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Análise e Distribuição Espacial de Lucernas Romanas de Disco: o Caso das Províncias 
da Palestina e da África Proconsular 

Marcio Teixeira-Bastos

Resumo

O presente trabalho procura a articulação das produções de cerâmicas de iluminação romanas tipo 
disco que estiveram em circulação no Orbis Romanorum durante o período Romano e Romano 
Tardio de ocupação das regiões que compreendiam a Palestina e África Proconsular (1º AEC -       
7º EC). A análise comparativa dessas produções tendo inerente a sistematização de dados físico-
químicos das argilas de confecção dos objetos pode prover interessantes inferências sobre os locais 
de  fabrico,  relações  de  ruptura  e  continuidade  de  estilos  e  sistemas  tecnológicos,  bem  como 
fomentar dados para o entendimento da co-constituição do espaço e das identidades culturais dos 
grupos sociais que se utilizaram desses artefatos na paisagem.

Palavras-chave: Império Romano, Petrografia Cerâmica, Lucernas romanas de disco, Palestina e 
África Proconsular. 



The Analysis and Spatial Distribution of Roman Provincial Discus Lamps: The Case of 

Palestine and North Africa

Abstract

This PhD dissertation studies the production and distribution of Roman oil lamps made of clay in 

the Orbis Romanorum during 2nd and 3nd CE by means of thin-section analysis and comparative 

research,  in  order  to  identify  workshops  in  the  Levant  during  Late  Antiquity.  The  results  are 

compared  with  modes  of  production  and  distribution  of  Roman  oil  lamps  of  North  African 

workshops (5th-7th CE), against their social and economic implications. This comparative research 

seeks trends of continuity, discontinuity and change of style and technology in order to foster our 

understanding of space and cultural identity definition amongst social groups that used clay lamps 

as social and mental marker.

Keywords: Petrography, Clay, Roman Lamps, Palestine, North Africa.

ניתוח ותפוצה מרחבית של נרות דיסקוס רומיים פרובניציאליים: ארץ-ישראל וצפון אפריקה כמקרי מבחן 

תקציר: דיסרטציה זו חוקרת את הייצור והתפוצה של נרות חרס רומיים בעולם הרומי במאות השנייה והשלישית לסה"נ, 

באמצעות ניתוח פטרוגרפי ומחקר משווה, לטובת זיהוי סדנאות ייצור בלבנט. תוצאות המחקר מושוות לאופני היצור 

והתפוצה של נרות חרס רומיים בסדנאות בצפון אפריקה, על רקע ההשלכות החברתיות והכלכליות של ייצורם. מחקר 

משווה זה מבקש להתחקות אחר מגמות של המשכיות, שבר ושינוי של סגנון ושל טכנולוגיה לטובת הבנה טובה יותר של 

הגדרות מרחב וזהות תרבותית בקרב קבוצות חברתית שהשתמשו בנרות כמגדיר חברתי ומנטלי. 

מילות מפתח: פטרוגרפיה, טין, נרות רומיים, ארץ-ישראל, צפון אפריקה 
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1. Introdução  

       

      “Mas sou de vim tentar…Deixa a tinta andar um tantin no tom 

até ter o dom de te encantar, tá?” 

(Marechal) 

 O imperador romano Constantino desempenhou um papel importante ao transformar a Igreja 

de uma vítima de perseguição em uma parte integrante do estabelecimento romano. Constantino 

definiu o cristianismo durante um período em que o processo de romanização foi retomado e 

expandido. A incorporação de vários traços da religião tradicional romana ocorreu, 

consequentemente, no cristianismo assumido contando com o rápido aumento do número de novos 

convertidos, que foram em muitos casos parcialmente 'cristianizados' para serem integrados ao 

Estado Romano, muito mais do que por um suposto êxito e aceitação meta física do proselitismo 

cristão. O resultado dessa combinação entre o Estado Romano e as comunidades cristãs foi a 

transformação do cristianismo através do sincretismo com o paganismo romano, ou melhor referido, 

com a religião tradicional romana. O traço incomum do Império Romano de incorporar pessoas das 

mais distintas culturas em seus sistemas de controle, é o que possibilitou que o cristianismo não 

fosse relegado ao desaparecimento junto com outras religiões orientais, essencialmente devido a 

atuação representativa de três cidadãos romanos, curiosamente oriundos das províncias: Paulo (שאול 

 Sha'ul ha-Tarsi), um judeu; Constantino (Flavius Valerius Constantinus), um sérvio; e ,התרסי

Agostinho de Hipona (Aurelius Augustinus Hipponensis), um berbere (veja Richard 2010: 223, 

252-282). 

 Os romanos, portanto,  estavam suficientemente habituados à adicionar um novo deus ao seu 

panteão sempre que em contato com outra cultura dominada; incluindo, nesse sentido, até um deus 

Hebreu, uma vez que diferentemente das religiões orientais (e.g judeus e samaritanos), os romanos 

não acreditavam que os deuses eram oniscientes, e muito menos que eles se preocupavam com as 

crenças internas dos povos sujeitos. Durante o período romano imperial tardio, a crença 

compartilhada na imortalidade da alma  está presente tanto entre cristãos, estóicos e neoplatônicos, 

como entre os seguidores do judaísmo, mitraísmo persa e dos cultos de Isis no Egito. Durante o 

segundo século da Era Comum (2º EC), mesmo a maioria dos seguidores da tradicional religião 
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greco-romano acreditava que os deuses não eram passavam de espíritos de mediação de um 

princípio organizador universal da vida humana na Terra.  

 As ideias Gregas e Hebraicas sobre o meta físico foram modificadas, amalgamadas e 

transmitidas pela pragmática romana por toda a Europa ocidental e difundidas nas área de domínio 

do Império Romano. O paradoxo judaico de um D’us cuja onisciência e onipotência O colocou 

muito acima de todos os seres humanos, mas cujo amor imenso para com estes mesmos seres 

humanos trouxeram-Lhe, ao mesmo tempo, emocionalmente para perto deles, alimentando o 

paradoxo, não teria ganho auditiva maioria na parte Ocidental do mundo, se não fosse pelos 

Romanos. Além disso, sem as massas romanas para o desenvolvido do proselitismo cristão e demais 

religiões, o cristianismo não teria sobrevivido e se expandido da maneira que se oportunizou, 

principalmente depois que se efetivou seu conluio estatal. Os imperadores romanos frequentemente 

davam suporte a filósofos e cientistas cujas ideias fossem proeminentes em sociedade, muitas das 

quais ainda formam até hoje alguns dos fundamentos intelectuais do Ocidente, para salientar a 

importância de compreender os processos ocorridos na sociedade romana e o estudo da Arqueologia 

Romana para conhecimento das organizações humanas e relações de poder em sociedade.   

 Nos capítulos que se seguem, vou resumir os estudos de lucernas no âmbito acadêmico e 

tentar demonstrar uma abordagem integrada das chamadas 'lâmpadas de argila romanas', em termos 

de descrição de suas fábricas, proveniência de materiais argilosos, manufatura e agencia de artefatos 

arqueológicos, e multiplicidade de usos da cultura material. A análise cerâmica e geológica é 

combinada com o objetivo de abordar as possíveis relações de comércio e identidades existentes na 

Antiguidade entre as províncias da Palestina e da África Proconsular no espaço  do Império 1

Romano.  

 A  presente tese de doutorado aborda, nesse sentido, a multiplicidade de identidades sociais 

que podem ser observadas através da manipulação da cultura material e visual. Dessa forma, o tema 

da iconofobia sobre o consumo de lâmpadas de argila na Palestina durante o período romano na 

região demostra que há ocasiões em que as comunidades deliberadamente não interagem com 

 Nos termos apresentados por Massey (2009: 43) o espaço subjuga o temporal e através da representação 1

espacializamos o tempo. É entendido enquanto uma particular forma de ordenar e organizar o espaço que reconhece as 
multiplicidades, fraturas e dinamismos presente nele, na perspectiva de que  “trajetorias" e “estorias" em dada paisagem  
são selecionadas e enfatizadas durante processos de mudança e fenômenos que obedecem fechamentos parciais e 
provisórios em sociedade, abarcando as práticas repetidas que indicam caminhos impregnados de noções de discurso e 
identidade (Massey 2009: 248). O espaço, portanto, é uma simultaneidade de ‘estórias-até-agora’ em um movimento 
randômico de contatos entre humanos, governados em extensa medida pela desordem subjacente invisível e 
aleatoriedade dos eventos. O que permite sempre, em menor medida, ter uma leitura do movimento, em termos gerais, 
no espaço e sobre os possíveis contatos entre indivíduos e objetos.  
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conjuntos específicos de cultura material, muito embora as oportunidades estejam disponíveis para 

fazê-lo. O estudo de lucernas está inserido nas pesquisas em cerâmica romana e relacionado ao 

Artesanato e Comércio no Império Romano. Nesse sentido, as recentes pesquisas em cerâmica 

(Brughans e Poblome 2016; Bes 2015; Bang 2008; Poblome 2008 e 2013; Temin 2014) têm 

procurado abordar a temática através da aplicação de novas técnicas de análise e compilação de 

dados, tais como as plataformas MERCURY (Market Economy and Roman Ceramics 

Redistribution, after the Roman patron god of commerce) e o ICRATES project (Inventory of Crafts 

and Trade in the Roman East). Essas abordagens têm aberto novos caminhos para o estudo da 

cerâmica romana utilizando-se  de análises de rede e geo-processamento. O estudo do aparato de 

iluminação nas províncias da Palestina e África Proconsular com particular enfoque na manufatura, 

distribuição e consumo dos objetos oferece oportunidade, através dos estudos de caso, de 

compreender melhor algumas relações estabelecidas nas cadeias operatórias e suas extensões, bem 

como consequências, nas organizações espaciais.  

 A maioria dos estudiosos concorda que uma mistura complexa de mecanismos que 

trabalham em vários níveis foi responsável pelas diferenças nos padrões de distribuição de cerâmica 

pelo Mediterrâneo Antigo durante o período Romano. Modelos conceituais descritivos foram 

propostos para explicar o funcionamento do comércio romano e dos mercados na estrutura imperial 

romana, que funcionariam sob o estilo de ‘bazar-mercado' nesse período em questão (Bang 2008: 4; 

Bes 2015; Brughans e Poblome 2016: 398). Completamente diferente do estilo de entidades 

integradas em grande escala de produção e com informação especializada, facilitada pela extensa e 

eficiente rede de comunicação, tal qual acontece nos dias atuais. O mercado romano, por outro lado, 

funcionou muito mais como um sistema fragmentado com relativa padronização, do qual os 

próprios comerciantes tinham um conhecimento muito limitado (o que  favoreceria o oportunismo e 

especulação). Portanto, o comércio romano eminentemente se estabeleceria a partir da rede social 

de relações de confiança pessoal e fortes laços comunitários mantidos; assim como pelas demandas 

variáveis de consumo, fornecimentos dos produtos desejados, incertezas ambientais de transportes e 

transparências do mercado. 

 Bang (2008: 200-201) sugere que as redes sociais permitiram a especialização dos 

intermediários e do comércio inter-regional, de maneira que isto fomentou uma integração das 

esferas políticas e comerciais. Ele argumenta ainda que os comerciantes tinham a tendência 

dominante de voltar-se para as comunidades formadas e estruturadas em torno de identidades 

nativas, especialmente aquelas assentadas em centros urbanos e áreas maiores do Império Romano. 
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A emergência  de redes locais de comércio com uma preferência para conexões nativas daria origem 

a uma distribuição supra-regional de produtos e mercadorias (Bang 2008: 249-250). 

 Ao contrário de Bang, no entanto, Temin (2014: 4) acredita que os mercados romanos foram 

integrados e fortemente interligados em grandes distâncias. A economia do início do Império 

Romano embora não tão articulada como a atual, seria uma economia de mercado estabelecida com 

partes desta economia localizadas a consideráveis distâncias umas das outras; contudo, ainda assim 

com uma clara idea de ‘mercado mediterrânico’. As lucernas manufaturadas em argila foram 

distribuídas e comercializadas ao longo de toda a extensão do Império Romano com muitas 

oficinas/ateliês criadas localmente nas províncias. Nesse sentido, a combinação de ambos 

argumentos parece oferecer maior potencial analítico. Haveria um mercado estabelecido no mar 

Mediterrâneo e suas rotas terrestres de interligação, assim como intermediários fomentariam as 

relações de distribuição supra-regional de produtos no domínio do espaço romano.  

 O estudo das lucernas romanas frequentemente aborda o contexto da religião e da política, 

assim como as formas ritualizadas e complexas de comunicação através da manipulação da cultura 

material. O que muitas vezes permite analisar os estímulos de mudança, principalmente aquela 

religiosa (Chaniotis 2009). O culto imperial romano, por exemplo, tem sido entendido como um 

conjunto de rituais destinados a integrar o imperador ao panteão religioso local das comunidades 

dominadas e promover a lealdade provincial. Esse mesmo culto tem sido a base interpretativa para a 

mudança no equilíbrio notável entre o ideal tradicional de igualdade de todos os cidadãos romanos e 

a nova qualidade imperial adquirida de distância e elevação durante a Antiguidade Tardia (veja 

Price 1984; Flaig 2003, Silva 2014). Estes câmbios e transformações implicaram diretamente na 

associação do aparato romano com a ascendente religião cristã (e sua relação de origem no 

Judaísmo) durante o mesmo período em que a produção cerâmica de lucernas foi difundida pelos  

domínios romanos no Mediterrâneo. A iconografia de suas peças serviu de mídia, portando 

símbolos e signos combinados com seus respectivos significados representativos específicos, 

auxiliando o desenvolvimento da comunicação, circulação de ideias e mensagens, de forma 

acessível ao consumo de todas as classes no Império Romano. Isto destaque a agência dos objetos e 

valor simbólico das lucernas como marcadores mentais e identitários em sociedade. O mercado e a 

manipulação da luz na Antiguidade abrigou questões físicas e meta físicas relacionas ao fenômeno 

natural, assim como movimentou as relações de representatividade e consumo dos grupos sociais na 

arena cultural do período.   
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2. Lucernas como paradigma dos estudos em cerâmica romana: 
 uma revisão bibliográfica.  

Lucernam olere! 

Fig. 1. Províncias do Império Romano e suas respectivas vias de interligação .        2

 No passado, o estudo de lucernas romanas recuperadas em escavações arqueológicas 

limitou-se à publicação com um foco especial sobre os métodos tradicionais, a saber, a tipologia e a 

cronologia. No entanto, mesmo atualmente, pouco tem sido feito para superar isso e entender 

lucernas (as lâmpadas de óleo) em termos de sua fabricação, significado religioso e tecnológico. 

Mais recentemente, novas abordagens procuram compreender a natureza do comércio de lucernas, 

 Veja as seguintes plataformas de dados abaixo para informações sobre as distâncias percorridas através das vias e rotas 2

de navegação no Império Romano: 
http://orbis.stanford.edu/; 
http://darmc.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k40248&pageid=icb.page188868;  
http://pelagios.org/maps/greco-roman/
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com esforços para desvendar a relação entre as oficinas e os centros regionais de produção, através 

de análises química e petrográfica das pastas e suas implicações para o nosso entendimento da 

economia romana (e.g. Lapp 1997; Adan-Bayewitz et al 2008 ). Este capítulo introdutório irá 

enfatizar a história intelectual, os paradigmas sociais e culturais, bem como as práticas 

arqueológicas desse campo de pesquisa, sem a tentativa de ter uma análise histórica completa. As 

referências bibliográficas são discutidas geograficamente e vale a pena notar a intenção comparativa 

entre o Ocidente e o Oriente Romano. A idéia é fornecer uma visão geral dos equipamentos de luz e 

sua interpretação contextual nestas duas partes distintas do Império Romano. Será possível notar 

algumas semelhanças relacionadas ao papel que as lucernas desempenham como elementos votivos 

em ambas as partes do Império Romano.  

2.1. As pesquisas no Ocidente Romano. 

  

 As lucernas encontradas na Germania Magna (Superior e Inferior) e Pannonia (Superior e 

Inferior) foram usadas para estabelecer as primeiras tipologias e cronologias nessa parte do Império 

Romano (Fischbach 1896; Fink 1900; Loeschcke 1919: 4447-451). As investigações de Loeschke 

(1919) produziram uma divisão das lucernas romanas em três categorias principais: Bildlampen, 

Firmalampen e Talglampen. Todas as categorias foram estabelecidas com base na sua forma, 

decoração, e nas inscrições das bases dos objetos que foram encontrados na Germania Magna e 

Panonia. As lucernas (ou lâmpadas de terracota, como também são chamadas) que não foram 

classificadas como Firmalampen (caracterizadas por serem produzidas de forma padronizada e com 

marcas das oficinas, fig.2, abaixo), foram frequentemente identificadas como Bildlampen, 

usualmente lâmpadas que contêm figuração em relevo na parte superior do objeto. Uma das 

principais desvantagens desta convenção, é que muitas ‘Bildlampen’ também têm os nomes dos 

fabricantes e são tão propensas a serem produtos de grandes empresas - portanto, produzidas de 

forma padronizada - quanto aquelas que se enquadram nos tipos Loeschcke IX e X como 

Firmalampen. Infelizmente, nenhuma tentativa de dar um sentido mais lógico para o termo 
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'Firmalampen' tem muita chance de sucesso, uma vez que a tipologia criada por Loeschcke é a mais 

difundida e conhecida entre os pesquisadores dedicados ao assunto. Loeschcke (1919: 249-254) 

desenvolveu sua tipologia com o objetivo de compreender a origem, o local de produção e as 

oficinas das lucernas da região. O trabalho de Loeschcke "Lampen aus Vindonissa" continua a ser 

uma base referencial geral para o estudo das lâmpadas de óleo no Império Romano no Ocidente. 

