadas mais 
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pelas restrições e imposições do que “pelo reconhecimento de seus direitos
95

”. A autora 

pontua que para conhecer a história das mulheres neste período é necessário recorrer à vida 

privada, uma vez que elas não transitavam no espaço público, portanto deve-se voltar para o 

seu ambiente: o lar. A autora define a casa como um lugar onde estavam reunidos “a mulher, 

os filhos, a terra e os escravos” e o “homem desenvolvia todas as atividades visando 

unicamente a sua conservação
96

”. Sobre o casamento, Caballero diz que este era um ato que 

estabelecia a fonte primária da instituição familiar e que ao unir-se em matrimônio, a mulher 

abandonava todas as ligações com a família de seu pai, colocando-se, segundo Coulanges, 

citado pela autora, numa posição de filha de seu marido pois “através do casamento o pai 

deixa de ser “senhor e juiz” de sua filha e passa a ser o marido
97

”. 

Já sobre a temática romana, podemos citar o capítulo “A divisão dos sexos no direito 

romano”, escrito por Yan Thomas, que sinaliza que o direito romano era dividido pelo sexo, 

“exigindo que todos os cidadãos romanos se unam como homens ou como mulheres
98

”. A 

partir dessa premissa, é essencial que se compreenda que existe uma função social para cada 

sexo, aponta o autor, que permeia o quadro geral da sociedade nesse momento, de modo que, 

para os juristas deste tempo “o encontro dos sexos comandava todo o desencadeamento 

social
99

”. Um reflexo dessa ligação entre os sexos e as leis, atenta o autor, está no fato de que 

uma mulher só conseguia o título de “mãe de família” se dessem filhos legítimos ao seu 

marido, sendo que o contrário, não era necessário, ou seja, nem todo “pai de família” possuía 

filhos legítimos. Portanto, o autor trabalha com a hipótese de que “o estatuto jurídico da 

mulher não pode ser compreendido fora do regime das relações entre os sexos
100

”.  

Em “A política dos corpos: entre procriação e continência em Roma”, Aline Rousselle 

destaca o determinismo biológico no qual viviam socialmente as mulheres nas sociedades 

romanas, desse modo, segundo ela não havia escolha por parte das moças, era a sociedade 

que regia “as condições do destino biológico das mulheres
101

”. O casamento e a maternidade 

era o destino das mulheres romanas, as famílias delas esperavam que isso acontecesse. “As 
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mulheres casadas transmitiam um estatuto valorizado na sociedade
102

”, afirma a autora, de 

mesmo modo, a valoração social recaía também sobre as pessoas infames. O critério para 

estes últimos era o sexual, e compreendia àqueles que pertenciam “ao meio do teatro, do 

circo e da prostituição
103

”. As cidadãs romanas que se prostituíam eram condenadas a um 

status inferior que as proibia de ter um casamento legítimo “e à transmissão de uma 

capacidade cívica completa”. A categoria de pessoas infames existia também na tradição 

grega, afirma a autora, embora apareça menos frequentemente nas fontes.  

Ao final deste capítulo, a autora lança uma análise sobre os impactos do cristianismo 

na organização do matrimônio e da maternidade. A autora cita de exemplo, logo no início, 

que o cristianismo alterou as leis sobre a poligamia, e como não podia ser diferente, passou a 

encorajar somente relações sexuais conjugais, dando importância à pureza das mulheres. 

Contudo, como contraponto a isso, as mulheres de classe superior passaram a sofrer com o 

estímulo às relações exclusivamente conjugais devido ao número de gestações, o que levou à 

procura de práticas abortivas. Diante este cenário, aponta a autora que a Igreja passou a 

condenar de maneira veemente essa prática afirmando que “uma esposa que fazia aborto era o 

mesmo que adultério
104

”. Essa condenação trás à luz o ponto de vista que, para a Igreja e a lei 

romana, o casamento era o mais importante dos fundamentos, e deveria “ser conservado à luz 

divina
105

” inclusive com castidade sexual. Porém, a virgindade tinha um peso muito maior 

nos casamentos legítimos, finaliza a autora, já que no caso das servas, os maridos podiam 

apenas pedir reparações financeiras.  

Ainda que existam diversas semelhanças e proximidades entre a representação das 

mulheres de classes mais abastadas e as imperatrizes, demonstrar análises mais direcionadas 

contribuem para o objetivo central deste trabalho. Neste sentido, Maria José Hidalgo de la 

Vega, em Las emperatrices Romanas: sueños de púrpura y poder oculto, apresenta 

importantes contribuições para esse estudo, entre eles, aponta para o papel ambíguo que os 

corpos das imperatrizes possuíam nas sociedades romanas, afinal, eram mulheres e entes 

políticos dentro das hierarquias de poder
106

. E afirma que as imperatrizes desempenharam um 

papel ativo dentro das cortes apesar de todos os discursos desqualificadores e advertências 

masculinas para que elas não transgredissem o papel social destinado à elas.  
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Hidalgo chama atenção em seu livro para uma questão que é o cerne deste trabalho: a 

dificuldade de analisar fontes antigas uma vez que este material foi escrito majoritariamente 

por homens e por esse motivo estão carregados de opiniões, seja de indiferença ou 

combatividade, frente àquelas mulheres que não se adequaram ao modelo oficial dominante 

elaborado por homens
107

. Portanto, a importância da interpretação do simbólico é essencial 

para a leitura da fonte, aponta a autora, sendo necessário que se ressalte na análise que se 

trata de um documento inserido numa sociedade patriarcal que acaba ocultando uma 

realidade social mais dinâmica e completa
108

. A diferença entre homens e mulheres pode ser 

percebida já quando a autora fala sobre a inexistência do valor jurídico do termo 

“imperatriz”. Sobre as imperatrizes, mais especificamente, a autora discorre sobre a 

importância da maternidade, uma função biológica essencial para a manutenção de uma 

dinastia, afirma Hidalgo.  

