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RESUMO 
 

Esse projeto de pesquisa se propôs a analisar na biografia de Melânia, a jovem, a presença do monasticismo 
durante a tardo antiguidade. O século V d.C., período em que viveu nossa personagem, foi um momento de 
construção da doutrina cristã no mundo antigo, fato que se mostra no nascimento do movimento em questão, 
bem como sua disseminação. As práticas monásticas já se mostravam presentes desde a segunda metade 
do século III no mediterrâneo oriental, principalmente nas regiões do Egito e da Palestina. Nota-se, entretanto, 
que o movimento cresceu nos séculos seguintes e ganhou forma na medida em que seus seguidores 
encontravam no deserto e, principalmente, nas terras santas, o local apropriado para suas práticas ascéticas. 
Tais práticas, ensinamentos, cotidiano e principalmente a forte religiosidade são descritas na biografia de 
Melânia por seu discípulo Gerôncio, objeto de nossa investigação. 
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1         INTRODUÇÃO  
 

Nossa pesquisa teve por finalidade estudar o monasticismo e suas práticas na 
biografia de Melânia, a Jovem.  Para tanto, levamos em consideração seu contexto 
histórico, as transformações no âmbito cultural, social, econômico, político e religioso do 
período tardo antigo. 

A biografia de Melânia foi escrita no século V por seu discípulo e capelão Gerôncio 
que, além de seguidor de seus ensinamentos, era sobretudo seu amigo próximo. Ele 
apresenta na forma de uma narrativa biográfica acontecimentos da vida da aristocrata 
romana. O autor busca relatar a vida de sua mestra de forma cronológica, ainda que seja 
impreciso em alguns momentos. A fonte oferece aporte para discussão de diversos temas 
voltados a construção dos ideais cristãos, já levantados na primeira fase da pesquisa (PIC 
2017-2018). E que agora ampliamos o debate para o movimento monástico. 

Sobre a narrativa, o autor a inicia pela juventude de sua mestra na cidade de Roma, 
segue pelas ‘batalhas’ que Melânia enfrentou contra sua família, membro do escol mais 
elevado da sociedade romana, a ordo senatorius, a sua ‘libertação’ do mundo pagão, 
seguida pelas peregrinações que fizera em diversas áreas do mediterrâneo, as práticas 
cristãs, o apego a pobreza e aos votos de castidade, as fundações de monastérios e os 
embates teológicos que participou durante a vida até por fim, detalhar sua morte no ano de 
439. 

Suas práticas são para nós, um exemplo claro de ações monásticas que estavam 
emergindo na época e que demonstravam o surgimento e consolidação do monasticismo 
em diversas modalidades. Na fonte em questão, percebemos uma adesão maior de Melânia 
ao monasticismo anacoreta e cenobítico a qual nossa pesquisa se propôs a identificar e 
explanar. Por fim, consideramos também, além de seu contexto, a tipologia da fonte, escrita 
na forma de biografia. Tal gênero narrativo possui características próprias que foram 
analisadas por nós durante a pesquisa.  

 
2         MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Como materiais, identificamos primeiramente a biografia intitulada “A Vida de 
Melânia, a Jovem”. Gerôncio inicia sua obra com um prólogo, indicando a quem ele havia 
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destinado a biografia e o como foi o processo de sua escrita. Em uma discussão mais 
detalhada, identificamos que ela foi inicialmente escrita ao bispo de Jerusalém da época. 

A biografia, consiste na tradução do prólogo e dos 70 capítulos que são, por sua vez, 
divididos em 5 partes em função dos fragmentos que o tradutor obteve acesso. Por assumir 
um caminho metodológico para a tradução da biografia, Gorce (1962), editor da tradução 
em língua francesa, atribui um título específico para cada parte, de forma a guiar o leitor. 
Os cinco são respectivamente: A liberação, que relata as primeiras lutas contra sua família 
para se libertar e buscar uma vida ascética. As viagens, que transcreve a sua partida e 
peregrinações para a África, Egito e Palestina. Sobre o monte das Oliveiras, destacando 
os momentos que se manteve em Jerusalém e a construção dos seus monastérios; Com 
os Grandes, apresenta a sua viagem a Constantinopla, onde tem sua fama consolidada 
por suas práticas religiosas; A Morte, que relata seus últimos momentos, festas e funeral.  