 Iványi (1935) usou as moedas encontradas na Pannonia para inferir uma cronologia inicial 

para as lucernas nessa província; no entanto, as evidências apresentadas não foram amplamente 

aceitas e a cronologia questionada. Contudo, este estudo foi capaz de determinar os principais tipos 

de lucernas encontradas na Pannonia. Muitos moldes de fabricação local (e.g. fig. 3, abaixo) foram 

encontrados na região, porém, tanto os moldes como a assinatura das oficinas italianas foram 

evidentemente imitados de exemplares importados (e.g. FORTIS). Os estudos de Menzel (1954), 

Szentléleky (1959; 1969), Heres (1972), Leibundgut (1977) devem ser mencionados por seus 

esforços em articular cronologias e tipologias, mas está além do escopo deste capítulo discuti-los 

em detalhes. Apesar de que vale a pena notar (cf. Leibundgut 1977: 192-194) que os motivos 

decorativos das lucernas romanas foram nomeadamente influenciados pela arte romana imperial 

oficial, mais próximo do que qualquer outro produto de cerâmica. Recentemente, Frecer (2013) 

Fig. 2. Molde de lucerna Firmalampen - sem decoração na parte central do objeto - e com assinatura 

da oficina cerâmica. 

!
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demonstrou o papel votivo das lucernas no contexto funerário de Gerulata , salientando a prática de 3

depositar lucernas em enterramentos no período romano na região. Além disso, é interessante 

observar que divindades orientais sendo retratadas em lucernas, uma das principais mídias 

iconograficas do período, somente começam a ocorrer nos objetos a partir do final do primeiro 

século  EC (1 EC) em diante. 

 Anterior à tipologia criada por Loeschcke, o estudo de Dressel é tido como o pioneiro estudo 

sistemático de lucernas. Lidando com os Instrumentum domesticum de Roma no XV Corpus 

Inscriptionum Latinarum (1899: 782-870), a tipologia relativa criada por Dressel levou em conta as 

inscrições e nomes das oficinas; contudo, apesar de substancial para o conhecimento sobre o tema, 

sua classificação (de trinta e um tipos de lucernas) está essencialmente desatualizada. As tipologias 

de Dressel e Walters às vezes são citadas nos estudos atuais sobre lucernas, mas o sistema criado 

por Loeschcke ainda vigora como padrão para entendimento geral. Esse sistema não é abrangente, e 

outras classificações foram criadas, nomeadamente através de Broneer, Iványi, Ponsich, e 

Deneauve. Provoost (1970; 1976) fez outras classificações tipológicas dos exemplares que foram 

encontrados na Itália. Estes estudos foram seguidos em particular por Bisi Ingrassia (1977) e Cerulli 

(1977), este último tendo o trabalho baseado em amostras de Herculano e Pompéia e suas 

respectivas oficinas de produção cerâmica. Os estudos de Pavolini (1977; 1992) proporcionaram um 

avanço ainda maior para o entendimento das produções italianas e contemplam dados e análises das 

pastas dos exemplares armazenados no Museo Nazionale di Napoli, Itália. Ao mesmo tempo, Ceci e 

Fig. 3. Molde para manufatura de lucernas romanas. 

 106 lucernas foram analisadas. 3
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Schneider (1994), usando a análise de fluorescência de raios X (XFR), procuraram articular de 

maneira mais abrangente a produção e manipulação regional de argila na Itália à produção de 

cerâmica. As pesquisas mais recentes têm demonstrado que uma classificação tipológica 

cuidadosamente combinada com Arqueometria tem o potencial para lançar novas informações e 

questões sobre os lugares de fabricação e as relações que envolvem esses artefatos. 

 Os estudos sobre lucernas no Ocidente Romano foram significativamente aumentados pela 

publicação da notável coleção do Museu Britânico (British Museum) por Bailey (1975; 1980; 1988 

e 1996). Embora o estudo de Walters (1914) seja o pioneiro em relação à coleção de lucernas do 

Museu Britânico, foram os estudos posteriores de Bailey que produziram maior conhecimento do 

tema, através da publicação de quatro volumes sobre o assunto. Lucernas exerceram um particular 

fascínio como símbolos de acesso ao conhecimento e alta erudição, no ambiente acadêmico 

britânico do  início do século XIX. Exatamente devido a este interesse é que muitas das lucernas do 

Museu Britânico são de proveniência desconhecida. No entanto, Wheeler (1930) e May (1930), 

publicaram dois catálogos das lucernas encontradas na Grã-Bretanha, especialmente os objetos 

encontrados nos centros romanos de Londres e Colchester que preservaram um conjunto substancial 

de lucernas em contextos arqueológicos cronologicamente mais seguros. Ultimamente Eckardt 

(2002)  atualizou esse debate, combinando a análise contextual dos sítios arqueológicos escavados 4

na região e o exame das coleções dos principais museus da Grã-Bretanha, com o objetivo de 

fornecer dados mais precisos sobre a Indústria de luz no período romano. Nesse sentido, o grande 

conjunto de dados trabalhado pela autora permitiu inferências sólidas sobre as identidades sociais-

regionais, o consumo e comércio de lucernas, bem como sobre a agência que estes artefatos 

possuem em relação  às pessoas e os grupos sociais do período Romano. 

 Em relação à Província da Gallia (Aquitânia e Lugdunense), Deonna (1927) foi o primeiro a 

publicar e Brentchaloff (1972) re-examinou as lucernas do Musée Calvet d'Avignon e a coleção  do 

Musée de Clermont, França, e foram capazes de reunir um conjunto de dados que possibilitou trazer 

novas conclusões no que diz respeito à cronologia e a origem dessas lâmpadas. As coleções de 

museus muitas vezes são problemáticas quando se pretende alcançar o entendimento dos contextos 

econômico e social, uma vez que somente os exemplares mais atraentes e inteiros são mantidos em 

suas reservas. Em contra partida, as lucernas encontradas em contextos arqueológicos definidos, 

possuem a capacidade de alargar nosso entendimento sobre as relações acima mencionadas. Nesse 

 1500 lucernas foram analisadas. 4
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sentido, no sudeste da Gália, nos santuários de Chastellard de Lardiers  e Lachau , bem como em 5 6

Alba-la-Romaine (Ardèche)  (Ayala 1990: 153-212), os achados suscitaram questões para além do 7

econômico e social, e apontaram para as lucernas como objetos votivos utilizados em larga escala. 

Em Lachau (no santuário de Luminaire), uma oficina-ateliê local provavelmente fornecia as 

lucernas diretamente para seu uso votivo no lugar (c.f. Leglay 1971: 430; 1973: 534-535; Bleu 

2003: 497-512); e em Chastellard de Lardies foram encontrados vários tipos de lâmpadas de óleo 

na favissa  do sítio, o que permitiu atestar diferenças sociais nos consumos entre os devotos, e 8

consequentemente suas ofertas no depósito votivo (e.g. Rolland 1962: 655-656; 1964: 545-550). 

  Os estudos de Vertet (1983), Bémont e Bonnet (1984; Bonnet 1982, 1988) centraram-se nas 

técnicas de produção e oficinas filiais encontradas na Gallia. Os autores observaram uma mudança 

no fluxo comercial e escala de complexidade entre o 2º e 3º séculos EC, especialmente em relação 

às produções locais copiadas das produções importadas. Recentemente Cueillens (2000: 177-188) e 

Bémont (2003) publicaram as lucernas de Bourdeaux e Glanum, aumentando, dessa forma, o 

conhecimento sobre a tipologia e a circulação dos objetos na Gália. Em outro estudo recente, Rivet 

(2004: 233-257) demonstrou que, mesmo quando não há evidência dos fornos ou moldes, a 

presença de uma oficina cerâmica pode ser sugerida com base na abundância de lucernas do 

contexto e em outras evidências de distribuição e consumo encontradas na região. Contudo, quando 

estas evidências são combinadas com análises arqueométricas, a capacidade de definir a presença de 

uma oficina cerâmica aumenta, exatamente pela relação existente entre as propriedades da pasta das 

cerâmicas e os materiais oriundos do ambiente geológico de coleta da argila.  

 As províncias de Tarraconense, Bética e Lusitânia foram regiões que produziram lucernas 

em grande escala na Antiguidade. A publicação de Gil Farrés (1947; 1947-8) foi pioneira para o 

território da Lusitânia, analisando a coleção do Museu Emeritense. Porém, os estudos sistemáticos 

sobre o assunto foram conduzidos por Almeida (1952) e Oleiro (1952). Almeida fez um inventário 

de todas as lucernas que estavam em museus portugueses durante os anos cinquenta, com um foco 

particular na evolução cronológica e morfológica das peças; enquanto Oleiro organizou a coleção 

do Museu Machado de Castro, em Coimbra, apresentando ordem cronológica similar para a região. 

 Aproximadamente 3000 lucernas foram encontradas. 5

 Também aproximadamente 300 lucernas encontradas. 6

 156 lucernas. 7

 Favissa é o termo utilizado para um deposito Hipogeu, um monumento funerário subterrâneo, de origem votiva. A 8

favissa usualmente é de forma cilíndrica e normalmente situada fora do santuário, porém como parte integrante do 
recinto sacro, o τέµενος.
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O trabalho de Castro (1960: 281-299) não pode deixar de ser mencionado, uma vez que o autor, 

analisando os contextos de atividade mineradora, traçou inferências importantes sobre o tamanho 

que as lucernas presentes neste contexto deveriam ter para que a duração do trabalho e o controle do 

fogo e do tempo fossem ordenados no ambiente de mineração. O estudo de Castro foi o primeiro a 

se concentrar em um conjunto específico de lucernas oriunda de um particular contexto de 

consumo, em franca oposição aos estudos gerais de tipologia e sequência cronológica desse período 

em Portugal. Uma cronologia e tipologia mais robusta e segura foi apresentada para as amostras 

encontradas na Lusitânia através dos estudos de Alarcão e Ponte (1976), trabalho que se tornou uma 

referência útil até o presente momento nestes tópicos.  

 Nos últimos anos em Portugal, os estudos publicados por Maia e Maia (1997), Caetano 

(2001, 2002) e Pereira (2008) precisam ser mencionados. Lâmpadas votivas também foram 

registradas na Lusitânia e nos sítios de Horta das Faias (Peroguarda), Horta do Pinto (Faro), e Santa 

Bárbara de Padrões (Castro Verde), milhares de lucernas foram desenterradas em contextos 

explicitamente votivos. Em particular, nos sítio arqueológicos de Santa Bárbara de Padrões e Horta 

das Faias um elevado número de lucernas foi lançado na favissa, atestando que os devotos estariam 

envolvidos em um ritual de acender as lâmpadas e esperar sua chama se apagar para ofertá-las no 

descarte votivo, como demonstra a evidência de fuligem no bico dos exemplares encontrados no 

local (Calado 2012: 127). Nesse sentido, é interessante salientar que o uso da luz, e das lucernas por 

consequência, não teve apenas razões funcionais de controle do tempo (como no caso da 

mineração); mas também esteve engajada em um ambiente ritual doméstico e/ou público como 

oferta votiva, portanto, carregando elementos simbólicos próprios. O fato de que algumas lâmpadas 

foram encontradas intencionalmente quebradas em alguns destes sítios é particularmente 

interessante (Maia e Maia, 1997: 21-23; Viana e Ribeiro 1957: 19-20), uma vez que o ato de 

quebrar lucernas e outros objetos votivos parece desempenhar um papel importante nos rituais 

religiosos espalhados pelo Mediterrâneo através do Império Romano entre o primeiro e o segundo 

séculos EC . 9

 A sociedade romana era essencialmente multi-religiosa e multicultural, e os rituais entre 

certos grupos sociais em uma parte do império não devem ser assumidos imediatamente como 

idênticos em outras partes. No entanto, os rituais na sociedade podem ser entendidos como 

 É interessante notar que as lucernas votivas dos sítios de Chastellard de Lardies, Lachau, Alba-la-Romaine (Ardèche), 9

são datadas pela cultura material do mesmo período que os sítios de Horta das Faiais (Petroguarda), Horta do Pinto 
(Faro) e Santa Bárbara de Padrões. Portanto, sítios votivos de lucernas (cultos relacionados a luz) espalhados pelo 
Império Romano durante o período.
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momentos em que o significado central de um dado contexto-momento são elaborados e re-

afirmados em grupo, podendo também ser exercidos individualmente (Buc 2001, Althoff, 2003). 

Nesse sentido, as práticas ritualizadas nem sempre estão previamente definidas na vida quotidiana e 

os participantes (e os observadores) de determinados rituais podem usá-los tanto para re-apropriar 

espaços, manter a confiança em determinadas relações econômicas, ou ainda criar e reforçar (até 

mesmo mudar) uma hierarquia social em um processo contínuo de re-interpretação e re-avaliação 

das ações que envolvem o rito.  

 É possível apontar que a partir do reinado de Trajano (98-117 CE) mudanças planejadas na 

distribuição dos bens de consumo e centros produtores aconteceram no Império Romano, de forma 

que fomentaram o surgimento de novas indústrias e áreas de produção cerâmica. Assim, o 

desenvolvimento de produtos locais passou a competir com a produção de origem italiana. Dessa  

mesma forma, nas províncias do Império Romano um novo conjunto de comportamentos 

ritualísticos e novos produtos comerciais passaram a fazer parte dessa mesma arena cultural. As 

lucernas, nesse sentido, tornam-se um objeto interessante de análise, uma vez que possuem a 

capacidade de concentrar crenças e experiências humanas de forma diferenciada. Portanto, a 

materialidade enquanto qualidade de relacionamento, mais do que matéria, é o que faz com que 

pessoas usem determinados objetos e que estes sejam capazes de agência entre as pessoas, como no  

caso das lucernas romanas. As competências humanas são personificadas através da produção dos 

objetos e a materialidade subjetivada nas pessoas (Jones 2007: 35).  

  Alvarez-Ossorio (1942), Palol (1948-1949), Chicarro (1952-1953), Lambolgia e Béltran 

(1952) foram os primeiros estudiosos a publicar sobre as lucernas das províncias de Tarraconense e 

Bética, atual Espanha. As análises das lâmpadas do Museu Arqueológico Nacional, Museo 

Arqueológico de Barcelona e Museo de Sevilla seguiram os esforços de estudos tipológicos e 

cronologias do período, mas suscitaram questões sobre a preferência de determinados motivos 

decorativos em detrimento a outros nas redes de comércio e comunicação intra-provincial. Balil 

(1980) forneceu uma série de artigos discutindo alguns problemas de metodologia nas pesquisas de 

lucernas na Espanha; enquanto Amaré Tafalla (1984, 1987, 1988, 1994) desenvolveu acuradamente 

essa problemática e sustentou a crítica de que ainda não foi desenvolvido um estudo sistemático que 

procure levar em conta a circulação e catalogação de todos os motivos decorativos e tipologias de 

lucernas encontradas nas areas de extensão do Império Romano, um trabalho que demandaria 

enorme envergadura e a reunião de um corpus documental de informação coeso. Porém, um bom 

exemplo dos esforços em tornar mais coerente as variadas tipologias e classificações existentes nos 
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estudos acadêmicos sobre lucernas,  foi desenvolvido por Morillo Cerdán (veja 1990: 143-167) . 10

Morillo Cerdán (1992; 1999) também publicou as lucernas do acampamento militar de Herrera de 

Pisuerúga na Espanha. Estas instalações militares produziram suas próprias lâmpadas e a 

quantidade de amostras das fortalezas legionárias permitiu demonstrar que haveria uma diferença de 

manufatura se comparada àquelas produzidas em fortes romanos auxiliares. A produção e qualidade 

das peças variavam conforme o grau de "Romanitas" e poder que essas instalações/guarnições 

abrigavam. Recentemente, Betriu (2008) estudando as lucernas de Badalona  concentrou esforços 11

em uma análise comparativa da configuração tipológica e cronológica desses produtos, a fim de 

fornecer mais dados sobre os tipos, assinaturas de oficinas e motivos decorativos em circulação na 

Espanha. 

 As províncias da Mauritânia Caesariensis, Tingitana e África Proconsular foram regiões com 

especial êxito no mercado de lâmpadas do Mediterrâneo. A crítica apontada por Amaré Tafalla  

sobre a criação de um “corpus luminorum romanum” acima apontada, encontra seus antecedentes 

na publicação de Toutain (1897) sobre as lucernas encontradas na Tunísia e na Argélia. O autor 

demonstrou, ainda no século XIX, a preocupação com essa questão e afirmou em nota a 

necessidade de um "project d’un corpus des lampes romaines", um conjunto de dados de integração 

para todas as lâmpadas encontrados na região. Esta idéia ou perspectiva integrativa se tornou uma 

reivindicação constante no campo de estudos, mas ainda permanece como um projeto ambicioso. 