No quinto capítulo da obra de Hidalgo, destinado às mulheres da dinastia dos Severos, 

(193-235), busca-se encontrar elementos que corroboram com o entendimento geral a análise 

sobre as mulheres, mais particularmente, as imperatrizes. Desse modo, por tratar-se de uma 

abordagem sobre a imperatriz, em especial Julia Domna, e ser a mais próxima 

cronologicamente de Teodora apresentada no livro, apesar de toda a distância temporal - um 

pouco mais de 280 anos - o objetivo não é traçar um comparativo entre as personagens mas 

entender como as mulheres figuravam neste local de poder na sociedade romana do final do 

século II e início do III. A autora inicia o tópico “Julia Domna, poder político e imagen 

publica, la gran matrona de la casa real”, afirmando que a imperatriz possuía uma imagem 

pública poderosa, atuando na corte de maneira ativa e política
109

 ao lado de seu marido, 

Septimio Severo, e mais tarde, de seu filho Caracalla. No prefácio da obra, a autora afirma 

que acusações de caráter sexual sempre são feitos por homens contra as mulheres que 

rompem com as barreiras sociais impostas à elas, e não foi diferente com Domna. Foi 

acusada de adultério, por um homem prefeito do pretório, enquanto ainda estava casada, mais 

tarde, quando seu filho era imperador, foi imputada a ela a prática de incesto. 

Com a morte de Septimio, afirma Hidalgo que Domna tornou-se essencial para a 

manutenção do poder imperial de sua família. Ao lado de seu filho, o imperador Caracalla, a 
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imperatriz destacou-se ao gerenciar os assuntos administrativos quando o imperador estava 

em campanha, tornando-se inclusive correspondente oficial do império. Logicamente, 

pondera a autora que o poder das imperatrizes romanas não figurava por si só, pois dependia 

da sua relação com o imperador, seja como esposa ou como mãe. No último caso, ela ganha 

uma valorização ainda maior numa sociedade patriarcal que vê na maternidade algo essencial 

para a continuidade de sua sociedade.  

Para finalizar, a autora faz reflexões acerca mulheres imperiais, afirmando que, num 

geral, há uma divisão historiográfica entre mulheres virtuosas e mulheres infames, e mesmo 

que a autora sugira que essa diferença está pautada nos modelos de ação imperial e não 

necessariamente vinculados a ordem social romana é impossível desassociá-los, umas vez 

que as mulheres virtuosas eram consideradas àquelas que não perturbam a moralidade 

tradicional e as infames, ligadas a críticas de caráter sexual. 

 

2.2 ANTIGUIDADE TARDIA E IDADE MÉDIA 

 

Neste tópico serão abordados os últimos dois recortes temporais necessários para 

compor o quadro geral da análise que se pretende fazer neste trabalho. No capítulo “A 

Antiguidade Tardia”, Peter Brown, aponta que as mulheres imperiais eram tratadas como 

seres periféricos, de modo que “podiam fazer o que quisessem desde que não interferissem no 

jogo sério da política masculina
110

”. A relação entre a mulher e seu esposo, por si só não 

possuía significado na vida pública, afirma o autor, que continua argumentando que o 

distanciamento de ambos era até visto de maneira positiva uma vez que próximos demais 

 

“Elas podiam minar o caráter de seu homem pela sensualidade; podiam até 

lhe inspirar uma imprudência heroica por um amor autêntico; muitas vezes 

revelavam-se poderosas fontes de coragem e de bom conselho nos tempos 

difíceis, porém a relação conjugal em si mesma pesava pouco na cena 

pública. e o distanciamento de ambos das mulheres
111

”. 

 

Porém, Bronw ressalta que este cenário tende a mudar quando o casamento passa a significar 

o “novo e vibrante
112

”, principalmente após a época antonina. Igualmente aos autores que 

discutem a construção feminina pautada no casamento, o autor também aborda essa temática, 
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sinalizando que o matrimônio mostrava-se como uma instituição civilizadora. Vale lembrar 

que neste período, a relação entre império e igreja está bem mais estreita do que 

anteriormente.  

 A respeito desta estreita ligação o autor levanta questões sobre a moral sexual. Brown 

chama esta moral de austera seja pelo discurso de renúncia sexual, ênfase na harmonia 

conjugal ou então, desaprovação de um segundo casamento
113

 e imputa à ela o desejo de 

distanciar-se dos pagãos. Tal qual discutido por Rousselle, o casamento passa a ter um 

significado crucial no arranjo social, “sendo o adultério e as intrigas sexuais entre parceiros 

casados
114

” um problema. 