Gerôncio escreveu a obra em texto corrido e não intitulados, mas com os capítulos 
enumerados em uma certa ordem. Os capítulos e as subdivisões de Gorce tentam seguir 
uma ordem cronológica, mas isso falha pois Gerôncio não mantém uma linearidade na 
construção de sua narrativa. Isso se mostra principalmente nos momentos em que ele 
busca relatar as práticas ascéticas de sua mestra, seus milagres, seus ensinamentos e sua 
liturgia, que são ações realizadas por boa parte de sua vida, não somente no momento em 
que a narrativa está.  

Como aporte teórico metodológico observamos primeiro a necessidade de se 
delimitar caminhos possíveis de serem traçados por meio da história cultural. Em especial 
no que diz respeito a necessidade de se analisar uma fonte, sua produção e seu autor. Para 
pensar este último, lembramos o conceito apresentado por Michel de Certeau (1982), “lugar 
social”, que nos diz respeito ao lugar socioeconômico, político e cultural de produção e do 
produtor do objeto. O historiador francês, estabelece esse conceito, que agora 
incorporamos, como forma de nos lembrar da necessidade de estar atento aos fatores que 
levaram o produtor de determinada fonte a incluir julgamentos, omitir fatos ou até mesmo 
desenvolver certo discurso que a nós cabe analisar. 

A leitura da obra Carlo Gizburg (1989) permitiu reconhecer que a partir da análise 
dos vestígios, devemos olhar para os “ecos” deixados nas fontes. Tal como a escrita de um 
texto responde a intencionalidade de um autor, o mesmo é capaz de deixar traços, sinais, 
marcas de sua presença durante a narrativa. Esses traços podem ser encontrados nas 
omissões de alguns fatos, na exaltação de outros. 

Para a biografia escrita por Gerôncio, optamos por trabalhar esses aspectos a partir 
do método taxonômico criado por Júlio Arostegui (2003) e ainda apresentado por Barros 
(2012), como forma de compreender a fonte em sua gama de possibilidades. O uso de 
taxonomias para a pesquisa histórica tem seu atributo para que compreendamos a vasta 
possibilidades de temas e métodos que podemos abarcar em uma única fonte. 
 
3         RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
O monasticismo surgiu em meados do século III no mediterrâneo oriental com os 

primeiros assentamentos religiosos de pessoas com o interesse em buscar um modo de 
vida regrado e ascético. Além disso, os que aspiravam seguir este caminho estavam em 
busca da perfeição e da comunicação com Deus, o que exigia o desligamento das 
tentações terrenas, corporais e mentais (CORTÁZAR, 2012, p. 106). 

Ainda sobre sua origem, segundo Colombás (2004), existem 3 explicações para o 
seu aparecimento. A primeira, explicação mais comum, versa sobre o fortalecimento da 
igreja por Constantino. Desse fortalecimento teria surgido o descontentamento dos ascetas, 
já existentes, para com a temporalização do cristianismo, incompatível com o mundo. O 
monacato seria, então, a continuação do cristianismo desligado das tentações mundanas 
e passageiras; o cristianismo das cavernas de outros tempos do “cristianismo primitivo”. 
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Para contemplar a narrativa de Gerôncio, optamos por apresentar e analisar as 
características do monasticismo na biografia de Melânia, a Jovem partindo de seu trajeto 
em busca de uma vida monástica. Desse modo, apresentaremos primeiro como surgiu o 
monasticismo na região onde Melânia esteve e as práticas que a mesma desempenhou no 
local. Começando pela península itálica, onde nasceu e desenvolveu suas primeiras ações, 
seguindo pela África, onde ficou por 7 anos sob o ensinamento de padres. Depois, a análise 
discorreu sobre as práticas e ensinamentos que ocorreram em suas viagens que fez pelo 
Egito Anacoreta somado aos conselhos que recebeu dos anacoretas. Por fim, destacamos 
os monastérios que fundou na Palestina, estes, que ficaram sob a responsabilidade de 
Gerôncio após a morte de Melânia, se caracterizam pela prática cenobítica. Essa última 
destacada pela vida em comunidade dos monges, ao contrário da anacorética, que é 
atribuída a monges que buscam isolamento, reclusão e ascese. 

 
4         CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Concluímos que o objetivo de nossa pesquisa foi alcançado. Primeiramente, foi feito 
um levantamento bibliográfico a respeito de 4 eixos: o contexto histórico, a tipologia da fonte 
(biografias), estudos já realizados sobre Melânia, a Jovem e estudos pertinentes sobre as 
práticas monásticas. O estudo da bibliografia selecionada nos permitiu compreender como 
as práticas de Melânia, a jovem, narradas por seu discípulo e amigo Gerôncio, podem 
contribuir para os estudos do monasticismo primitivo, bem como os seus desdobramentos. 
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