 A partir desse primeiro impulso, Besnier e Blanchet (1900) adotaram uma abordagem 

estética como forma de identificar e organizar a ‘Collection de Farges' composta por lucernas dos 

museus da Argélia e da Tunísia. Doumergue (1938) também seguiu as atribuições estilísticas para 

organizar o catálogo de lucernas do Museu de Oran, na Argélia, e uma ordem cronológica para as 

peças. Na verdade, a maioria dos trabalhos de catalogação das peças contidas nos acervos 

museológicos teve por base a forte ênfase na tipologia com o objectivo principal de desenvolver um 

quadro cronológico explícito, apresentando as lucernas como fóssil guia e marcador cronológico. 

Este é um reflexo direto da ligação entre os estudos das lucernas e os estudos cerâmicos de maneira 

geral do período. Assim, à medida que os estudos em cerâmica romana aumentaram suas 

preocupações com a produção, a distribuição, o comércio, os aspectos funcionais das cerâmicas, 

bem como o contexto social de consumo e as relações entre grupos sociais, os estudos em lucernas 

 Sobre morfologia e tipologias em cerâmicas de iluminação romana, veja elencado em Teixeira Bastos 2011:129-142. 10

 2594 lucernas. 11
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romanas também se tornaram um campo mais independente e organizado de abordagem, com papel 

próprio e questões específicas. 

 O estudo de Ponish (1961) sobre as lucernas encontradas na Mauritânia Tingitana analisou 

as colecções do Musée L. Chatelain de Rabat , o de Michaux-Bellaire de Tanger e do Musée de 12

Tétouan, compostas por lucernas dos sítios de Volubilis, Banasa, Tamusida, Mogador, Sala, 

Tamuda, Tanger e Lixus. Em particular as lucernas dos quatro últimos sítios são de contextos 

funerários. A rigorosa tipologia elaborada a partir desses sítios, oferece uma particular base de 

dados para a compreensão da indústria de luz no atual Marrocos e trata-se de um trabalho 

referencial. Reyniers (1965) estudou as lucernas de Tunis , Thigibba (Hamman ez Zouakra) e 13

Uthina (Oudna). O túmulo em Thigibba corrobora a ideia do costume de enterrar os mortos com 

uma ou duas lâmpadas de óleo para o período em questão, o que implica na questão se depósitos 

sucessivos seriam causados por novos sepultamentos no local. Lucernas com símbolos cristãos 

foram encontradas nas termas de Uthina (Oudna) e aparecem no mesmo contexto de lucernas com 

figuração relativa ao repertório iconográfico religioso e tradicional greco-romano; porém, conforme 

o autor salienta, aparecem "quebradas em mil pedaços" (Reyniers, 1965: 232-234). Foi sugerido  

que se trataria de um ato por volta do século 5 EC, ocorrido provavelmente durante uma das 

rebeliões indígenas que devastaram a região, conforme Reyniers.  

 Deneauve publicou uma série de relevantes estudos  (1969; 1972; 1986) sobre a produção de 

lucernas na África Proconsular. O sítio arqueológico subaquático de Cassis, localizado no sopé das 

falésias de Port-Miou, mostrou que o comércio de lucernas (com símbolos cristãos nesse caso, e.g. 

fig. 4, abaixo) estava também associado a outro tipos de material cerâmico como vasos e ânforas. 

Aparentemente o comércio de cerâmicas, em amplo senso, estava distribuído pelas rotas marítimas 

do Mediterrâneo, atendendo as demandas locais. O naufrágio de Gerbal (Port-Vendres) e Port-Miou 

apoiam substancialmente esta ideia (Deneauve 1972: 222). O exame de Deneauve (1986: 141-161) 

sobre as marcas das oficinas produtoras da região fornece informação extra sobre os moldes de 

origem italiana na região. Estes objetos teriam se espalhado inicialmente pela província da África 

Proconsular durante o segundo século EC e foram emulados pelas oficinas recém-criadas no Norte 

da África. Aparentemente, centros como Tebourba e Sabratha desempenharam um papel importante 

na distribuição desses objetos, devido a sua localização, assim como os centros de Sidi Aich e 
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Henchir es Srira que indicam ter alcançado alguma distribuição geográfica regional das peças 

produzidas. De qualquer forma, recentemente as pesquisas de Mackensen e Schneider (2002; 2006), 

têm corroborado a hipótese de Deneauve sobre determinados centros de produção em Sidi Marzouk 

Tounsi, el-Mahrine, Henchirel-Biar, Henchir el Guellal (Djilma) e Henchir es-Srira através da 

utilização das metodologias físico-química e de petrografia cerâmica. 

  

 Deneauve (1986) abordando o imaginário religioso no Norte de África, analisou um grupo 

de estatuetas com notável qualidade e diversidade de motivos decorativos (desde temas mitológicos, 

cenas domésticas, festas, animais, entre outros) e constatou que alguns destes temas foram 

originalmente exibidos em lucernas e algumas das estatuetas transformadas em lucernas pela 

perfuração de um orifício para o preenchimento do recipiente com óleo e o ajuste do pavio. A 

associação de lucernas e estatuetas pode ser considerada comum em contextos funerários. Lucernas 

foram muitas vezes colocadas em túmulos acompanhados por estatuetas, ambas de terracota como 

elementos votivos. Alguns temas decorativos parecem ter sido inspirados diretamente pela 

iconografia mortuária e baixos-relevos que decoravam os túmulos que datam do século 3 EC na 

região (Deneauve 1986: 201-202). No entanto, um grande conjunto de imagens em lucernas 

também é derivado de mosaicos, pinturas parietais e iconografia monetária. Reproduções de 

Fig. 4. Lucernas de fabricação da África Proconsular com símbolos cristão e outros signos do 
repertório iconográfico, Museu Cripta Balbi, Roma.

!
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esculturas famosas e semelhanças de motivos com as imagens das moedas têm sido reconhecidas 

como arte programática iniciada no período de Augusto e uma forma eficaz de mídia no Império 

Romano. Elas ilustram os valores tradicionais romanos e participam da propaganda imperial. Este 

tipo de associação pode ser visto na África Proconsular, através da produção de lucernas 

comemorativas (de celebração do ano novo) associadas à cunhagem de moedas para circulação na 

mesma ocasião (veja Hellman, 1987: 33-36). 

 Em termos de comércio de cerâmica, após John Hayes (1972), em 'Atlante delle forme 

ceramiche', Pavolini (1982; 1983) articulou a tipologia de lucernas com engobo vermelho, 

conhecidas como African red slip, e a difusão dos artefatos oriundos da Tunísia pelo Mediterrâneo. 

O sítio de Bordj Djedid (próximo a Cartago) oferece uma ideia sobre quais os modelos e circulação 

de imagens contidas em lucernas que estavam em vigor durante o terceiro século EC na região. As 

lucernas estavam associadas a estátuas de terracota e moldes (com baixo estado de conservação), 

que parecem ter sido produzidos em diferentes centros e/ou oficinas cerâmicas para serem vendidos 

no local (Deneauve, 1986: 159-163). Neste caso, os moldes servindo em oficinas secundárias 

seriam capazes de produzir até três gerações de novas peças com ou sem adaptações decorativas.  

 Nas lucernas de Bordj Djedid alguns temas reproduzidos no disco central dos objetos 

estavam intimamente relacionados com a produção de vasos da oficina de Navígio - NAVIGIUS 

(veja Deneauve, 1986: 160-161, e fig. 5 abaixo), sublinhando, assim, a elevada qualidade das 

oficinas de fabricação cerâmica na região durante o terceiro século EC. Apontando também para o 

caráter fenício da cidade, no que diz respeito à manufatura cerâmica da região, remanescente centro 

de comércio do conquistado Império Cartaginês. Não seria exagero afirmar que as lucernas romanas 

foram usadas, então, como meios de comunicação, exatamente como as moedas, estátuas de 

mármore e estatuetas de barro, com o propósito de intermediar a relação de dominação dos romanos 

e a resiliência das populações locais.  

 Bohec (1981) durante os anos oitenta procurou agrupar a evidência epigráfica em conjunto 

com as lucernas que apresentavam inscrições relativas à presença de judeus no Norte da África. 

Lucernas dos 2º e 3º séculos EC foram descobertas na necrópole de Gammart em associação com 

símbolos como a menorah, sugerindo a presença de um cemitério de judeus em Cartago (Bohec 

1981: 168). Bussière aponta que os sítios de Cherchel e Tipasa tinham oficinas locais e 

aparentemente produziram lucernas em larga escala, com variada temática decorativa nas peças.  A 

descoberta de moldes fragmentados nesses sítios apoia essa afirmação, conjuntamente com as 

inscrições na base dos artefatos encontrados, que apontam para uma próspera e conhecida oficina 
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do período: Assenes, cujo nome é encontrado um muitos exemplares de lucernas (Bussière 1992: 

188-195). A estimativa de cem moldes fazendo duzentas lucernas por período de produção apoia 

outra ideia corrente entre os pesquisadores: a de que através do processo de sobremoldagem, ou 

surmoulage, a nova lâmpada produzida seria seria 10% menor em média devido exatamente à sua 

reutilização (produção em série)  e o processo de queima para manufatura. 

Fig. 5. Vaso cerâmico da África Proconsular com a marca de produção Navigius, ca. 270–320 EC 

(Princeton Art Museum) . 14

  

 Basset (1903) examinou as lucernas da caverna de Vari, na Attica, para o mesmo período em 

questão (primeiro ao terceiro séculos EC). O local situado quase trezentos metros acima do mar e 

perto do topo do Monte Hymettus, continha santuários dedicados a Pan, Apollo Hersus, e as Ninfas. 

Nos discos das lucernas, as divindades retratadas encontradas no local foram Ártemis com seu cão, 

!

 http://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/33263?qt-object_data=314

!28



Athena (com capacete, escudo e lança), Isis, Eros e o próprio deus Pan. Cerca de duas centenas de 

lucernas foram encontrados com a roseta  (de seis ou vinte pétalas) estampando o disco das peças. A 

figura da concha também é outro tema iconográfico muito comum retratado no imaginário das 

lucernas de disco por todo o Império Romano (Basset 1903: 343-345). A evidência para uma 

ocupação cristã posterior no sítio poderia ser apontada pela recuperação de um pequeno anel de selo 

de ferro com uma cruz e um grande número de lucernas do quarto para quinto século EC (parte dos 

exemplares portando o cristograma Chi Rho, como no exemplo da foto na fig. 4, acima). Basset não 

atribui a mutilação dos relevos nas paredes da caverna à ocupação do lugar posteriormente pelos 

cristãos. Entretanto, a imagem de um artesão (Archedemus, conforme o nome inscrito) com as 

ferramentas de seu ofício na mão entalhada na parede da caverna recebeu sulcos profundos 

cruzados, na tentativa deliberada de delinear uma cruz no lugar das ferramentas. Além disso, as 

ofertas votivas de vasos e lucernas de terracota para o período entre o 1-3 séculos EC no sítio foram 

todas encontradas em uma pequena sala separada, amontadas e cobertas por sedimentos depositados 

de forma intencional (Weller 1903: 285). 

 Na Ática, além dos exemplares da caverna de Vari, lucernas foram encontradas em Delos, 

Phyle, no Monte Parnes (caverna de Pan), Knidos, Éfeso e Priene, sendo publicadas com o viés 

tipológico-cronológico que vigorou nas pesquisas entre os anos de 1900 e 1908. Os principais 

centros de produção nessa parte do Império foram, portanto, identificados em Corinto, Atenas e 

Argos. Bronner (1930) agrupou trinta e sete tipos de lucernas das escavações em Corinto, com o 

objetivo de fornecer dados precisos sobre os equipamentos de iluminação em sítios gregos. Ele foi 

capaz de demonstrar que as lucernas diferem significantemente entre si em sua aparência, muito 

embora possam ter sido produzidas pelo mesmo fabricante, algo que comumente é atribuído a outra 

oficina em estudos anteriores (Bronner 1930: 20). 

 Thompson (1933) foi o primeiro estudioso a publicar as lâmpadas das escavações na Ágora 

ateniense, mas foi Perlzweig (1961) quem estabeleceu o estudo sistemático das lucernas nesse 

contexto arqueológico para criar um sistema suficientemente flexível e abrangente para o uso em 

todos os sítios arqueológicos na Grécia. O estudo levou em conta as produções de lucernas em 

Atenas e Corinto como referencial para a toda região Ática. Como resultado destes estudos, foi 

possível perceber que para o fim do 2° século EC, os produtos atenienses são muito semelhantes às 

lâmpadas produzidas em Corinto. Porém, a partir do terceiro século EC em diante, Atenas 

desenvolveu suas oficinas-ateliês locais e passou a produzir modelos exclusivos (e.g. fig. 6). Nesse 

ponto, as oficinas de Corinto começaram a emular os exemplares de Atenas, e a partir do quarto e 
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quinto séculos EC, as produções gregas voltaram-se para os modelos produzidos na Ásia Menor 

(em Ephesos, Mileto) e na África Proconsular (Perlzweig 1961: 9-11). Isto indica o quão 

competitivo foi o comércio local de lucernas e salienta a influência dos principais centros de 

produção, assim como as influencias cambiantes desse comércio.  

 Lugares votivos especialmente dedicados à oferta de lucernas também foram constatados em 

Corinto. Na área próxima ao Gymmasium, ao norte da cidade, foi encontrada uma estrutura que 

recebeu o nome de “Fonte das Luzes”. A estrutura fazia parte dos banhos do Gymmasium e indica 

ter sofrido um processo de reutilização em período romano tardio abrigando um local ritualístico e 

um repositório de lucernas votivas ofertadas. Devido à enorme quantidade de lucernas encontradas 

no sítio, fizeram-se necessários uma revisão e estudo mais sistemático destes artefatos com o 

propósito de refinar a cronologia que havia sido estabelecida para o local (Garnett, 1975: 174). As 

lâmpadas encontradas no sítio exibiam motivos decorativos no disco, tanto cristãos como do 

repertório iconográfico da religião tradicional romana, e Wiseman (1972: 26-33) sugeriu que o 

banho, um grande complexo subterrâneo, foi um lugar de encantamento mágico relacionado a 

possíveis cultos mistos que incluiriam anjos e água, assim como símbolos de divindades naturais de 

gruta (por exemplo, Pan e ninfas), e também Eros: todos estes em conexão com a presença de 

cristãos e judeus entre os participantes dos ritos.  

Fig. 6. Processo de produção de lucernas romanas por moldes.

! !

!30



 Uma revisão crítica elaborada por Jordan (1994: 223-229) desconsidera a interpretação de 

Wiseman e argumenta que a interpretação das inscrições em grego contidas nas lucernas 

encontradas no sítio foi realizada incorretamente. Como alternativa, propõe as leituras corretas das 

inscrições e sugere que o local teria servido exclusivamente para uso cristão, como um lugar de 

batismo e cura através das águas, com a presença de anjos (Jordan 1994: 227-228). Contudo, a 

leitura proposta por Jordan é controversa e poderia abrigar outras interpretações, atém do fato que 

somente quatro exemplares de lucernas foram encontrados com inscrição num montante bastante 

elevado que abriga um repertório iconográfico bastante vasto para uma atribuição de tal magnitude. 

Além disso, a análise contextual do lugar fornece suporte para outras possibilidades, como os cultos 

em comum sugeridos por Wiseman (1972: 1-42). Na Antiguidade Tardia, houve uma pluralidade de 

práticas e identidades mistas, combinando elementos de mesma origem (ou similar) que passo a 

passo foram sendo selecionadas e priorizadas pelos grupos sociais que ascenderam ao controle do 

poder. Estes mesmos grupos acabaram por criar, então, uma imagem mais uniforme do movimento 

de que participaram e procuraram estabelecer e negociar as fronteiras culturais e identitárias do 

grupo.  

 Evidências sugerem que as réplicas de lucernas da África Procunsular, produzidas entre os 

séculos quatro e sexto EC, foram o segundo tipo mais abundante encontrado na “Fonte das Luzes”. 

Essas lucernas teriam sido produzidas pelas oficinas de Corinto com uma variedade de motivos e 

tratamentos. O material publicado sobre a análise de pastas de lucernas do Norte da África é escasso 

e existe a probabilidade de que muitos exemplares encontrados nos sítios arqueológicos possam ter 

sido produzidos em oficinas áticas, como replicas. 

 Outro banho romano com um grande depósito de descarte votivo de lucernas (primeiras 

décadas do século 5 EC) foi encontrado no Istmo de Corinto, localizado a aproximadamente 100 

metros ao norte do templo de Poseidon. O santuário foi construído no 2° século EC e ao que tudo 

indica após seu abandono durante o quarto século EC, foi transformado em fonte de matéria-prima 

para do Hexamilion construído próximo ao local. Wohl (1981) publicou as lucernas desse sítio e 

notou estreitos paralelos com o depósito da “Fonte das Luzes. As lucernas apresentavam 

semelhanças marcantes com os modelos produzidos em Atenas e um repertório não figurativo (a 

exceção foi uma lucerna com a figura da roseta, Wohl 1981: 138). 