O artigo de Mar Marcos, “Representaciones visuales del poder en época tardoantigua: 

la imagen de la emperatriz”, corrobora com os apontamentos de Hidalgo sobre a falta de 

legitimidade jurídica das imperatrizes, mesmo que por todo o império existissem diversas 

mulheres que demonstrassem exemplos de atuação. Contudo, o autor aborda como o autor 

aborda como se dá o uso da imagem da imperatriz como propagando do governo imperial, e 

demonstra como ela se comporta em dois momentos distintos: o primeiro, relacionam-se com 

os conceitos mais tradicionais - novamente ligado à Hidalgo - quando a imperatriz é mãe ou 

esposa do imperador; já o segundo, recorre a uma abordagem inovadora na qual, a imperatriz 

é ligada à imagem de augusta, participando do poder
115

. 

Destinando-se ao recorte do medievo, Alice-Mary Talbolt, em “A mulher bizantina”, 

parte do livro O homem bizantino, afirma que a dificuldade para o estudo das mulheres 

bizantinas se dá pois quase todos os documentos relativos à essa civilização, e em especial, 

esse grupo, foram escritos por homens, argumento apontado por Hidalgo. Além disso, a 

autora também discute a visão ambígua que a figura feminina tinha em Bizâncio, alternando 

através das representações de Eva ou Virgem Maria: na primeira, como a denegrida que 

levou o homem ao pecado; e a segunda, como pura, capaz de gerar uma vida.  

A dualidade da figura feminina será algo bastante constante na sociedade bizantina, se 

manifestando também na promoção ao casamento ao mesmo tempo que havia uma insistência 

pela preservação da virgindade e da vida celibatária; elogiada por sua beleza nos romances ao 

mesmo tempo que era vista com desconfiança, como “elemento de tentação sexual
116

” e 

colocada sempre em descrédito se comparada à um homem. Talbolt menciona o código de 
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Justiniano como forma de crítica, afirmando que por causa dele, uma mulher não poderia 

servir de testemunha em um testamento
117

. Porém, como contraponto a esse estímulo 

maternal, Talbolt apresenta uma discussão sobre o infanticídio feminino. O aborto também 

era condenado nessa sociedade, tal qual descreve Roussell, sendo punido com exílio, 

contudo, a autora pondera dizendo que ainda assim as mulheres recorriam a essa prática, e 

cita como exemplo Teodora, já que em História Secreta procópio afirma que a imperatriz 

recorreu a esse método diversas vezes.  

A escolha por esse recorte temporal dá-se também, pela significância do relato 

espacial. De todos os textos, este é o único, nesta sessão, que contribui para a explanação de 

um imaginário no Oriente. Além disso, as questões apontadas aqui podem servir de 

complemento a todo um imaginário que está sendo investigado e traçado desde a antiguidade, 

podendo assim ser possível ver rupturas e continuidades. A maternidade, por exemplo, tema 

bastante recorrente em outros textos aqui elencados, é visto na sociedade bizantina também 

como um fator bastante positivo, sendo a criação dos filhos a função primária da mulher. Em 

suma, de acordo com a autora, a vida da mulher bizantina se dividia em três fases: “a 

infância, o período do casamento e da maternidade”e a viuvez. Outro aspecto relevante 

ressaltado pela autora é que existiam poucas possibilidades de instrução para as meninas, e as 

que existiam ou eram dadas em mosteiros, para órfãs e noviças, ou tinham que ser 

encomendadas para realizar-se em casa, através de tutores. 

Talbolt também contribui para essa discussão comentando sobre as imperatrizes 

bizantinas. De acordo com ela, sob muitos aspectos a vida das imperatrizes se parecia com as 

citadinas comuns, afirmando que ambas passavam “a maior parte do tempo em seus 

aposentos privados
118

” dedicando-se à religiosidade, sendo excluídas da vida pública e não 

podendo exercer nenhuma função relacionada com o governo.A diferença, ressalta a autora, é 

que as mulheres imperiais eram as únicas que podiam atuar, em algum grau, no mundo 

político, não sendo raras ocasiões em que estas figuras femininas “influenciassem os maridos, 

filhos ou irmãos
119

”. Teodora é citada novamente pela autora como exemplo de imperatriz 

que fugindo a regra, não influenciou pouco, mas muito, tal qual outras imperatrizes elencadas 

por ela “persuadindo os maridos ou impondo-se-lhes”. A autora finaliza o capítulo dizendo 

que as imperatrizes envolviam-se também  
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“no casamento dos filhos, interessavam-se apaixonadamente pelas questões 

religiosas, recomendavam as promoções ou sugeriam as destituições dos 

cortesãos que lhes agradavam ou desagradavam e, por vezes, chegavam a 

acompanhar os maridos em campanha militar
120

”. 

 

 Por fim, para contribuir com o recorte espacial, será elencada também a contribuição 

de Runciman para o tema. De acordo com o autor, apesar da existência da figura da 

imperatriz ser vinculada a necessidades cerimoniais, ela tinha também que passar por um rito 

de coroação e aclamação, e a partir desse momento tinha o direito de participar do governo. O 

próprio autor usa como exemplo Teodora, dizendo que ela participava dos conselhos 

imperiais. Os modos de ascensão a este cargo poderia ser através do casamento ou então, 

como regente, caso o sucessor fosse ainda muito jovem. Ao final Runciman aponta que não 

havia nenhuma restrição constitucional à governabilidade da imperatriz, e elenca alguns 

exemplos na intenção de demonstrar que elas eram aceitas pelos súditos e que quando saíam, 

era por algum motivo externo. Contudo, levando em consideração todos os levantamentos 

feitos acerca da figura da imperatriz e da mulher, e que nenhuma imperatriz que ascendeu ao 

poder, das elencadas por Runciman, conseguiu completar seu governo, fica bastante 

complicado acreditar que as oportunidades para homens e mulheres eram as mesmas. A 

própria Talbolt faz um apontamento sobre este tema, afirmando que, para os súditos e outros 

magistrados, “era legal que uma mulher sentasse ao trono, mas não que reinasse sozinha
121

”. 
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3. A ANTI-IMAGEM DA IMPERATRIZ: ANÁLISE SOBRE TEODORA EM 

HISTÓRIA SECRETA. 

  

O terceiro e último capítulo visa, enfim, relacionar tudo o que já foi exposto, desde a 

introdução até o segundo capítulo, objetivando compreender o impacto das relações de 

gênero na narrativa sobre Teodora em História Secreta. Vale ressaltar novamente que o 

objetivo deste trabalho não é o de buscar veracidade nos fatos narrados, mas sim de 

interpretar como os mecanismos sociais impactaram na construção das críticas dirigidas à 

imperatriz. Portanto, levando em consideração o “diálogo claro entre o presente e o 

passado
122

” na leitura do documento, de modo que a fonte se modifica conforme os sentidos 

que vão sendo dados a ela, é possível relacionar este estudo a recente inclusão na 

historiografia da análise de gênero. Além, claro, de esta pesquisa estar associada à Nova 

História, que está em estreita ligação com uma “reação deliberada contra o “paradigma” 

tradicional
123

”, que acabou por redefinir, inclusive a história política.  

O uso de gênero na historiografia rompe a bolha do isolacionismo da história das 

mulheres, incluindo também, uma análise sobre os homens, mais especificamente sobre a 

relação hierárquica entre ambos, indo ao encontro do objetivo desta pesquisa que é de 

demonstrar como a hierarquia de gênero entre Teodora e Procópio contribui para uma 

narrativa tão negativa feita pelo o autor em relação à imperatriz em História Secreta. A 

análise foi feito em duas partes, a primeira, intitulada “Do nascimento ao matrimônio”, tratará 

de três capítulos em História Secreta, nos quais Procópio traça a trajetória de Teodora desde 

sua origem até sua união com Justiniano. A segunda e última parte, “O poder imperial” será a 

respeito dos relatos que Procópio faz de Teodora já como imperatriz. 

O mais famoso retrato
124

 de Teodora, afirma Codoñer, está na Igreja de São Vital
125

, 

em Ravena, na Itália. O artigo “El ornamento en los mosaicos de Justiniano y Teodora en San 

Vital de Ravena”, escrito por Maria Jesús Sanz, é uma importante contribuição para a análise 

do mosaico. A autora começa o texto afirmando que a partir do estudo das artes decorativas 
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de Bizâncio é possível perceber a sua continuidade com o mundo romano
126

. Os mosaicos do 

casal imperial, de acordo com a autora, constituem elementos chaves para a compreensão e 

conhecimento da cultura bizantina, e atenta para o fato de que a escolha de colocá-los um ao 

lado do outro não foi arbitrária: 

 

“Os mosaicos de Justiniano e Teodora colocados lado a lado em São Vital 

representa a presença real dos imperadores (...) que pretendia impressionar e 

estar com seus súditos desta colônia que eles nunca pisaram
127

”. 

 

 A autora faz uma descrição detalhada dos elementos em cada um dos mosaicos, 

indicando o uso de acessórios pelos personagens e sempre ressaltando a riqueza de cada um 

deles. Sobre Teodora, Sanz pontua que a beleza de seu vestido e de suas joias, e o objeto que 

têm em suas mãos: um cálice para a consagração do vinho - parte do ritual cristão. A 

imperatriz, de acordo com ela, é representada como uma santa nessa imagem, e o colar que 

ela está usando, remete a outros usados em retratos por imperadores e imperatrizes. Sanz 

finaliza dizendo que a grandiosa imagem de Teodora, representada através de seus vestidos, 

suas joias ou até mesmo o cálice, representam o ponto de transição entre o romano e o 

oriental
128

. 

 

3.1 DO NASCIMENTO AO MATRIMÔNIO. 

 

 Procópio deixa claro, desde o início de História Secreta que sua intenção é falar de 

coisas que não puderam ser ditas anteriormente – em outras obras – por medo de represálias, 

evidenciando, desde os primeiros tópicos, suas críticas à Teodora. Logo no começo, por 

exemplo, responsabiliza a imperatriz pela “caída em desgraça de Belisário” uma vez que a 

ela, segundo o autor, ajudava a acobertar Antonina, esposa do general, em seu caso com o 

filho adotivo, Teodósio. Contudo, apesar de citar Teodora desde o início, a primeira parte 

diretamente destinada à imperatriz recebe o título de “Teodora, la prostituta”. 