 No santuário de Deméter e Kore (Slane 1990), as lucernas encontradas apresentavam o disco 

decorado com as figuras de deusas (como, por exemplo, o busto de Atena em alto relevo) e temas 
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mitológicos predominantemente femininos; muito embora Demeter e Hermes, assim como um 

repertório de figuração erótica, também foi identificado no sítio. A predominância das figurações 

femininas das deusas nestas lucernas dos séculos 2º e 3º CE sugere um viés popular de culto às 

divindades mais adoradas do período. Alguns dos exemplares encontrados inclusive exibiam as 

assinaturas de oficinas bem conhecidas, como, por exemplo, Oktabios, Posphoros, Olympiakos 

(Slane 1990: 14), o que permite inferir que estas oficinas estavam engajadas em atender a demanda 

votiva local de divindades femininas na Grécia. Para resumir, Oikonomou (1988) publicou as 

lucernas paleo-cristãs escavadas em Argos, enquanto Gill e Hedgecock (1992) analisaram os 

exemplares oriundos da província de Acaia e as possíveis oficinas operantes entre o 3º e 4º séculos 

EC. Recentemente, Koutoussaki (2008) estudou mais exemplares de lucernas das escavações em 

Argos (1972-1991), abordando em ampla perspectiva a produção dos objetos através de dados 

estatísticos relevantes para o entendimento do consumo de luzes na região. 

  A Fonte de Anna Perenna na zona norte de Roma, Parioli, é outro sítio arqueológico em que 

as escavações revelaram o papel votivo que as lucernas desempenharam na Antiguidade. A fonte é 

atestada em uso entre o 1º século AEC até o 6º século EC. Dentro da cisterna da fonte foram 

encontrados diversos artefatos usados em práticas mágicas e ritos religiosos. Em torno de 549 

moedas foram encontradas, quase todas nos estratos mais profundos da cisterna, atestando a prática 

de jogar dinheiro em água como sinal de devoção à ninfa residente (s) ou deidade. No  sítio ainda 

foram encontrados lâminas de chumbo inscritas com maldições, recipientes com figuras 

antropomórficas, uma grande panela de cobre, numerosas moedas e lucernas (fig. 7, Piranomente 

2009: 191-214; Blänsdorf 2009: 215-244). 

 As lâmpadas com moedas encontras na Fonte de Anna Perenna em Roma são semelhantes 

ao exemplos produzidos na Siro-Palestina (forma de pera) decorados nas bordas e com pérolas 

como motivos. Um das lâmpadas continha uma moeda que tem um busto com diadema e, no 

reverso, a vitória com uma coroa e um ramo de palmeira (4ª EC). A maioria das lâmpadas estão de 

acordo com as indicações contidas nos Papiros Mágicos Gregos  que apontavam que as lucernas 15

teriam de ser de cor pálida, de acordo com a prática mágica, nunca na cor vermelha. Apenas novos 

objetos foram usados nos rituais e seis lâmpadas votivas foram encontradas com tabuletas de 

 Papyri Graecae Magicae - PGM (em grego: Ελληνικοί Μαγικοί Πάπυροι) são um conjunto de textos escritos 15

primordialmente em grego antigo, mas também em copta e egípcio demótico, encontrados nos desertos do Egito, que 
demonstra o sincrético mundo mágico-religioso do Egito greco-romano e as áreas próximas. Os papiros são páginas ou 
trechos fragmentários de livros de encantamentos, repositórios do conhecimento arcano e de segredos místicos. As 
páginas contém encantos, receitas, fórmulas e orações, misturadas com palavras mágicas. 
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chumbo (Fig.8). As tabuletas de maldição ou de “amarrações" (κατάδεσµοι, em grego) são 

conhecidas como defixiones. No total, 23 defixiones foram encontrados dentro da cisterna, uma 

descoberta significativa num contexto arqueológico seguro. 

 Entre as muitas divindades orientais invocadas nas maldições Cristo aparece invocado como 

um grande curador e mágico. As réplicas de lucernas da África Procunsular e da Síria Palestina 

também são atestadas, portanto, nestes ritos que envolveram luzes em Roma. Mais raros ainda são 

os 24 recipientes de chumbo empilhadas uns dentro dos outros com estatuetas antropomórficas 

feitas de algum material orgânico. Estes objetos devem ter sido usado para fazer feitiços e realizar 

rituais mágicos contra os inimigos ou amantes. A quantidade de material mágico concentrada em 

!

Fig. 7. Lucernas votivas com moedas e defixiones da Fonte de Anna Perenna, Museo 
Nazionale Romana, Termas de Diocleciano, Roma. 
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um espaço tão pequeno sugere que a Fonte de Anna Perenna em Roma era um lugar bem conhecido 

para encontrar praticantes mágicos. 

2.2. As pesquisas no Oriente Romano. 

 O estudo de Bonnet e Bonnet (1981) deve ser mencionado entre aqueles que procuraram 

lidar com lucernas com marca de fabricante no Oriente, tendo como referência exemplares de 

Alexandria, Fayoum, Chipre e Éfeso. A análise sistemática das assinaturas, da forma e motivos 

decorativos necessitaria, contudo, de revisão e um estabelecimento gradual do corpus de referência 

para alcançar melhores resultados na abordagem proposta pelos pesquisadores, exatamente devido 

aos escassos estudos publicados com este enfoque nesta área do Império Romano. Entretanto, é um 

válido instrumento para a compreensão das lucernas produzidas no Oriente Romano.  

 Regiões como a Síria e o Líbano também contam com imagem incompleta e fragmentada da 

indústria de lucernas, devido aos poucos estudos desenvolvidos na área. Dobbins (1977) é um dos 

pioneiros no que diz respeito à Síria, analisando exemplares de distintos sítios arqueológicos com o 

objetivo de estabelecer um quadro tipológico e cronológico para as peças; assim como uma válida 

tentativa de identificar os possíveis centros de fabrico dos artefatos. A análise das lucernas 

escavadas em Antioquia, Dura Europos e Dibisi Faraj serviram de base para traçar a rede de 

distribuição de lucernas com assinaturas relacionadas às cidades de Antioquia e Dura Europos, um 

repertório que estaria em circulação entre os 2º e 3º séculos EC. As conexões entre Antioquia e 

Dura Europos durante este período teriam contribuído para o desenvolvimento local do comércio 

das lucernas romanas de disco. No terceiro e início do quarto século EC a tradição de lucernas com 

engobo vermelho, oriunda da África Proconsular, parece ter alcançado seu auge em Antioquia, 

possivelmente influenciado pelos mercados e artesãos de Atenas (Dobbins 1977: 156-157). As 

produções que não apresentam engobo vermelho estariam relacionadas aos sítios localizados no 

vale do Eufrates e seriam influências das lucernas de disco romanas em circulação ainda durante o 

2º e 3º séculos EC na Síria. 
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 As lucernas recuperadas no Líbano nas escavações de Beirute (sítio 006 BEY) foram 

estudadas por Mikati (1998), que demostrou que essas lâmpadas de disco foram a principal 

produção do período romano no que diz respeito à iluminação e resultado de modelos importados 

da Itália, replicadas através do processo de sobremoldagem dos objetos localmente. As evidências 

sugerem que o mercado estava saturado desta produção, sendo o produto mais popular e de fácil 

acesso na região. É possível que as lucernas de disco tenham sido produzidas em grandes 

quantidades justamente com o objetivo de monopolizar o mercado local e competir com os 

mercados externos. Dessa forma, a produção destes centros regionais teria um papel afiliativo com 

os produtos de grande aceitação no mercado imperial Romano. Os tipos de decoração utilizados nas 

lucernas seriam aqueles considerados mais atraentes e aceitáveis para o público de consumo, 

inseridos usualmente nos temas comuns do Orbis Romanorum. Os temas decorativos, portanto, 

estariam ajustados ao processo cultural romano e expressos com a qualidade da matéria-prima e 

habilidade artesanal local. As análises dos exemplares de Beirute, conduzidas por Mikati, apontam 

para a origem dos artefatos na região de Tiro e/ou Norte de Israel. Contudo, Mikati não realizou 

análises arqueométricas nas peças. A atribuição da origem é feita levando em conta as diferenças no 

estilo das assinaturas das lucernas, que sugerem que estes objetos teriam sido produzidos por 

diferentes oleiros e/ou originadas em diferentes oficinas-ateliês do Líbano (Mikati 2003: 176). 

 Ilife (1934) e Day (1942) representam os primeiros esforços de compreensão das lucernas 

encontradas na Província da Judéia-Palestina. Lâmpadas em contextos funerários, como o dos 

túmulos de El Bassa (em cavernas especialmente), foram profusamente encontradas em todo Israel 

e suas conexões com determinadas identidades culturais foram aceitas também como uma expressão 

de crenças religiosas. Brand (1953: 352-361; ver também 1969: 40) observou que as lucernas 

romanas de disco encontradas na Palestina foram intencionalmente quebradas. A partir desta 

constatação, o autor procurou identificar essa atitude em relação à cerâmica com os termos 

talmúdicos de observação à pureza dos objetos e afirmou que a ruptura na parte central dos artefatos 

(onde encontram-se as figurações e iconografia) tratava-se de um costume judaico na região. Um 

ritual para a limpeza do objeto. Kahane (1961: 129, 142-143) reforçou essa hipótese quando 

publicou as lucernas dos túmulos de Huqoq (Alta Galileia), lado a lado com ossários que datam da 

segunda metade do século 1 EC e são atribuídos a sepultamentos judaicos.  

 Neidinger (1982: 160) expandiu a ideia da quebra intencional de lucernas de disco 

argumentando que as “imagens eram ofensivas para os judeus 'ortodoxos' e, provavelmente, para os 

cristãos também”. Ele mencionou que o rabino Eliezer ben Hyrcanus (fl ca. 100-130 EC) tentou 
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desencorajar o uso de lucernas com imagens ao estipular regras de utilização das mesmas e em que 

situações os objetos estariam impróprios para uso. Entretanto, os costumes judaicos descritos na 

Mishná alertam para o uso do pavio do objeto e os cuidados de limpeza do objeto, não para a quebra 

intencional da iconografia das peças romanas. As recomendações da Mishná tratam também dos 

cuidados prévios necessários na hora de reconhecer e adquirir um objeto. Salienta-se a necessidade 

de identificar primeiro se o objeto adquirido teria um propósito votivo ou não. A orientação judaica 

é de que o orifício de preenchimento do óleo de uma lucerna deveria ser grande o suficiente para 

deixar passar uma pequena moeda (perutah, 15 mm de diâmetro) ou somente o fio de óleo do azeite 

através dele (Kelim 3:2; Avodah-Zarah 3:3; Betzah 4:4). Uma vez que todas as quebras intencionais 

da iconografia das lucernas encontradas em Israel têm um diâmetro bem maior (em média de 30 

mm diâmetro)  que o sugerido nessas orientações, não parece ajustado utilizar estas referências 16

para sustentar o argumento da mutilação iconográfica de lucernas de disco na região como prática 

orientada e exclusiva dos judeus do período (veja Teixeira Bastos 2011: 183-192; Tal e Teixeira 

Bastos 2012; 2015 ). 

 Além disso, Sussman (1983: 71), seguindo seus estudos sobre lucernas que são atribuídas ao 

consumo de samaritanos, opôs-se à atribuição judaica da quebra intencional dos objetos, afirmando 

que os samaritanos eram mais reconhecidos por sua rigorosa observância ao Segundo Mandamento 

do que os judeus no período. Sussman (2004: 110*-111*) em outro artigo, pareceu mudar de 

opinião sobre o hábito de quebrar o disco das lucernas romanas, dada a constatação dos artefatos 

lado a lado com ossários judaicos nas proximidades dos centros de Horbat Tilla e no cemitério de 

Horbat Rimon, na Judéia Shephelah. Recentemente, Vitto (2011) tentou sustentar que quebra 

intencional de lucernas de disco na Palestina corroborava a proibição mosaica contra o uso de 

imagens (Êxodo 20: 4-5; Avodah Zarah 3: 3), endossado pelos rituais de purificação do período (ou 

seja, Betzah 4: 4 e Kelim 2: 8; 3: 2). O autor alegou que essas lucernas são encontradas 

principalmente em contextos judaicos, enquanto aquelas com discos intactos são descobertas 

frequentemente em locais habitados principalmente por 'pagãos' (Vitto 2011: 51* -52*). 

 Contudo, a quebra intencional de lucernas de disco é evidenciada em ambas as 

concentrações, tanto de judeus como de samaritanos. Sua constatação em Jerusalém, por um lado 

(cf. Hershkovitz, 1987: 319, Figs. 11: 5; 13), e em Siquém, Samaria, por outro (cf. Magen 2009: 

181, 217, 266, Pls 34: 1, 5, 7; 49: 1; 57: 2-3), apoia fortemente essa alegação. Além do fato que 

 O orifício de alimentação de óleo de uma lucerna romana possui a média de 6mm de diâmetro na manufatura do 16

objeto. 
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lucernas com esse tipo de quebra foram encontras em ambas as regiões e sítios onde existe 

evidência da presença judaica e samaritana no período.  

 No entanto, outros contextos ilustram discussões que favorecem atribuições diferentes. 

Assim, depois de fornecer evidências conclusivas de que o ato de quebrar ou mutilar símbolos 

'pagãos' ou de 'estilo pagão' (e.g. motivos florais) em lucernas trata-se de uma prática comum entre 

às três principais religiões monoteístas da Palestina Romana, isto é, judeus, samaritanos e os 

cristãos (veja Tal e Teixeira Bastos 2012); a interpretação religiosa, por si só, não faz justiça ao 

fenômeno em questão. Evidentemente algo mais complexo e em maior escala estava acontecendo 

no período abordado, conforme procurarei demonstrar ao longo da tese. Recentemente foi sugerido  

(Tal e Teixeira Bastos 2015) que a quebra intencional estava inserida entre os bens que foram 

rejeitados e/ou transformados em arenas de competição. Portanto, em seus contextos de consumo as 

lucernas na Palestina Romana auxiliaram a fomentar a inteligibilidade associativa de uma rede de 

memórias monoteístas. Uma matriz de discursos e práticas eficaz na medida em que sua 

competência de eleger símbolos e/ou suprimir signos auxiliou a decodificar os acontecimentos 

sociais e as ideias pretendidas, servindo de vínculo as concepções e tradições em disputa, ao mesmo 

passo reforçando a definição contraditória de identidades e a co-constituição do mundo social 

vigente.  

 A distribuição geográfica das lucernas de disco alcança cidades como Beth Shean (Hadad 

2002:. Nos 20, 22-23, 25-29), Meiron (Meyers, Strange and Meyers 1981: 151, Pl 9.16: 1-3.), 

Jalame (MacDonnell 1988: 7-26 Nos passim.), Dor (Rosenthal-Heginbottom 1995: 244-245, Tipo 

26, Figs 5,22: 3, 6-7; 5,23: 1-3.) e Caesarea (Sussman 2008: Nos . 46, 75 - 76, 79, 83, 86-87, 89, 

93-94, 101, 103) para mencionar alguns dos principais centros romanos na Palestina. Em apenas 

duas villae foram encontradas lucernas de disco em Israel: Apollonia (Wexler e Gilboa 1996) e Ein 

ez-Zeituna, Nahal Iron (Glick 2006: 56-58, Fig. 12: 1-4). A maioria dos estudos sobre lucernas na 

província da Judéia pode ser enquadrada na categoria tipologia-cronologia com algum viés para a 

atribuição religiosa. Os catálogos de Kennedy (1963), Rosenthal e R. Sivan (1978), Israeli e Avida 

(1988), Adler (2004), Goodnick-Westenholz (2004), e Sussman (2012) são exemplos do 

desenvolvimento de classificações rigorosas para entender a ordem cronológica e tipologia na 

região e fornecem uma melhor imagem da indústria da luz no Oriente Romano. No entanto, os 

estudos relativos à produção e à economia de lucernas, tais como Lapp (1997) e Adan-Bayewitz, 

Asaro, Wieder e Giaque (2008), têm demonstrado o quão útil é a combinação de questões 

específicas relacionadas a contextos arqueológicos e a utilização de metodologias de Arqueometria, 
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especialmente a Petrografia Cerâmica, para abordar o fenômeno da manufatura e consumo de luzes 

na Antiguidade.  

 A principal questão nos estudos que envolvem lucernas é avançar nossa compreensão do 

papel que esses artefatos desempenharam no mundo romano. As possibilidades oferecidas por 

estudos arqueológicos com abordagens regional e contextual, centrando-se nos padrões de consumo 

e de uso, e na perspectiva comparativa, poderá ajudar a lançar novas indagações sobre as 

continuidades e rupturas em relação à produção, estilo e agência desses objetos. Lucernas têm 

demonstrado ser um tipo de cultura material frequentemente usado para criar e manter relações 

sociais significativas e definir identidades, pertencendo tanto às escalas individuais, locais e 

regionais. Os significados atribuídos às lucernas, conforme pode ser visto nesse capítulo 

introdutório e revisional, foram circunscritos através da prática e ação, regidos pelo contexto, e 

negociados através de ritual, bem como na experiência diária e na formação de alianças e redes 

sociais. Como consequência, questionamentos tais como: em que contextos foram utilizadas as 

lucernas? por quem? e que escolhas de consumo foram influenciadas pela região, período, situação 

econômica ou fatores sociais-religiosos? são importantes tópicos que serão abordados no estudo de 

lucernas romanas de disco neste doutorado. 