Procópio se propõe a falar neste tópico sobre as origens de Teodora, seu nascimento, 

sua educação e sua vida prostibular
129

. Segundo o autor, Teodora vivia em Bizâncio e seu pai, 
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Acácio era cuidador de ursos do circo da facção dos verdes
130

, porém, devido a uma doença 

ele acabou por falecer deixando sua esposa com três filhas pequenas: Comitó, Teodora e 

Anastasia. Já na adolescência, Teodora e suas irmãs foram levadas ao teatro, por sua mãe, 

devido à beleza que as garotas possuíam. Procópio, contudo, vincula este lugar a um 

ambiente de prostituição, chegando a dizer que Comitó, a irmã mais velha da futura 

imperatriz, foi a primeira a se sobressair diante às prostitutas
131

. Ainda segundo o autor, 

Teodora começou a prostituir-se quando ainda era incapaz de ter relações com outros homens 

devido a sua pouca idade, entregando-se a esse comércio mesmo contra a natureza de seu 

corpo
132

, de modo que quando chegou à adolescência, se tornou uma prostituta de renome. 

Sem recear mostrar seu corpo, segundo Procópio, Teodora ficava nua em qualquer situação 

que julgasse necessária e não hesitava em manter relações sexuais com homens que a 

colocasse em situação de prestígio dentro do teatro.  

 Por se expor demasiadamente, parecia, segundo as palavras do autor, que Teodora 

tinha suas vergonhas não no mesmo lugar onde a natureza colocou as de outras mulheres, 

mas sim, na sua cara
133

. Com uma fama negativa, a futura imperatriz passou a ser sinônimo 

de má sorte entre as pessoas respeitáveis, de modo que se passou a acreditar que se alguém 

encostasse nela, poderia pegar sua impureza, ainda de acordo com o autor. Diante esse 

cenário, Teodora saiu de Bizâncio, indo à Alexandria e depois percorrido todo o Oriente, 

segundo Procópio, passando por cada cidade exercendo um ofício que, nas palavras do autor, 

se ousasse a falar perderia a benevolência de Deus: era como se o diabo não suportasse que 

existisse um só lugar que desconhecesse a vida licenciosa de Teodora
134

. Porém, anos mais 

tarde, quando Teodora retornou a Bizâncio, Justiniano se apaixonou por ela, alçando-a ao 

cargo de patrícia, de modo que Teodora, segundo Procópio, pudesse então acumular riquezas 
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 Existiam, sob o governo de Justiniano, duas facções principais de torcidas do Hipódromo, os verdes e os 
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e poder, como resultado de todos os presentes que seu amado dava a ela. Juntos, segundo o 

autor, não só arruinaram todo povo da capital, mas sim todo o império dos romanos
135

. 

 No tópico intitulado “Matrimonio de Teodora y Justiniano”, Procópio começa 

afirmando que a imperatriz Eufemia, tia de Justiniano, se opunha a união de ambos, mas que 

com a morte dela, Justino, a pedido de seu sobrinho, alterou a lei que impedia a união de 

pessoas com colocações sociais distintas, possibilitando então, que eles se casassem. 

Procópio entende a mudança dessa lei como uma grave usurpação da dignidade imperial
136

. 

Assim, após a morte de Justino, Teodora e Justiniano estavam no comando do império. Neste 

momento então, o autor passa a fazer uma série de críticas aos imperadores. Ele afirma que 

Justiniano poderia ter escolhido qualquer mulher no reino, para ser sua esposa 

 

que pertencesse a grupos sociais abastados, que tivesse tido uma educação 

recatada e não carecesse de pudor; que tivesse vivido com castidade, que 

fosse bela e sendo também virgem
137

. 

 

A escolha de Justiniano por Teodora é entendido por Procópio como demonstração da falta 

de vergonha e caráter do imperador, uma vez que ele se juntou com alguém que era uma 

desonra geral, e que por esse motivo era compreensível então, que ele fosse capaz de 

empreender as mais abomináveis ações
138

 contra seus súditos.  

 A descrição sobre as origens de Teodora levantam inúmeros debates, uma vez que 

Procópio escreve Histórias Secretas na intenção de desmoralizar o casal imperial, contudo, 

fazendo críticas mais duras à Teodora do que a Justiniano, como aponta Isabel Lassala 

Navarro, em artigo “Imagen pública y política de la emperatriz Teodora. Um estúdio a partir 

de la obra de Procopio de Cesarea”, além de não haver fontes que comprovem tais 

afirmativas. Henrique Houssaye no capítulo “Teodora”, parte da obra Três rainhas do amor: 

Aspásia, Cleópatra e Teodora, levanta as seguintes questões: 
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“Se é verdade que Teodora foi a vil prostituta cujo o infame renome 

era tão grande que as pessoas se desviavam nas ruas para fugir dela, 

como admitir que Justiniano, senador, conde dos guardas e aspirante 

à púrpura se atrevesse a tomar publicamente esta mulher por amante, 

fazê-la patrícia e por fim desposá-la?
139

” 

 

Condoñer aponta que o relato sobre a origem prostibular de Teodora pode ser fruto da 

imitação dos clássicos feita por Procópio, modelando, portanto, o retrato da imperatriz com o 

discurso ático. Como argumento, o autor demonstra a similaridade do discurso criado por 

Procópio com a realizada sobre a ateniense Neera: ambas foram prostitutas e ascenderam 

socialmente através do casamento
140

. Contudo, Codoñer ressalta que Cesareia pode ter 

enfeitado a retórica segundo a descrição dos antigos modelos, mas que isso, não significa 

necessariamente, o sacrifício da verdade histórica. 

Todas as críticas que Procópio faz à Teodora neste momento são estritamente ligados 

à questão da sexualidade. Hidalgo, ao falar das imperatrizes, afirma que “as intrigas sexuais e 

adultérios são as práticas mais atacadas e criticadas pelos autores antigos
141

”, restando à essas 

mulheres famas negativas. Talbolt assinala, em capítulo já mencionado, a valoração que 

existia em torno da virgindade. De acordo com ela, a insistência “nos temas da castidade para 

as jovens e da fidelidade para as esposas
142

” pendiam para uma vida reclusa das mulheres 

dentro de seus lares. Rousselle também aborda esta temática nas sociedades romanas, 

afirmando que as cidadãs romanas que se prostituíam eram condenadas a um status inferior 

que as proibia de ter um casamento legítimo “e à transmissão de uma capacidade cívica 

completa
143

”. Ou seja, antes de considerar possível ou não a afirmação sobre a vida 

prostibular de Teodora, é necessário ressaltar que a prostituição feminina ou a falta de 

conservação da castidade, dentro do cenário social da época, era entendido como algo 

negativo, e que esse discurso fica ainda mais enfático numa obra produzida com a intenção de 

criticar e desmoralizar a imperatriz. Portanto, atentar para as condições nas quais este 

documento foi produzido, sob a égide de sociedade patriarcal, com “rejeição às mulheres no 

marco político e ocultação de uma realidade mais complexa e diversa
144

”, é fundamental para 

entender a construção da anti-imagem da imperatriz em História Secreta.  
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Além da prostituição, outro tema bastante recorrente nos tópicos analisados é a 

aversão que Procópio tem da nudez de Teodora, ao ponto de chamar as genitálias de 

“vergonhas”, justificando que a postura correta é a de resguardar suas partes dos olhos dos 

homens
145

. Essas acusações podem estar relacionadas às questões levantadas por Brown 

sobre a relação entre moral sexual e a cristandade, uma vez que Procópio chega a dizer que é 

incapaz de falar sobre todas as coisas que fez Teodora, pois temia a vergonha de Deus. Como 

discutido no primeiro capítulo, a moral cristã de Procópio pode ter influenciado a escrita de 

sua obra. Nas palavras de Codoñer: 

 

A parcialidade reside no quanto Procópio se deixou levar por suas superstições e 

preconceitos - masculino, cristão, pró-senatorial - na hora de emitir seus juízos
146

.  

 

Estas afirmações de Codoñer se liga às outras feitas pelo autor sobre a credibilidade de 

Procópio. De acordo com ele, as narrativas foram escritas não somente com base em seu 

testemunho ocular, como também, do relato de outras pessoas. Codoñer ressalta que toda a 

cautela que Procópio tem para creditar as informações passadas a ele, se acaba quando seus 

informantes falam sobre as orgias sexuais que Teodora realizava quando não era da corte. 

Portanto, ele não tinha nenhum tipo de consideração em checar os fatos quando se tratavam 

da imperatriz para depois publicá-los, ao que tudo indica. O autor ainda finaliza dizendo que 

todas essas histórias do passado de Teodora poderiam ser apenas fofocas maldosas de outros 

homens da corte
147

, reiterando assim, a necessidade de analisar História Secreta a partir do 

foco de gênero, uma vez que todo esse discurso possui uma moral sexual que pode ter sido 

propagada por homens sobre uma mulher que estava no poder. 

 Por fim, quando Procópio se questiona sobre a coragem de Justiniano de casar-se com 

Teodora, alguém de tão má fama, e sinaliza como isso poderia impactar no modo como ele 

seria visto pelos demais, de acordo com Navarro, ele só está atacando a imperatriz como uma 

forma de deslegitimar Justiniano - o que acabaria, de acordo com a autora, por legitimar 

ainda mais o poder que Teodora tinha, uma vez que ela era usada para injuriar o imperador. 

Essa prática é ressaltada também por Brown: a relação entre a mulher e seu esposo, por si só 

não possuía significado na vida pública, afirma o autor, que continua argumentando que o 

distanciamento de ambos era até visto de maneira positiva uma vez que próximos demais elas 
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podiam influenciar o caráter de seu homem só pela sua presença, podendo inspirar “uma 

imprudência heroica por um amor autêntico
148

”. 

 

3. 2 O PODER IMPERIAL. 