3. Instrumentum Domesticum: a Indústria da Luz na Antiguidade 

“Sócrates — Considera agora o que lhes acontecerá, naturalmente, se forem libertados das 

suas cadeias e curados da sua ignorância. Que se liberte um desses prisioneiros, que seja 

!38



ele obrigado a endireitar-se imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os 

olhos para a luz: ao fazer todos estes movimentos sofrerá, e o deslumbramento impedi-lo-á 

de distinguir os objetos de que antes via as sombras. Que achas que responderá se alguém 

lhe vier dizer que não viu até então senão fantasmas, mas que agora, mais perto da 

realidade e voltado para objetos mais reais, vê com mais justeza? Se, enfim, mostrando-lhe 

cada uma das coisas que passam, o obrigar, à força de perguntas, a dizer o que é? Não 

achas que ficará embaraçado e que as sombras que via outrora lhe parecerão mais 

verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? 

Glauco - Muito mais verdadeiras. 

Sócrates - E se o forçarem a fixar a luz, os seus olhos não ficarão magoados? Não desviará 

ele a vista para voltar às coisas que pode fitar e não acreditará que estas são realmente 

mais distintas do que as que se lhe mostram? 

Glauco - Com toda a certeza” 

(Platão. A República. Livro VII) 

  

Iluminar a escuridão é um dos mais elementares esforços da humanidade. A luz é um dos 

fatores essenciais da vida humana e causa fascínio desde tempos primórdios. Na Antiguidade, 

contudo, além de seu aspecto prático, estava também intimamente imbricada, do ponto de vista 

metafórico e simbólico, com a religião, a mitologia e a psicologia social. É um dos elementos 

físicos do ambiente humano que foi constantemente associado ao Divino e acesso ao conhecimento 

das coisas; além, é claro, da função básica de prover a distinção entre a escuridão e a iluminação.  

Lucrécio influenciado pelo pensamento atomista, no âmbito da filosofia natural (primeiro 

século AEC), lançou em sua obra (De rerum natura) o princípio teórico de que a luz visível seria 

composta por inúmeras e minúsculas partículas sólidas que através dos padrões complexos 

emergem em multiplicidade de interações simples (o chamado fenômeno da emergência). O 

princípio filosófico de Lucrécio foi aprimorado no decorrer dos séculos seguintes e atualmente essa 

formulação é considerada a precursora da teoria contemporânea dos fótons de Max Planck 

(1858-1947).  

A luz, em termos naturais e físicos, é uma radiação eletromagnética que se propaga por 

diferentes meios materiais e, por conceituação, não atravessa determinados tipos de sólidos, 

conhecidos como opacos. Conforme as ocasiões ela tanto pode se comportar como uma onda e 

também como uma partícula. A teoria corpuscular da luz atualmente a considera como constituída 

por pequenas partículas (os conhecidos fótons); já na teoria ondulatória, a luz é considera como uma 

manifestação de energia, composta essencialmente por ondas semelhantes às do som, porém de 
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comprimento muitíssimo menor. Nesse sentido, a luz pode se comportar simultaneamente como 

onda e partícula. Recentemente, um experimento conduzido por Fabrizio Carbone  e sua equipe de 17

pesquisa na Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), no campo da mecânica quântica, captou 

pela primeira vez na história, uma imagem da luz com esse comportamento  simultâneo (fig. 8). 

Todos os corpos que possuem luz própria são definidos como corpos luminosos e aqueles 

que somente refletem a luz de corpos luminosos são denominados como corpos iluminados. 

Portanto, a maior parte dos corpos que nos rodeiam são na verdade corpos iluminados. Atente que 

tanto o sol (maior fonte de luz conhecida pelo homem) como as estrelas e as lâmpadas de óleo 

analisadas nesta tese, são, em essência, denominados corpos luminosos. No sentido das lucernas, 

contudo, o objeto que produz o fogo, emissor de luz, também é agregado ao conceito, uma vez que 

não existiria chama (e luz), não fosse o objeto.  

As lucernas possuem luz própria na medida em que o combustível de seu interior, 

associando-se quimicamente com o comburente (O2), é capaz de entrar em combustão na presença 

de uma fonte de calor inicial. A tríade combustível, comburente e energia de ativação é a 

responsável pelo fogo que provê a iluminação. Chamamos de fogo, então, a entidade gasosa 

emissora de radiação que decorre da combustão. Trata-se, portanto, da rápida oxidação de um 

Fig. 8. Captura da luz como partícula e ondas simultaneamente - por Fabrizio Carbone/EPFL, 
publicado em Nature Communications.

 Piazza, L; Lumen, T.T.A.; Quiñonez, E; Murooka, Y; Reed, B.W; Barwick, B; Carbone, F. 2015, Simultaneous 17

observation of the quantization and the interference pattern of a plasmic near-field. Nature Communications 6, 1-7. 
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material que entra em combustão, liberando calor, produtos de reação (e.g. CO2 e H2O) e o mais 

importante: luz.  

A iluminação de uma lâmpada de óleo é uma mistura de gases em altas temperaturas, 

formada pela reação exotérmica de oxidação e as emissões de radiação eletromagnética nas faixas 

do infravermelho e do visível. Nossos olhos não são capazes de perceber aqueles objetos que não 

têm luz própria. O agregado de objetos do conhecimento é o resultado do aparato cognitivo inato 

(fruto das coisas de nossa experiência cotidiana) sobre os dados subjetivos captados pelos sentidos, 

neste caso a visão. O espectro óptico (faixa visível do espectro eletromagnético, fig. 8, abaixo) 

cumpre função cognitiva e é delimitado pela relação entre a mais baixa frequência opticamente 

estimulante (a radiação infravermelha) e aquela mais alta frequência perceptível (chamada radiação 

ultravioleta). Enxergamos, salvo casos clínicos, portanto, entre a radiação infravermelha e a 

ultravioleta.  

Como não temos olhos adaptados à visão noturna, a obtenção de luz para enxergar os corpos 

iluminados operacionalizou e organizou nossas atividades depois do pôr do sol. Contudo, isto 

somente foi possível pela produção e controle deste tipo de corpo luminoso. A produção e controle 

deste objeto que produz luz através do fogo esteve intimamente conectado com o simbólico e o 

perceptível, como não haveria de deixar de ser.  

O provimento de luz na sociedade romana deu-se principalmente através de quatro 

instrumenta: os archotes; as velas ou candelae, as lanternae e as lucernae, também denominadas, 

candeias, lamparinas ou lucernas. A principal diferença das lâmpadas de óleo para as outras formas 

Fig. 9. Espectro visível pelo olho humano.
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de controle do fogo para obtenção de luz é justamente a utilização de um líquido combustível para o 

alimento do fogo que gera luz (fig. 9). O mais comum destes líquidos foi azeite, por isso não é 

possível tratar a indústria das luzes sem atentar para a produção, o consumo e a distribuição de 

azeite. Estas duas produções estão diametralmente relacionadas, com lucernas e ânforas 

movimentado o comércio de cerâmica.  

Devido à baixa pressão de vapor, o azeite não é inflamável em temperatura ambiente, porém 

se for aquecido, a sua pressão de vapor aumenta. Toda evaporação de um líquido depende sempre 

de sua temperatura e de sua superfície. A funcionalidade do pavio segue esse princípio e é baseada 

no efeito capilar que faz o líquido ser consumido através dele. Uma vez embebido no líquido oleoso 

e aquecido pela fonte de calor inicial (através da energia de ativação), a mecha acesa carboniza sua 

extremidade e o carbono junto com as fibras provocam a evaporação do combustível na extensão de 

superfície do pavio, mantendo assim a chama acesa (fig. 10). 

Fig. 10. Lucernas romanas da África Proconsular e material cerâmica, Museu Cripta Balbi, Roma.
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A luz da chama acesa emite a radiação eletromagnética deste corpo luminoso e permite, 

então, a iluminação dos demais corpos. Ao emitir radiação por uma grande faixa de comprimento de 

onda, de infravermelho a ultravioleta, a intensidade, a forma e a curvatura máxima da onda 

produzida, dependerão diretamente da temperatura do corpo luminoso. Isto significa dizer que com 

o aumento da intensidade de temperatura, a quantidade de emissão de ondas curtas (luz visível) 

aumenta também e o resultado disto é uma luz mais clara e brilhante. A chama luminosa das 

lâmpadas de óleo é carregada de pequenas partículas de fuligem que podem ser observadas na 

sombra da chama contra a parede (a parte mais escura da sombra). Uma boa lâmpada, como tal, 

deveria manter concentrada a temperatura para obtenção de uma luz de boa qualidade e menos 

fuligem na chama.   

Além do azeite (um fluido insaturado de gordura), banha de porco, óleo de fígado de 

bacalhau, assim como qualquer outra gordura (triglicerídeos em estado líquido ou sólido, 

basicamente) poderiam servir de combustível a uma lucerna. A diferença primordial, que certamente 

não seria desconhecida tampouco negligenciada, é a qualidade da luz proporcionada. De maneira 

geral, as gorduras (união de três ácidos graxos e uma molécula de glicerol) podem ser diferenciadas 

em ácidos graxos saturados (gordura animal) e ácidos graxos insaturados (gordura vegetal). Os 

triglicerídeos em estado líquido têm menor produção de fuligem e devido sua maior energia, a 

chama produzida é mais brilhante. A eficiência da luz é mais elevada (essencialmente pela presença 

do Hidrogênio). Em contraste, as gorduras que têm alto teor de ácidos graxos saturados, além da 

Fig. 11. Principais formas e tamanhos de pavio encontrados em Israel (Sussman 2021:2).
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grande quantidade de fuligem, produzem uma chama mais escura e de baixa eficiência. Outro fator 

negativo de gorduras sólidas é que se tornam viscosas demais e anulam o efeito condutivo do pavio. 

Uma chama "normal" de lâmpada cerâmica abastecida por óleo teria a eficiência de 

aproximadamente 0,01-0,15 lm/W, medidas com Lfa. O consumo de energia, em contraste, seria 

enorme. Uma pequena chama consumiria 85 Watts de energia e uma chama maior, com pavio de 

1,4 cm de comprimento e 0,5 cm de espessura, altura da chama de aproximadamente 5 cm 

(levemente esfumaçada), consumiria 20g de óleo por hora (760 kJ) (c.f. Wunderlich 2003:256). A 

energia gasta, portanto, se elevaria a casa dos 200 Watt de consumo. Se comparado com a eficiência 

de uma lâmpada halógena de 200 Watt (as de hoje em dia), o custo seria por demais elevado. 

Iluminar, como é possível perceber, implicava em custos e, assim, movimentava a economia e a 

cultura romana, além dos aspectos simbólicos da luz.  

As fontes de luz exigiam um elevado nível de manutenção e para se obter mais 

luminosidade seriam necessárias fontes múltiplas, como um lustre ou um feixe de varas para dispor 

as lucernas. A utilização de velas (candelae) não seria uma solução de baixo custo, como haveria de 

se supor, pois implicaria em substituições num curto período de tempo (devido seu rápido consumo) 

e aquisição de grandes quantidades do produto. Na falta de cuidado, com o escorrer do sebo e a 

localização da vela, acidentes inflamáveis poderiam acontecer. O custo para manter múltiplas 

formas de iluminação com velas ou lustres, certamente era uma barreira e limitava o acesso de 

algumas parcelas da população. Além disso, os óleos utilizados para iluminação também eram úteis 

na alimentação, e em caso de escolha, a alimentação seria sempre priorizada.  

Assim, a vantagem da utilização das lucernae justifica-se na medida em que esses objetos 

produzem uma chama de longa duração e estabilidade, sem que a luz pisque como nas velas. Outro 

fator relevante é a praticidade de suportes e lugares específicos (nichos) para as lucernas. A fácil 

manutenção, limpeza e portabilidade seriam outros pontos positivos da popularização do objeto 

durante a Antiguidade. Conforme o tamanho e preenchimento do reservatório, uma lucerna poderia 

queimar por horas (ou mesmo alguns dias) sem qualquer intervenção. A manutenção básica de uma 

lâmpada de óleo seria o ajuste do pavio e a limpeza do objeto. Convém lembrar, obviamente, que 

para se obter a luz desejada era necessário o passo primordial; isto é, a energia de ativação para o 

calor inicial. Este objetivo poderia ser alcançado esfregando-se gravetos ou utilizando pedras, aço 

ou estopa. A prática de ascender fogo somente com estes recursos é algo que alguns indivíduos 

tomariam como uma tarefa praticamente sobre-humana em nossa sociedade atualmente se lhes 
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coubesse tal serviço. A lâmpada de óleo (fig. 11), portanto, é essencialmente um recipiente coberto e 

circular ou semicircular de argila cozida, com uma abertura para o combustível (pequena ou grande, 

conforme o modelo e período) e outra abertura na extremidade de sua superfície, formando o bocal 

onde seria posicionado o pavio.   

3.1. A luz na sociedade romana  

 Harris (2011: 163-164) estima que o consumo de azeite estaria em cerca de 20 litros por 

pessoa por ano, o que implica cerca de 200.000 hectolitros por ano para uma grande cidade como 

Roma. O azeite era essencial para todos os povos do Mediterrâneo, tanto como parte de sua dieta, 

medicamentos, cosméticos, como para a iluminação de interiores e espaços comuns. O Império 

romano teve de administrar sua enorme necessidade de azeite pela importação, e grandes cidades e 

legiões demandariam esse alto consumo, uma vez que determinadas províncias do Império eram 

mais propícias do que outras ao cultivo de oliveiras. As províncias da Baetica, Tripolitania e África 

Proconsular alcançaram ampla distribuição de azeite durante o primeiro e segundo séculos EC. A 

viagem de três dias, em boas condições de Cartago para Óstia, ajudou a África Proconsular no 

Fig. 12. Principais componentes de uma lucerna de disco.
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período Flaviano a ganhar uma parte substancial do mercado italiano e no reinado de Marco Aurélio  

um annonae praefectus estava profundamente envolvido em trazer azeite a preços subsidiados para 

o mercado italiano. A partir 160 EC a própria dinastia imperial dos Severos esteve envolvida no 

comércio de azeite; antes desse período, todo aquele que estivesse envolvido em trazer azeite para o 

mercado italiano já tinha adquirido o direto à imunidade garantido pela administração da cidade de 

Roma. O estudo de ânforas na parte oriental do Império Romano não conta com o mesmo 

desenvolvimento que os estudos para o Ocidente. A maioria das ânforas encontras no Oriente não 

foram publicadas (como, por exemplo, as de Alexandria), ou receberam um estudo focado no  

consumo de azeite em longa distância no Mediterrâneo.  

 Na época de Aristófanes (446-386 AEC) a produção de lucernas já indicava ter se tornado 

um comércio especializado. A partir de Plínio (História Natural 34,11-13) é possível captar através 

do episódio do escravo Clesippus um exemplo do que acontece na sociedade quando distinções 

sociais tornam-se turvas sob o poder da luz, materializada através das lâmpadas de óleo. Gegania, 

uma matrona romana, pertencente à elite da sociedade, adquiriu um candelabro grego com preço 

extravagante e recebeu o escravo grego Clesippus como parte desse negócio. O escravo grego teve 

que realizar, a mando de sua proprietária, uma performance nú com o candelabro com o objetivo de 

entreter os convidados da matrona enquanto ela mostrava sua nova aquisição. A anedota relata que 

após esse episódio, Gegania, a matrona, começou um relacionamento com Clesippus, tal foi seu 

encanto pela performance do escravo sob a luz do candelabro. Grato ao objeto que o libertou,  

Clessipus passou a venerá-lo como um objeto votivo,  representativo da divindade que concedeu a 

graça de transformar sua vida e tornar-se cônjuge da matrona (Bielfeldt 2014: 172-173). Talvez uma 

das mais importantes funções do legado dos aparatos de iluminação é a sua capacidade de agência e 

a maneira como profundamente afetaram a percepção do espaço na sociedade durante a 

Antiguidade. Assim, é importante perceber que os espaços e objetos estão intimamente conjugados 

para a co-constituição dos grupos sociais e das paisagens. 

 De acordo com Wallace-Hadrill (2008), a identidade cultural romana evoluiu em conjunto 

com uma cultura consumista emergente. Depois de uma primeira fase de apropriação agressiva de 

bens de luxo helenísticos, Roma procurou criar um mercado internacional para os equipamentos de 

bronze, com vários centros de produção na Grécia e outras partes do Império. Esse mercado de 

lucernas de bronze incluiu exemplares únicos e de alto custo para aquisição. Obras de artesanato  

inacessível a uma exorbitante parcela que compunha o Império, as lucernas de terracota e o 
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comércio organizado em torno das mesmas procuraram atender às demandas de populações e 

províncias que somente poderiam admirar os trabalhos em lucernas de bronze. 

 Como sugerido por Wallace-Hadrill (2008), lucernas de bronze e terracota tornaram-se uma 

moeda através da qual o status social foi negociado. Wallace-Hadrill enfatiza justamente que os 

domesticum instrumentum romano não recebeu a devida atenção dos estudiosos e que, em primeira 

instância, trata-se de objetos que suscitam as questões entre classes, identidades e afiliações sociais. 