 

 Em “El gobierno conjunto de Justiniano y Teodora”, Procópio inicia falando que seria 

necessário um século para poder falar de todas as coisas empreendidas pelos imperadores, 

mas, que se aterá a alguns aspectos, demonstrando de maneira sucinta o que ambos fizeram 

em conjunto, já que em sua vida em comum nunca atuaram um sem o outro
149

. Além disso, o 

autor afirma que eles fingiam desacordar em diversos temas para que os súditos não se 

voltassem contra eles, mas que na realidade, tudo era combinado, apontando como argumento 

a diferença de ambos no campo da religião – Teodora era monofisita e Justiniano pendia ao 

cristianismo ortodoxo – e também nas querelas das facções Verdes e Azuis. O casal agia 

dessa forma, de acordo com Cesarea, pois assim dividiam seus súditos e podiam controlá-los 

mais facilmente.  

Procópio destina também uma sessão para falar sobre o caráter de Teodora, afirmando 

logo no início que sua inabalável e desumana crueldade, dominam constantemente seus 

pensamentos
150

 e que seu desejo era a destruição. Não havia nada que a impedisse de tornar 

possível sua vontade, afirma o autor. Há também a denúncia do autor pelo modo de vida que 

Teodora levava, sempre comendo e dormindo bastante, o que para Procópio configurava um 

comportamento impróprio para quem julgava governar um império. Além disso, o historiador 

fala que o governo se tornou um regime de escravos prontos para fazer as vontades de 

Teodora
151

, e que ela foi a principal culpada pelo fracasso do plano de reconquista do 

Império. Já sobre Justiniano, Procópio afirma que ele possuía um caráter de simplicidade, 

apesar de ser um tirano, enquanto a imperatriz é definida por ele como possuindo um caráter 

difícil e intratável.  

Outra acusação que Procópio faz à Teodora ainda nessa sessão, mas que continua na 

seguinte, “Las víctimas de Teodora”, é que ela não só roubava os súditos, como fraudava 

julgamentos e mandava castigar - até assassinar - seus opositores. Para as duas primeiras, o 
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autor afirma que existia um tribunal para arruinar os súditos e roubá-los
152

 e que os juízes 

rivalizavam entre si para atender melhor os desejos da imperatriz. Sobre as últimas 

acusações, o autor aponta que ela arquitetou o exílio de João da Capadócia e mandou prender 

quinhentas prostitutas num monastério para que elas pudessem mudar de vida
153

. Portanto, 

Teodora não se preocupava em respeitar nem as magistraturas e nem o império, diz Procópio, 

e nenhuma outra coisa a fim de ver seus desejos sendo cumpridos
154

. Por fim, o autor fala 

sobre um filho que Teodora teve antes de casar-se com Justiniano, quando ainda era 

prostituta. Nessa ocasião, afirma o autor que a imperatriz tentou realizar, mais uma vez o 

aborto, mas como não foi bem-sucedida levou a gravidez adiante, e ao dar à luz, a um menino 

chamado João, o pai da criança ciente do desejo de Teodora de não criar o garoto, foi embora 

para outra região levando-o consigo. Já adulto, depois da morte de seu pai e sabendo o 

paradeiro de sua mãe, João resolve ir até a corte falar com ela. Teodora, com medo de que 

Justiniano soubesse dele, ordenou que um de seus servos fizesse algo com seu filho. Procópio 

então diz que não sabe dizer ao certo o que ocorreu com o rapaz e que desde essa ocasião, 

nunca mais se soube dele
155

. 

No último tópico da obra, intitulado “Senadores e magistrados submetidos ao 

imperador”, Procópio versa sobre as mudanças no rito de prostasia ao imperador e a inclusão 

de Teodora nesse evento. Desse modo, segundo Procópio, quando os patrícios e senadores 

estavam na presença de ambos deveriam ficar de bruços no chão, e depois de estender o 

quanto podiam mãos e pés, tocavam com seus lábios o pé de cada um antes de levantar-se
156

. 

A imperatriz não só consentia em receber tais honras como também, de acordo com o autor, 

não considerava de modo algum improcedente tratar com persas ou bárbaros e recompensá-

los financeiramente se necessário, submetendo o império romano a uma situação nunca vista 

em todos os séculos anteriores
157

, afirma Procópio. O autor finaliza este último tópico 

sinalizando que os bizantinos só saberão o que aconteceu com o dinheiro do império, entre 

algumas alternativas, quando Justiniano se livrar de Teodora e de sua condição de príncipe 

dos demônios.  
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 Como pode-se perceber, a sexualidade volta a ser tema desta análise, porém agora 

voltada à maternidade. Se considerarmos a importância que esse tema tinha para a vida das 

mulheres com base no capítulo anterior, fica clara a crítica feroz feita por Procópio. Sissa 

pontua que nas sociedades gregas, a mulher tinha sua função atrelada a cuidar dos filhos. 

Sobre as sociedades romanas, Rousselle enfatiza que o casamento e a maternidade eram o 

destino das mulheres romanas, as famílias delas esperavam que isso acontecesse, e aborda 

também a temática do aborto, tal qual Procópio. De acordo com a autora, a Igreja condenava 

de maneira veemente essa prática, afirmando que “uma esposa que fazia aborto era o mesmo 

que adultério
158

”. Assim, de novo é possível estabelecer conexão entre a fé cristã do autor de 

História Secreta e sua narrativa. Hidalgo, sobre a relação entre sexualidade e poder, aponta 

que isso sempre é posto de maneira negativa para referir-se a imperatrizes que haviam se 

destacado
159

. 