Uma abordagem adequada desses artefatos tem que levar em conta a relação intrínseca entre a 

função do objeto e seu estilo. Se tomarmos esta pesquisa apenas pela abordagem sócio-econômica, 

reduzindo os objetos a categoria de commodities de alto ou médio valor, priorizando uma ótica 

mercantilista, corre-se o risco de diminuir a complexidade cultural da sociedade romana. Nesse 

sentido, é necessário considerar além das qualidades visuais e estéticas dos objetos, todos os 

aspectos que podem envolver os artefatos e seus contextos. Apenas uma abordagem interpretativa 

coerente permitirá reflexões mais amplas sobre a eficácia estética e emotiva dos equipamentos de 

iluminação romanos, e finalmente, sobre a relação entre o design e a função de objeto. 

 Portanto, é mister evitar conclusões tradicionais em que a presença de um determinado 

conjunto cerâmico por si é auto-reflexivo e informativo sobre a economia, posição social da 

comunidade, e identidade dos ocupantes de um sítio arqueológico. Tais indícios devem ser baseados 

em um processo de interpretação integrado de contexto, ligando todos os outros tipos de evidência 

artefatual e a natureza não-artefatual (Poblome 2004: 491-506). É importante observar que em 

Arqueologia Clássica, todos os estudos artefatuais vêm com um enorme peso das pesquisas 

tradicionais, e os estudos que envolvem o artesanato romano apresentam massiva produção 

Fig. 13. Coleção Harvard de lucernas de bronze e aparatos de iluminação.

47



intelectual. Porém, no que concerne às lucernas, ainda estão mais voltados para a criação de 

catálogos, tipologias e cronologias. Desta maneira, abordar outros aspectos como aqueles 

relacionados à distribuição espacial e as fontes de coleta da argila dos objetos permite escapar das 

abordagens tradicionais e abrir outros paradigmas interpretativos. 

  

  O quadro classificatório tradicional nunca pode ser um fim em si mesmo e deve na verdade 

auxiliar a acessar padrões de consumo na antiguidade, uma vez que foram concebidos com 

determinados objetivos relacionados à economia e sociedade antiga. Como resultado, a função e o 

design dos objetos estão ligados aos domínios do artesanato, tendo em conta os clientes potenciais, 

que estariam em posição de aceitar ou rejeitar novos produtos. O grau de sofisticação em conceber 

formas depende grandemente do modo de produção destes artefatos. Os clientes teriam o poder de 

julgar a qualidade, funcionalidade e preço acessível dos produtos à medida que esses fatores se 

Fig. 14. Lucernas de bronze do Museu de  XXX, Roma. 

! !

Fig. 15. Lucernas de bronze do Museu de Jerusalém, Israel. 

!
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apresentam quando uma nova linha específica de produtos é lançada no mercado. A diversidade de 

formas, figuras, temas e padrões decorativos, bem como o movimento e distribuição dos artefatos, 

correspondem a uma composição cuidadosamente elaborada que se desenrola na narrativa do 

próprio poder emissor de luz de uma lucerna. Através da interação material e visual entre a chama e 

recipiente esse poder se materializa em uma variedade de motivos figurativos (divindades, animais, 

plantas etc.) e ilustra a própria eficácia de seu potencial narrativo, simbólico e prático-comercial.  

 Dispor de informações suficientes para justificar uma discussão geral sobre a organização da 

indústria de lucernas no Oriente Romano e suas possíveis associações com o Norte da África é 

considerar as mais distintas maneiras de fazer tipologias e cronologias associadas às peças; mas 

significa também trabalhar especificamente com as questões contextuais e de agência dos artefatos. 

Como demonstrado no capítulo anterior, em muitas províncias do Império Romano o entendimento 

destes aspectos ainda é nebuloso e faltam estudos publicados que abordem tais perspectivas para um 

melhor conhecimento da estrutura material que acompanhava a vida romana. 

 Apesar das críticas de Pucci (1973) sobre o perigo de aplicar o termo “indústria” a uma 

produção artesanal de lucernas, a partir da qual as máquinas com motor estavam ausentes, devemos 

considerar e justificar a utilização do termo pela alegação de que qualquer produção de artefatos em 

grande escala pode ser chamada de “indústria”, uma vez que  essa produção foi organizada e 

implica em uma miríade de relações em sociedade. Nesse sentido, não existem suposições a priori 

de que qualquer oficina de produção de lucernas contava com um número elevado de trabalhadores 

(Harris 2011: 115). Harris procurou abordar a indústria de luz no período romano, principalmente 

através das inscrições e marcas de oficinas autorizadas bem conhecidas no contexto mais amplo do 

Império Romano. As lâmpadas de terracota com marcas de fabricante somam  aproximadamente 

uma lista de cerca de 1.700 inscritas em latim e cerca de 400 em grego (Harris 2011: 117; Mercando 

1973). Dentre as marcas com inscrição em Latin, com a quais Harris lidou, cerca de 20-25% das 

peças tinham uma circulação significativamente abrangente, além de sua área presumida de 

fabricação. Balil (1968a: 161) estima que em Roma cerca de 30-40% das lâmpadas contêm as 

assinaturas dos fabricantes, principalmente nos contextos de enterramento do período que 

compreende o final do primeiro século até 150 EC. Em contrapartida, na Espanha, por exemplo, a 

mesma estimativa estaria entre 10-15% entre as formas com assinatura. Isso implica dizer que 

determinadas marcas foram mais procuradas que outras, e ainda, que as estimativas, levando em 

conta todas as lucernas que não têm marcas de fabricantes, ainda são baixas. Nesse sentido, o 
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padrão de consumo acaba desvelando aqueles que teriam acesso às oficinas com marcas em 

oposição àqueles que não teriam acesso a esses fabricantes. 

 Seria presumível assumir que todas as lucernas encontradas no Império Romano  tenham 

sido produzidas por pequenas oficinas locais com objetivo de atender à demanda existente, 

raramente exportando os produtos fora do território primário (uma cidade ou vila). Entretanto, esse 

aspecto parece, na verdade, fazer parte do próprio sistema de grande escala comercial e como é 

possível constatar, determinadas marcas de oficinas alcançaram uma distribuição muito além de seu 

território original, sendo replicadas e comercializadas em distintas partes do Império. Portanto, 

aparentemente o sistema da produção e indústria da luz poderia ser considerado um oligopólio, em 

que cada empresa/oficina/ateliê teria que levar em conta a reação e os produtos dos demais 

envolvidos no mercado, a fim de operacionalizar a venda e circulação de seus produtos. 

 Assim, a figura do institor ou ‘gerente de filial’ seria responsável por realizar essa 

determinada função. Os institores eram gestores de empresas subsidiárias e um elemento importante 

no sistema econômico romano.  Tal gestor ou agente poderia ser um dos próprios escravos do dono 

do empreendimento, ou ainda um escravo pertencente a outro cidadão romano, ou mesmo um 

homem livre. O estatuto legal dessa figura ampliou-se com tempo, inicialmente o termo era dirigido 

ao gestor de uma taberna; porém, a terminologia e estatuto foram ampliados com o tempo para 

abrigar todo e qualquer gestor de empreendimento. Ulpiano escreve: “cuicumque igitur negotio 

praepositus sit, institor recte appellabitur”, com uma longa lista de possibilidades de 

empreendimento (cf. Harris 2011:135).  

 Desta forma, o comércio de lucernas (e cerâmicas de maneira geral) poderia ser considerado 

um saldo resultante de um modelo de negociação entre a moda e a natureza social dos envolvidos 

nesse processo, em que diferentes grupos expressam mensagens de diferentes ordens (Poblome 

2004: 491-506). Na verdade, apenas quando as regiões de produção são capazes de capitalizar o seu 

potencial através de redes de ligações interativas, maiores distribuições de seus produtos regionais 

são alcançadas, e fases de crescimento econômico são experimentadas. Certamente, nesse interim, 

monopólios supra-regionais e regionais existiram; assim, reconstruir estas relações implica na 

disponibilidade e qualidade das matérias-primas e na existência das redes de intercâmbio em que as 

regiões de produção estariam envolvidas. 

 A ideia de uma organização primária e/ou secundária da produção de lucernas, não serviria 

somente para determinar a proveniência incerta dos produtos em questão, mas de que forma as 

relações entre mercados e unidades de produção-e-consumo estariam relacionados entre si. Os 
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padrões de consumo têm recebido menos atenção do que merecem  pelos pesquisadores no passado, 

porém, têm um papel crescente nas pesquisas interdisciplinares que auxiliam a entender a agenda 

conceitual e a natureza multi-estratégica dos padrões sócio-econômicos na Antiguidade (Poblome 

2004; 2013 ; Dobres 2000). A Arqueometria tem desempenhado papel fundamental no fornecimento 

de soluções técnicas para questões arqueológicas desse tipo e a metodologia de análise de redes 

(network analysis) também tem demostrado potencial para acessar padrões de interação dentro das 

mais diversas categorias  analíticas (Brughmans 2010; 2016). 

A indústria da luz em período Romano e a distribuição destes produtos contemplariam 

quatro momentos, sem que os mesmos sejam entendidos na escala crescente.  

O primeiro deles é aquele em que específicas marcas são encontradas em pequenas 

quantidades dentro de um território único da cidade ou área imediatamente adjacente ao local de 

manufatura (com peças isoladas alcançando outros lugares eventualmente). Exemplos deste tipo de 

distribuição foram encontrados na Espanha (Balil 1982), norte da Itália (marca “Felicio”, Buchi 

1975: 57-58); e Pannonia (marca “Fab” ou “Fabi”, Iványi 1935: 78-90), para citar apenas alguns. 

O segundo padrão é aquele em que as marcas estão distribuídas em caráter regional, 

encontradas em cidades-territórios da mesma região com eventual dispersão além destes marcos 

estabelecidos, sem, contudo, participar de relações inter provinciais. Neste padrão se encaixam, por 

exemplo, as marcas “Armeni” e “Luc.” (ou “L.V.C.”). A primeira marca tem distribuição na região 

da Dácia, Baixa Moesia e Panônia; já a segunda assinatura foi distribuída entre a Baía de Nápoles e 

Mileto.  

O terceiro padrão de distribuição cobre virtualmente todas aquelas lâmpadas denominadas 

como Firmalampen. A maioria das assinaturas de Firmalampen consiste em um simples cognome e 

a distribuição se concentra no norte da Itália, onde tende a ser predominante, e nas regiões da Itália 

central, Gália, Províncias da Germânia (Magna, Superior e Inferior), Alto Danúbio, Dalmácia, 

Hispânia, Lusitânia, Dácia e Moesia. Trata-se de uma distribuição mais abrangente, contemplando 

as relações inter provinciais.   

A última forma de distribuição diz respeito àquelas marcas que são encontradas em número 

substancial, tanto no norte como no sul do Mediterrâneo, centro e sul da Itália, África Proconsular, 

Mauretania, Hispânia, Sul da França, Sardenha e Panônia. Essa distribuição, assim como a anterior, 

abrange tanto regiões específicas como também elevado número de Províncias.  As adjacências de 

Roma, o sul da França e a Alemanha são as regiões de maior dispersão destas lâmpadas com a 
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assinatura “C.Clo.Suc.”, uma abreviatura romana. Outra assinatura que representa este padrão é a 

chamada “Romanesis”. Apesar de apresentar produções locais, a manufatura desta peça está 

localizada em Cnido (Turquia) ou Mileto (Jônia). Foi uma das únicas marcas exportadas das 

províncias orientais para o período em questão que alcançou o Ocidente (Harris 1980: 129-130). As 

marcas Fortis, Festi e Favsti também estão nesta categoria com exemplares espalhados pelo 

Levante (Mikati 2003).   

A assinatura das Firmalampem, também denominadas ‘factory lamp’, ajuda a traçar padrões 

de distribuição e rotas comerciais, bem como localizar a região das oficinas. Esta produção serve 

também como um dos parâmetros do desenvolvimento do comércio e indústria da luz no Período 

Romano, como uma produção proliferante e padronizada.  Exemplos deste tipo são encontrados no 

Norte da Itália, Suíça (Vindonissa), Gália, Germânia e Leste da Europa. A assinatura Fortis aparece 

distribuída por todo o Império Romano, principalmente nos modelos do tipo IX e X.          

Dentro de Israel o tipo X foi encontrado em Cesareia, em Jerusalém (com uma possível 

oficina local no acampamento da Legião Romana - Sheikh Badr), em Tel Halif, Lahav, (também 

uma reprodução local) e em alguns sítios Nabateus como Moa e O’boda. As datas desses contextos 

e artefatos estão entre a segunda parte do primeiro século e o segundo século EC. O tipo X ainda 

manteve algumas variantes e manufaturas durante o 2-3 séculos EC na região (Sussman 2012: 

24-72). O comércio de luz estaria, dessa maneira, organizado em nível internacional (em menor 

escala), inter-regional e intra-regional, sobretudo. 

É possível, ainda, ressaltar três funções econômicas primordiais no conjunto social romano 

diante da produção e distribuição desses artefatos: a reciprocidade, a redistribuição e a troca. A 

reciprocidade caracterizando-se por um sistema informal em que as pessoas buscam uma relação de 

equilíbrio entre os bens e os serviços que oferecem e recebem, com valores relativos determinados 

pelas obrigações sociais e tradicionais do contexto inserido. A redistribuição sendo o sistema em 

que as mercadorias são recolhidas por uma autoridade central (nesse caso uma grande oficina) e 

distribuídas em virtude do costume. Já a troca implicaria em um agregado de transações econômicas 

(entre oficinas e pessoas) que voluntariamente trocam bens e serviços, quer seja no escambo, quer 

seja por outro benefício, que inclui valores monetários. Esse esquema tripartido também tem seus 

alcances individuais. A indústria romana da luz do primeiro e segundo séculos EC, tal qual se 

apresenta, estava suficientemente integrada e organizada em suas áreas de interesses, através de 

uma extensa rede de transportes e contatos econômicos. O objetivo, tanto pelo Mar Mediterrâneo 
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como pelas vias terrestres, era explorar as vantagens comparativas de cada mercado das províncias 

administradas (veja Temin 2006: 137-140).  

A especialização das relações econômicas romanas indica ter promovido a eficiência 

operacional da agricultura e o comércio permitiu a concentração de outras atividades como a 

produção de lâmpadas de óleo em lugares específicos das províncias com seus respectivos câmbios. 

As grandes oficinas ou regiões de manufatura concentrando a produção poderiam obter ganho de 

eficiência e maiores lucros através da partilha de custos administrativos, uma vez que os métodos de 

produção de manufaturas romanas não apresentavam muitas escalas econômicas. O 

desenvolvimento da produção local independente (como aquela que é evidenciada na Palestina 

Romana e África Proconsular) incrementou a concorrência (comercial e simbólica) no mercado 

Antigo da luz 

 A sociedade passa pelo constante processo de mudança, principalmente endógeno e tomando 

a forma de autotransformação, através do motor final que é a agência dos indivíduos humanos ou 

coletividades sociais. A direção, metas e velocidade da mudança são contestáveis contestável entre 

vários agentes, e se torna uma arena de conflito e luta constantemente. Neste sentido, a ação ocorre 

no contexto de estruturas que se moldam por sua vez, resultando na dupla qualidade das estruturas 

(moldando e sendo moldada), e na dupla qualidade dos agentes (como produtores e produtos) 

(Dobres 2000: 147). Assim, a troca entre ação e estrutura ocorre no tempo, por meio de fases 

alternadas de criatividade dos agentes envolvidos e por meio da determinação estrutural, os quais 

permitem à materialidade desempenhar um papel-chave na mudança cultural e nas redes de 

produção e consumo de cerâmica.  

 Portanto, a produção e o consumo de lucernas durante a Antiguidade esteve articulada 

levando em consideração as relações inter províncias. A capacidade de compreender e manipular a 

luz, bem como suas relações simbólicas que foram empregadas nos objetos, auxiliaram a 

operacionalizar e organizar as atividades e os espaços em sociedade, da mesma forma que 

possibilitou o entendimento representativo de relações entre grupos nas regiões.   
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4. Método de Petrografia Cerâmica e Análise Digital de Imagem 

    “Thin section ceramic petrography is a versatile interdisciplinary analytical tool 

    for the characterization and interpretation of archaeological pottery and related 

           artefacts, including ceramic building materials, refractories and plaster”.  

    (Quinn 2013) 

O estudo dos minerais e rochas que foram utilizados por sociedades antigas no espaço e no 

tempo (incluindo seus utensílios, enfeites, materiais e matérias-primas para manufatura cerâmica, 

metais e outros produtos processados) com o objetivo de caracterizar os materiais da Terra em 

relação a sua origem e datação, pode ser genericamente tratado pelos termos Arqueomineralogia ou 

MicroArqueologia (Rapp 2009; Weiner 2010). A utilização desses termos, embora corretamente 

aplicados e conceituados, não encontra tanta ressonância nos compêndios atuais e o termo 

Arqueometria acaba por abrigar tais conceitos e campo de estudos. Assim, o campo de estudos em 

expansão engloba também a Petrografia Cerâmica, que trata do exame e interpretação de matérias-

primas de seleção, tecnologia cerâmica e determinação da proveniência dos sedimentos, através de 

lâminas delgadas ou lâminas de pó (material granulado). Pode ser definida, assim, como a descrição 

sistemática de materiais cerâmicos, suas composições e organização sob análise de microscopia de 

luz polarizada (transmitida e refletida) (Whitdread 1995:365). 

Uma vez estabelecidas as premissas da pesquisa, a busca da metodologia que melhor se 

ajustasse às questões propostas neste estudo resultou na Petrografia Cerâmica. O termo Petrografia 

propriamente dito refere-se ao estudo das rochas através de suas propriedades físicas, químicas e 

ópticas, com o objetivo de compreender seu desenvolvimento e composição mineral (Vaughan 

1995: 115). A análise petrográfica de cerâmicas arqueológicas tem laços estreitos com a Geologia, 

Mineralogia e Sedimentologia (Rice 1987: 376).  

A Petrografia é baseada na química dos cristais e simetria dos minerais, uma vez que estes são 

cristalinos. A análise de lâminas de seção fina (ou delgadas)  permite a identificação e descrição da 18

 Para os estudos arqueológicos desenvolvidos no Brasil são denominadas como lâminas ceramográficas. 18
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textura, orientações de grãos, características de tamanho, forma, triagem, arredondamento e 

esfericidade dos cristais, assim como o tamanho e orientação de vácuos. Permite também a análise 

dos minerais em seus estados de alteração, suas associações e abundância, temperatura de queima e 

as proporções relativas dos diferentes minerais em uma mesma amostra. Características adicionais 

de diagnóstico são o ângulo de extinção, a geminação, a delimitação (áreas de cor diferente), os 

valores de interferência (usado para determinar se um mineral é uniaxial ou biaxial), o comprimento 

mineral (se é lento ou rápido), e a utilização da placa de coloração sensível (Gribble e Hall 1992: 

11-14). 

A técnica de identificação de matérias primas da produção cerâmica irá refletir a geologia da 

área em que a peça foi produzida, seja pelos afloramentos geológicos (depósitos primários) ou os 

depósitos secundários, localizados comumente a certa distância das fontes originárias (rochas) 

devido às forças erosivas, primordialmente da água e/ou do vento. Da mesma forma, qualquer areia 

ou fragmento de rocha (as inclusões) adicionada à argila conterá minerais indicativos das suas 

fontes geológicas (Rice 1987: 118; Freestone, 1995: 112). 

 Uma das primeiras preocupações de qualquer estudo de Petrografia Cerâmica é determinar de 

que forma os materiais sob análise diferenciam-se dos sedimentos naturais, de que maneira os 

requisitos dos dados analíticos contrastam daqueles utilizados pelos petrologistas sedimentares.  

Apesar da aproximação direta com a metodologia da Petrologia Sedimentar, a diferença 

fundamental entre as áreas de estudo é que a cerâmica é uma composição de argila e areia - 

essencialmente sedimentos - que foram selecionados e transformados pela agência tecnológica 

humana (Whitbread 1995:366). Portanto, mais interessante que o processo natural de formação dos 

depósitos, o processo de agência tecnológica é uma das principais preocupações da Petrologia 

aplicada em cerâmica, ou Petrografia Cerâmica. Modificações de técnicas e métodos de 

interpretação encontram lugar, então, no campo de estudos, a fim de alcançar seus objetivos 

individuais, comumente relacionados aos estudos arqueológicos.  

Muitos livros sistemáticos de mineralogia podem ser consultados para obter informações 

adicionais sobre minerais e a literatura produzida na área já conta com expressivo volume de 

publicações. É, portanto, necessário considerar não ser repetitivo e ter em mente que o mesmo 

mineral pode ter uma variedade de nomes e sinônimos, não sendo este apenas um aspecto passado 

dos estudos na área. E ainda, que uma vez estabelecidas descrições petrográficas precisas para 

determinada região, existe a probabilidade de que a descrição e definição de matérias com 
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composição similar sejam as mesmas, mesmo não se tratando do mesmo tipo, período ou objeto 

cerâmico (ver Shepard 1965:24-54; Goren et al 2004:7-8; Ownby 2010:120-178).  

A análise Petrográfica cerâmica envolve o exame de uma amostra do objeto polida até 30 µm 

(microns) de espessura em uma lâmina transparente. A amostra das cerâmicas pode ser recolhida 

através do rompendo uma pequena parte do objeto com algum instrumento de precisão, usualmente 

uma broca de titânio (e.g. fig. 16). O tamanho da amostra é geralmente definido pela necessidade de 

incluir uma quantidade identificável de inclusões (pelo menos 10x5 mm), o componente não-

plástico da argila que caracteriza a matriz petrográfica (Goren et al. 2004:11). Ao atribuir a 

proveniência de artefatos cerâmicos é importante definir tudo o que se entende pelo conceito de 

'fábrica' e/ou 'matriz' petrográfica, antes de prosseguir. 

O termo fábrica abriga a definição do material do qual as cerâmicas foram feitas, ou, em uso 

geral, denota o grupo de amostras que apresentam propriedades similares. No entanto, melhor seria 

dizer que fábrica é “o arranjo, o tamanho, a forma, a frequência e o acordo entre os componentes do 

material cerâmico” (Peacock 1970; Whitbread 1986:368) . A matriz, conceito similar, conforme 19

indica Fitzpatrick (1984: 135), pode ser considerada a fase contínua que encerra o material 

geológico (coarse material) e as concreções presentes na amostra. Geralmente, refere-se a material 

inferior a 2 µm. Em termos petrográficos, o termo “estrutura” quando utilizado refere-se ao arranjo 

dos vácuos, depleção e concentrações características de micromassa entre as unidades de fabricação 

e o material geológico. Incluir o material grosso na definição da matriz é importante, pois 

usualmente a frequência bimodal da granulometria (parte mais fina que constitui a matriz) pode ser 

encontrada na fábrica das cerâmicas (Whitbread 1986: 369-371).  

Para o estudo, o restauro e a conservação de materiais e artefatos arqueológicos, existe 

sempre a necessidade da aplicação de métodos analíticos capazes de fornecer informações 

suficientes sobre a natureza (e.g. composição química e mineralógica), o estado de alteração 

resultante da exposição a curto, médio e longo prazo à determinadas condições ambientais, e o 

efeito, ou a eficácia das estratégias de restauração/conservação dos artefatos recolhidos nas 

atividades de campo decorrentes da prática arqueológica.  

 Durante a última década, considerável progresso tem sido feito nos aspectos instrumentais e 

metodológicos do estudo composicional de artefatos arqueológicos. Estas melhorias são evidentes e 

rapidamente se constatam os benefícios destes avanços no que diz respeito aos estudos 

 Veja ‘Apêndice II: Fábrica e Descrição Petrográfica de Amostras’ para os exemplares desta pesquisa. 19
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arqueológicos realizados no Brasil (e.g. Quiñones et al. 2003; Silva et al. 2004; Lima et al. 2007; 

Fleming 2008; Ikeoka et al. 2011; Appoloni 2013), propiciando um aumento efetivo na 

aplicabilidade e diversidade dos métodos e técnicas empregados em Arqueometria.  

 O método ideal para análise de objetos arqueológicos deveria, em tese, abrigar um caráter 

não destrutivo, respeitando a integridade do material, ser rápido para analisar um grande número de 

objetos (conforme o caso-contexto), ser universal (de modo que por meio de um único instrumento 

muitos materiais e objetos de distintas formas e dimensões possam ser analisados), e, por fim, 

versátil, com o objetivo de permitir a identificação e análise de materiais heterogêneos (Janssens e 

Van Grieken 2004). O desenvolvimento de técnicas não destrutivas permite obter a informação 

analítica sem nenhum dano à amostra. É evidente que no campo do patrimônio cultural as técnicas 

de análise devem preferivelmente ser não-destrutivas ou micro-destrutivas. Entre os métodos 

realmente não destrutivos estão os baseados em espectroscopia de ultravioleta, visual e 

infravermelhos (IR) de radiações, bem como os métodos de raios-X. Quando métodos micro-

destrutivos são utilizados, todo o dano visível é evitado e os objetos sob exame permanecem 

esteticamente perfeitos. O emprego deste tipo de metodologia é de enorme valia quando existe a 

possibilidade de realizar amostragem ou quando os fragmentos e artefatos arqueológicos sob 

investigação estão disponíveis para análise por um curto e/ou determinado período de tempo.  

 A utilização da metodologia de Microscopia Petrográfica de Luz Transmitida (MPLT), ou, 

simplesmente a Petrografia Cerâmica em Arqueologia, é um tipo de análise ainda incipiente no 

âmbito da Arqueologia Brasileira (e.g. Goulart 2004; Alves 1988, 1997; Alves e Girardi 1989; 

Middleton 1997; Goulart et al. 2006; Figueiredo 2008; Milheira et al. 2009; Magalhãess 2015); 

porém, já está muito bem estabelecida no contexto Internacional, com produção teórica e 

bibliográfica, manuais e pesquisas atuais (e.g. Fitzpatrick 1993; Whitbread 1995; Freestone 1995; 

Velde e Druc 1999; Goren et al. 2004; Reedy 2008; Peterson 2009; Quinn 2013; Orton e Hughes 

2013). Como já mencionado, o campo de estudos está presente no país, com distintas finalidades, 

nas disciplinas de Geologia que tratam de Mineralogia Óptica e Óptica Cristalina. A Petrografia 

Cerâmica, trata, portanto, da análise das rochas e minerais que compõem os artefatos cerâmicos, 

manipulados pelas sociedades pretéritas no tempo e no espaço, com vistas à caracterização, datação 

e proveniência dos materiais que formam os artefatos arqueológicos. Através das lâminas de seção 

delgada, também chamadas petrográficas e/ou ceramográficas em Arqueologia, que são preparadas 

a partir de um pequeno fragmento do objeto, é possível realizar o estudo composicional dos 

artefatos arqueológicos. O microscópio petrográfico (de luz polarizada) é o utensílio necessário para 
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obter as informações contidas nas lâminas ceramográficas (fig.16). A descrição sistemática de 

materiais cerâmicos, suas composições e organização sob a microscopia de luz polarizada, traz 

inerente a si as questões do exame e interpretação da seleção das matérias-primas utilizadas para 

manufatura dos artefatos, assim como as questões de tecnologia cerâmica empregada e a 

determinação dos possíveis locais de coleta de argila. 

 A preparação de lâminas ceramográficas é um processo considerado micro-destrutivo e 

portanto determinados artefatos (os íntegros, principalmente) não se ajustam a este tipo pesquisa 

arqueológica. Entretanto, as lucernas romanas são objetos encontrados em grandes quantidades nas 

escavações em Israel (fig. 17), e em outras parte do Império Romano, possibilitando desse modo a 

coleta de amostras e emprego da metodologia nessa pesquisa. Nesse sentido, as lâminas 

ceramográficas amostradas passam a ser registros das peças e podem ser reestudadas muitas vezes, 

representando, assim, um registro permanente da composição daquele determinado artefato. As 

lâminas servem também como material referencial e comparativo para os futuros estudos em 

Petrografia Cerâmica a serem desenvolvidos em mesma região por parte de qualquer pesquisador. A 

ideia de ampliar o acervo de lâminas ceramográficas do LARP-MAE/USP (Laboratório de 

Arqueologia Romana Provincial) certamente contribuirá para o fomento de uma coleção referencial 

e comparativa para as pesquisas arqueológicas realizadas no Levante a partir do Brasil; além de 

ampliar o entendimento da manipulação, relações de produção, consumo, cadeia operatória, 

comércio e agência dos artefatos nas províncias do Império Romano. 

A metodologia da Petrografia Cerâmica pode ser aplicada para um único artefato de 

interesse ou um amplo número de amostras (seja de um ou mais sítios arqueológicos), 

independentemente dos períodos ou tipos de recipiente. O número e a seleção das amostras 

dependem das questões arqueológicas que envolvem a materialidade e os objetivos do estudo. As 

Fig. 16. Tipo de preparo de lâminas delgadas conforme Nardy e Machado 2002:12, fig.II.2.
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amostras devem ser coletadas privilegiando a parte da parede da cerâmica. A coleta vertical 

potencialmente contém mais informações sobre a formação mineral e é preferível à coleta 

horizontal.  

A formação dos grupos petrográficos e a caracterização dos materiais são dois passos 

fundamentais da análise cerâmica através de lâminas ceramográficas. A identificação composicional 

dos materiais permite a detecção de padrões relevantes arqueologicamente, nos termos da 

proveniência dos materiais e da tecnologia cerâmica empregada. Os processos de classificação e 

caracterização estão intimamente relacionados entre si e podem ser realizados em fases distintas da 

análise das lâminas delgadas. Através de uma abordagem quantitativa estatística petrográfica, as 

amostras são caracterizadas a fim de permitir a sua classificação subsequentemente. Juntos, os 

processos de classificação e caracterização são utilizados para encontrar o que poderia ser chamado 

de ‘sentido da variação composicional das amostras’ dentro do conjunto de lâminas ceramográficas 

sob análise. Este tipo de estudo auxilia a identificar sinais culturais e os processos arqueológicos 

específicos empregados na produção do artefato, bem como estipula os parâmetros de variação 

composicional de cada amostra (Quinn 2013: 71).  

Fig. 17. Lucernas romanas para amostragem Petrográfica no Laboratório de 
Microarqueologia Comparativa da Tel Aviv University, Israel.

!
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As cerâmicas arqueológicas, da maneira como podem ser observadas ao microscópio, são 

materiais complexos, formados essencialmente por três componentes: as inclusões, a matriz e os 

vácuos. Cada um destes elementos pode conter uma infinidade de composições diferentes em 

relação à textura, a forma e as características microestruturais. A combinação específica de 

inclusões, argila matriz (a pasta) e os vácuos (espaços vazios) em uma lâmina delgada, são os 

principais elementos que norteiam a definição composicional para a formação de grupos 

petrográficos com afinidade particular. Assim, chamamos “estrutura cerâmica” a identificação e 

descrição destes elementos, a saber: a matriz, as inclusões e os poros (vácuos).  

A complexidade das estruturas cerâmicas em termos texturais e microestruturais, envolve a 

triagem manual ou agrupamento de amostras com a mesma (ou similar) composição estrutural. É 

pela observação ao microscópio e terminologia de análise pré-definida pelo campo de estudos que 

este processo ocorre (veja Whitbread 1995, Reedy 2008, Quinn 2013). A estimativa visual e as 

medidas simples são aplicadas no momento da definição de cada grupo petrográfico. A facilidade de 

agrupamento das lâminas ceramográficas em grupos de similaridade depende em grande medida do 

conhecimento e da experiência do analista individual. Como referido, um analista bem treinado 

acaba por realizar quase inconscientemente a identificação das inclusões petrográficas e a 

caracterização das estruturas cristalinas nas lâminas petrográficas. No entanto, grande parte do 

agrupamento inicial pode ser realizado através da simples sensação visual da amostra por qualquer 

observador. Esse tipo de agrupamento visual depende em grande parte da capacidade de cada 

indivíduo de identificar padrões de similaridade e diferença; ao passo que o agrupamento 

petrográfico depende da capacidade do analista de identificar os minerais e o arranjo estrutural que 

compõem cada amostra. O armazenamento da impressão mental de cada lâmina ceramográfica sob 

análise auxilia na identificação das características microestruturais entre as amostras. À medida que 

os grupos ou pilhas de lâminas passam a crescer, é necessário submeter novamente as amostras à 

observação, com o objetivo de atualizar a memória sobre a natureza de cada lâmina.  

A abundância relativa de inclusões na argila matriz deve ser a primeira categoria de análise a 

ser abordada e descrita em detalhes. Isto pode ser calculado com precisão relativa, por meio de 

contagem de pontos ou com maior precisão através da análise digital de imagem, como será 

abordado nos parágrafos abaixo desse texto (e.g. Reedy e Kamboj 2003; Reedy, 2006 para Digital 

Image Analysis). As fotomicrografias das lâminas petrográficas podem ser realizadas através da 

captura de imagens com equipamento específico e softwares de análise disponíveis atualmente,  e 
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auxiliam a obtenção de dados mais precisos, bem como alcances interpretativos mais seguros destes 

mesmos dados. No entanto, o processo mais simples de descrição é tipicamente feito pela 

observação ao microscópio sem auxílio eletrônico, utilizando-se um gráfico de percentagem de 

estimativa em pontos. A metodologia é similar à da Sedimentologia e uma ferramenta importante 

para a Petrografia Cerâmica no que diz respeito à prática analítica.  

Os dois tipos de procedimentos mais utilizados para os estudos de análise textural cerâmica 

são as tabelas qualitativas, desenvolvidas a partir de estudos sedimentológicos, e as abordagens 

semi-quantitativas. Esta última um processo tedioso de medições manuais do tamanho das 

partículas, tendo em conta certo número de grãos presentes em cada lâmina ceramográfica. 