Já sobre o retrato negativo que Procópio faz sobre o uso do poder por Teodora, tanto 

Hidalgo como Navarro, tem importantes contribuições. A primeira diz que, quando uma 

imperatriz exercia atividades que estavam proibidas a ela, era normal que fosse atacada. 

Procópio, provavelmente por sua origem nobre e senatorial, não conseguia sequer 

compreender a ascensão de sujeitos que não possuíssem a mesma qualificação que a sua, 

muito menos compreender que uma mulher pudesse governar um império.  

Navarro, como dito no capítulo inicial, vincula a data de publicação de História 

Secreta à morte de Teodora, pois de acordo com ela, Procópio tinha medo do que a imperatriz 

poderia fazer a ele se soubesse do conteúdo de seu livro. Um argumento que a autora usa para 

isso é que, as críticas que o autor faz a imperatriz são muito mais duras do que às 

relacionadas ao imperador e isso pode ser relacionado com um trecho exposto a pouco: 

enquanto ela tinha um caráter difícil e intratável, Justiniano era um tirano com caráter de 

simplicidade. Navarro argumenta que a sensação que se dá é que o imperador está desculpado 

de suas más ações, pois na verdade, era manipulável, e por isso, perderia seu título de 

príncipe dos demônios se se afastasse de Teodora.  
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CONCLUSÃO. 

 

 Através do olhar lançado para esta fonte, é possível concluir que a imagem que 

Procópio tem de Teodora está relacionada ao quadro geral do imaginário feminino da 

sociedade bizantina, do século VI. Este ideário pode concluir-se também, que se consolida a 

partir de rupturas e continuidades, ligado a um grande fluxo cultural. Há elementos das 

sociedades greco-romanas que são visíveis na construção da narrativa sobre Teodora, sobre a 

mulher - mesmo que reinventadas, ou ainda perpassadas por questões regionais, desde a 

sociedade grega o matrimônio e a maternidade são dadas de ordem natural às mulheres.  

A prostituição e o aborto, temas caros à nossa contemporaneidade quando discutidos 

por Procópio trazem a luz as necessidades de continuar agregando à historiografia narrativas 

sobre as mulheres e o gênero. Um dos maiores argumentos daqueles que são favoráveis a 

descriminalização das práticas abortivas é que, por mais que seja proibido, as mulheres 

recorrem à elas, e este trabalha mostra que não só Teodora fez isso quando era prostituta 

como também, as mulheres casadas que com o ímpeto da Igreja de estimular apenas relações 

sexuais conjugais, deixou o feminino despreparado diante sucessivas gravidezes.  

Ainda no campo da necessidade de se abordar uma história das mulheres e de gênero - 

pois uma sem a outra, torna a análise incompleta - é necessário ressaltar uma das mais 

importantes contribuições deste trabalho: o de encarar os documentos, principalmente 

relacionado às idades antigas e tardo-antigas - como fruto de uma construção social, 

patriarcal e hierarquizada. As contribuições dos autores nesse sentido, seja no campo teórico 

como Scott ou no de Hidalgo, fazem com que novas abordagens surjam e novos sujeitos 

possam enfim aparecer, mesmo que nas entrelinhas dos documentos. 

Contudo, diante uma categoria de análise tão nova, com tantos campos abertos para 

perguntas que talvez ainda não tenham sido feitas à uma fonte, fica difícil direcionar para um 

só eixo a análise. Ao querer abordar temas que fossem relacionais entre sexualidade, 

maternidade, matrimônio e poder, talvez o exposto fique geral demais. Contudo, para poder 

melhor a narrativa que Procópio faz em cada um desses temas, seria necessário, acredito, 

olhar cuidadosamente a maneira como o autor fala de Procópio em outras fontes. Portanto, 

este trabalho apresenta-se como uma investigação geral mas inicial. A partir dos 

questionamentos que permearam essa análise, algumas respostas foram encontradas, do 

mesmo modo que muitos outros campos de possibilidade de análise também se abriram. 

Vale ressaltar também, que uma das grandes dificuldades para a realização desta 

pesquisa está na dificuldade de encontrar bibliografia especializada sobre o tema que sejam 
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em português, atuais ou então possuam um preço acessível. É urgente que se façam mais 

pesquisas sobre Teodora e História Secreta, já que as poucas produções que tratam de 

Procópio focam principalmente na análise de Guerras, sua primeira obra. Entretanto, gostaria 

de esclarecer que não há má vontade de pesquisadores em tratar do tema, mas que o fato de 

sequer haver uma cópia de História Secreta para o português dificulta seu acesso, e 

consequentemente sua análise.  
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FIGURA 3: Teodora com suas amas e eunucos. Mosaico na Basílica de São Vital. Fonte: 

Google imagens, 2018. 
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FIGURA 4: Justiniano com sua comitiva. Mosaico na Basílica de São Vital, Ravena. Fonte: 

Google imagens, 2018. 