Convencionalmente medir 50 grãos pode ser considerado suficiente para se obter uma estimativa 

aceitável da textura dos artefatos cerâmicos. Entretanto, os estudos semi-quantitativos são 

considerados mais significativos quando um número maior de grãos é medido, especialmente mais 

de 200 indivíduos (Middleton et al. 1985, 1991; Santacreu 2014) 

Tomando como referência uma área bidimensional da amostra, deve-se descrever todas as 

suas características. Ao alternar entre PPL e XPL  e utilizar ampliações baixas ou médias (c.x 20 21

25-100); ou, ainda, através da polarização circular, é possível estimar a percentagem de inclusões e 

vácuos da amostra. Pequenas inclusões com tamanhos de grãos, não devem ser incluídas em tais 

estimativas e, portanto, passam a fazer parte da argila matriz. Da mesma forma, pequenos vácuos  

(poros) são difíceis de distinguir nesta abordagem e eventualmente pode-se subestimar a porosidade 

da cerâmica produzida em algumas lâminas analisadas.  

Contudo, o barro usado (argila) para fazer vasos cerâmicos muitas vezes é heterogêneo, 

porém, se dois fragmentos originam-se a partir do mesmo recipiente, elementos petrográficos, tais 

como a distribuição de grãos (triagem) e a proporção de inclusões não-plásticas e vácuos da argila 

matriz devem ser em maior ou menor escala equivalentes. Isso implica dizer que o barro utilizado 

na manufatura do vaso reflete uma origem semelhante geológica ou a mesma fonte de obtenção da 

argila; ou ainda, conforme o caso, que existe a semelhança (ou diferença) de pastas e preparação das 

mesmas pelos oleiros (Quinn 2013: 102-106; Blanco-González et al. 2014: 146-147).  

 Plane-polarize light (Luz Refletida): utilizada para análise de minerais opacos, sendo que, a luz incide no mineral em 20

sua superfície e é refletida em direção à objetiva, conforme mostra o esquema.

 Cros-polarised light (Luz Transmitida): utilizada para a análise de minerais transparentes, onde a luz atravessa o 21

objeto a ser estudado e atinge a objetiva. 
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Uma série de programas de software existe para a descrição textural quantitativa de amostras 

petrográficas (e.g. Jmicrovision, imageJ, FIJI), possibilitando quantificar o número de grãos e 

vácuos e a sua área total em percentagem dentro da amostra. As fotomicrografias podem ser 

realizadas durante a análise e estudo das lâminas ceramográficas sob investigação e permitem o 

processamento e análise da imagem posteriormente. As amostras petrográficas contidas neste 

doutorado seguiram os protocolos analíticos acima descritos e as lâminas ceramográficas 

preparadas foram examinadas com um microscópio de polarização Nikon Eclipse LV100 equipado com 

uma câmera digital Nikon DS Fi1 para a análise. Dessa maneira as amostras puderam ser fixadas num plano 

horizontal e manipuladas em 360 graus. 

Fig. 18. Amostragem de lucernas romanas de disco no Laboratório de Microarqueologia 
Comparativa do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, Israel. 

!

     !

Fig. 19. Preparação e polimento das amostras na máquina Buehler Metaserv.

!
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O estudo posterior, então, envolve essencialmente o microscópio de luz polarizada, também 

denominado de microscópio petográfico. O microscópio petrográfico nada mais é que um 

microscópio ordinário com dois polarizadores  de luz posicionados entre o mineral a ser 22

examinado. As diversas partes constituintes de um microscópio petrográfico podem ser agrupadas 

em: a) o sistema óptico: ocular, lente de Amici-Bertrand, analisador, objetiva, condensador móvel, 

diafragma íris, condensador fixo, filtro azul e polarizador; b) sistema mecânico de suporte: tubo, 

braço, revólver (ou sistema de sustentação das objetivas), platina, cremalheira macro e 

micrométrica de movimentação vertical da platina, e por fim, a base. As imagens dos minerais são 

formadas na parte de trás da lente da objetiva com iluminação convergente.  

Qualquer mineral é definido como um corpo natural em que ocorrem substâncias 

inorgânicas sólidas com característica de forma cristalina, ordenadas como resultado da interação de 

processos físicos e químicos em ambientes geológicos. A propriedade óptica mais diagnóstica de 

minerais são seus índices de refração. A luz polarizada permite a identificação dos minerais 

anisotrópicos presentes nas amostras. Diferentes maneiras de modificar a transmissão da luz  no 

Fig. 20. Polimento das amostras das lucernas na Buehler PetroThin Sectioning System para 
lâminas ceramográficas.

  !
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 Basicamente, a objetiva forma uma imagem real aumentada do mineral que está sendo examinado, o qual se 22

posiciona a uma distância menor do que a distância focal da ocular. Assim, a imagem real obtida pela objetiva é 
aumentada quando vista através da ocular, como uma imagem virtual (Nardy e Machado 2002:12). 
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microscópio conduzem a outros modos de interação com a amostra e auxiliam na identificação e 

caracterização dos materiais. 

Os padrões de luz geralmente são produzidos em cores diferentes, conhecidos como figuras 

de interferência. As propriedades ópticas de minerais anisotrópicos produzem cores características 

que variam em direção. Um feixe de luz pode dividir-se em dois de acordo com a sua direção de 

vibração e velocidade. Em oposição aos minerais isotrópicos, que têm propriedades físicas em todas 

as direções, os minerais anisotrópicos têm um feixe de luz "rápido" e outro "lento". Quando 

combinado com a cor dos cristais observados sob a luz transmitida, normalmente permite a análise 

da sua característica de birrefringência. Este mesmo efeito pode ser encontrado em outras telas de 

vidro sob efeito de luz solar, por exemplo. As cores observadas acontecem devido às diferenças 

entre os menores e os maiores índices de refração. Um índice de refração pode ser medido quando a 

refração da luz passa através do cristal, uma relação entre a velocidade da luz no ar e a sua 

velocidade no mineral (Henderson 2000: 11-12). 

Os minerais com maior birrefringência aparecem com uma cor opalescente enquanto os 

minerais com baixa birrefringência aparecem em tons cinza ou amarelo sob nicóis cruzados. 

Aqueles que têm mineral de ferro e cromo naturalmente aparecem marrom, rosa, azul claro ou 

verde. Isto devido a seus suficientes níveis de corantes. Todas estas cores são o resultado da maneira 

como a luz altera-se à medida que passa através dos arranjos atômicos de cristais minerais, ou as 

estruturas cristalinas. 

No plano de luz polarizada, a cor do mineral e quaisquer mudanças nesta relação são 

perceptíveis quando a platina é rotacionada e este fenômeno recebe o nome de pleocroísmo (e.g. 

verde claro – iluminado – a verde escuro, Gribble e Hall, 1992: 6-7). As cores específicas são 

identificadas na escala de Newton. Sob luz polarizada cruzada (nicós cruzados), a cor do mineral 

varia em função do comprimento de onda da luz transmitida através da estrutura cristalina, a 

birrefringência (Gribble e Hall, 1992: 10-11). Todos estes parâmetros são muito importantes para 

uma base de dados com objetivo de proveniência da argila baseado na Petrografia Cerâmica e 

análise de minerais. 

Uma das primeiras preocupações, como já referido, de qualquer petrologista que trabalha 

com cerâmicas arqueológicas é determinar de que forma os materiais sob análise diferem dos 

sedimentos naturais e como os requisitos dos dados analíticos contrastam daqueles processos 
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sedimentares naturais. Apesar de a Petrografia Cerâmica derivar em grande medida da Petrologia 

Sedimentar, a diferença mais fundamental entre elas é que a cerâmica é argila e areia - 

essencialmente sedimentos - que foram selecionados e transformados, ao invés de processo natural, 

pelo processo de agência tecnológica dos grupos humanos (Whitbread 1995: 366). Portanto, o 

processo tecnológico e agência dos grupos humanos e materialidade são as essenciais preocupações 

da Petrografia Cerâmica. Dessa forma, as modificações de técnicas e métodos tiveram lugar nesta 

área de pesquisa em desenvolvimento na Arqueologia, a fim de alcançar objetivos individuais de 

análise para coleta, análise e interpretação de dados.  

O conhecimento das fontes de matérias-primas minerais e rochas é um aspecto essencial 

para a sua utilização. A maioria das rochas e fontes minerais foi manipulada local e/ou 

regionalmente. Devido às argilas originarem-se do intemperismo das rochas nas fontes primárias 

(por exemplo, água, ácido carbônico, erosão ou vulcanismo), elas resultam na fragmentação em 

partículas muito pequenas. Os constituintes não-plásticos no corpo de argila da lâmpada de óleo 

devem, essencialmente, refletir a composição das rochas de fonte primária. Isto permite apontar o 

local onde houve a coleta de argila para manufatura dos artefatos.  

 A argila foi categorizada nos estudos petrográficos do final do século XIX como o menor 

tamanho de partícula (menor que 2 mm) em uma rocha. Mineralogicamente, refere-se a uma 

composição em particular (silicatos de alumínio hidratados) de um determinado grupo de minerais, 

os filossilicatos. Quimicamente todas as argilas são compostas de dióxido de Silício, trióxido de 

Alumínio e água; e são expressas pela fórmula: AI203 SiO2.2H2O. De modo geral,  'argila' é o nome 

dado à granulação muito fina de minerais não consolidados, que se tornaram material rochoso 

quando aquecido (adquirem a dureza, resistência, estabilidade química e a estabilidade física); 

mantém a forma quando seca; e é maleável e flexível quando úmida (Goffer 2007: 231). Em termos 

de material cerâmico, a argila pode ser considerada tanto como sedimentos com proporções 

oscilantes de minerais ou ainda entendida como depósito (in situ) no âmbito das formações 

geológicas, diferenciando as categorias técnicas e geológicas.  

A argila primária, ou argila residual, é desenvolvida a partir de uma alteração química de 

outros minerais e é geralmente bastante pura, incolor ou branca. Ela tem pequenas quantidades de 

minerais mistos, óxidos de Ferro e Quartzo, podendo receber cor amarela, verde ou marrom em seu 

processo geológico. O segundo tipo de argila, conhecida como argila secundária, é sedimentar e 
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transportada por processos de rochas intempéries,  misturada com outras partículas minerais durante 

este processo (Goren et al. 2004:4). 

No que se refere à categoria tecnológica, a argila secundária quando é finalmente 

depositada, contém geralmente mais de 50% de matéria não-plástica (por exemplo: a matéria 

orgânica derivada a partir de resíduos de origem animal e vegetal, o calcário, a areia e os óxidos de 

ferro). O refinamento das partículas ocorre como resultado do atrito mecânico sofrido durante o 

processo de transporte. A formação das argilas, usadas na confecção dos objetos, conta com alta 

percentagem de óxido de Ferro e matéria orgânica (Goffer 2007:234). Os óxidos de Ferro fornecem 

a essas argilas uma cor vermelha, marrom, verde ou amarelo em sua origem natural e que se 

escurecem à medida em que se agrega matéria orgânica decorrente do processo de transporte. 

Durante o processo de queima esta argila torna-se vermelha porque os íons de Ferro são oxidados 

em altas temperaturas. Os ceramistas ainda não detinham o pleno conhecimento dos produtos 

químicos e componentes minerais das argilas, mas provavelmente eles desenvolveram elevado 

sentido do som produzido pelos materiais cerâmicos fabricados, paladar, olfato e visão (alterações 

de cor e de transformação dos materiais) para identificar e utilizar as suas fontes de coleta de argila.  

Trinta e nove por cento da superfície rochosa formada por minerais é composta de 

feldspatos, 28% são quartzo, argilas e micas contam com 18%, 9% são carbonatos e 2% deste total 

são os silicatos ferro-magnesianos (Henderson 2000: 111). Em adição à cor, brilho, dureza e 

esfericidade, as diferenças entre os minerais podem ser expressas pelas suas características de 

fratura, a sua forma cristalina. O quartzo tende a se dividir em suas bordas, micas decompõem-se 

como folhas ao longo dos planos de suas estruturas e os piroxênios são divididos ao longo de seus 

eixos. O processo de transporte é refletido na superfície de minerais das famílias de feldspato, 

quartzo e olivinas. Enquanto estes minerais apresentam características de bloco com formas 

quadradas, a família dos piroxênios e anfibólios apresenta forma mais fina e alongada. 

A combinação de sílica (60,1% da crosta terrestre) e feldspatos com outros elementos 

formam silicatos. Os silicatos são um composto constituído por Silício e Oxigénio (SixOy), um ou 

mais metais e hidrogênio. As estruturas de sílica, Alumínio e água estão dispostas como folhas 

através da combinação com o componente água. A água se transforma em Oxigênio e componentes 

hidroxilos nas argilas e produz dois "blocos sólidos” combinando Silício e Alumínio de formas 

diferentes. O primeiro deles, o silício, combina-se com átomos de oxigênio e o segundo, o alumínio, 

combina-se usualmente com os grupos hidroxilos e/ou oxigênios. A estrutura atômica de um tipo de 
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argila altera-se conforme a proporção de sílica para Alumínio e varia (de 1:1 a 4:1 ou mais elevada). 

O componente de água pode variar entre c. 13% e 35% (Henderson 2000: 113). A presença de 

distintos minerais e os seus óxidos determina a composição química das argilas. Pelo menos 20 

tipos de argilas podem ser observados quimicamente. Contudo, somente a composição química não 

é suficiente para caracterizar uma argila. Os minerais desempenham papel fundamental nesta 

relação. A maioria dos minerais tem partículas que consistem de plaquetas, folhas planas que 

formam arranjos em camadas com extensas áreas de superfície. Em alguns casos, as partículas 

minerais apresentam formas fibrosas ou tubulares (Gofer 2007: 333). Portanto, uma das melhores 

maneiras de caracterizar diferentes argilas é através de suas estruturas cristalinas. 

Uma variedade de aspectos sociais, políticos, rituais e geográficos podem ter determinado 

um território explorável de argila, eventualmente, muito além dos 10 km estimados para esta 

atividade (Arnold 1985:32-60; Goren et al. 2004: 7). A interferência das condições mencionadas 

certamente forneceu estreitas normas para o desenvolvimento da indústria cultural das lâmpadas de 

óleo e a coleta de suas matérias-primas nas regiões abordadas nesta pesquisa. No entanto, é 

concreto também o indicativo de que os recursos independentes desta indústria cultural 

sobrepujaram as eventuais restrições e limitações impostas. A centralização de determinada 

indústria está intimamente ligada à importância da sua localização na paisagem e o significado do 

lugar em questão. As paisagens são formadas por conjuntos de lugares relacionados literal e 

metaforicamente. As memórias, emoções, associações derivadas da experiência compartilhada 

pessoal e interpessoal, interferem diretamente nas organizações espaciais e desenvolvimento desta 

atividade de manufatura (Tilley 1994; 1999:177-180). É necessário ter em mente a permanente 

Fig. 21. Superfície e morfologia dos minerais (Nard e Machado 2002).

  
       Cristal de Quartzo  

  Mica (Cristal de Muscovita)
Pyroxenes  

(Cristal de Diopside )
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incorporação dos mitos, histórias, rituais e nomeação dos lugares para associação da produção 

manufatureira. O conhecimento e a compreensão metafórica da paisagem estão relacionados, 

portanto, com o movimento entre lugares, o corpo humano e a experiência com a materialidade. 

Minerais e fragmentos de rocha ocorrem, portanto, nas argilas pelos vários processos de 

transporte e diferentes ambientes deposicionais, atreladas aos distintos ciclos de erosão na 

paisagem. O ambiente de deposição e erosão é afetado por fluxos de água, bem como outros agentes 

erosivos que determinam as alterações na morfologia e tamanho dos grãos do sedimento utilizado 

para produzir a cerâmica. Desta forma, cada depósito de argila tem um tamanho de grão 

característico que o distingue dos outros e as argilas melhoram sua plasticidade através de longos 

períodos de exposição ao intemperismo. A formação das frações finas acontece através das 

variações de temperatura e umidade que causam alterações físico-químicas. A caracterização dos 

sedimentos pela análise petrográfica leva em conta o tamanho dos grãos de partículas e fornece 

informações relevantes sobre o meio ambiente em que o sedimento foi depositado e seu grau de 

alteração. Dessa maneira, a textura é o parâmetro que envolve a análise das propriedades finais dos 

materiais, causadas por efeitos mecânicos complexos (Santacreu 2014). 

A contribuição que esses dados analíticos podem oferecer diz respeito aos entendimento de 

aspectos culturais, religiosos, econômicos etc. nas províncias do Império Romano. A importância 

das análises arqueométricas se justifica pelo fato de acessar um tipo de informação que escapa a 

outras abordagens, assim como pela capacidade que seus resultados possuem em estabelecer 

relações com a agência dos grupos humanos e dos artefatos nas paisagens e geologia das regiões. 

O desenvolvimento metodológico das últimas décadas (especialmente a partir de 1980) em 

relação aos protocolos de análise textural cerâmica teve significativo avanço em termos 

quantitativos e qualitativos, principalmente depois do desenvolvimento das ciências da computação. 

A quantidade, a morfologia e as dimensões da matéria orgânica originalmente presente na pasta 

cerâmica pode ser estimada a partir das medições de inclusões (e poros) com maior precisão 

analítica e menos investimento de tempo. Este desenvolvimento tem incentivado o estudo de 

características relevantes em termos quantitativos, permitindo caracterizações detalhadas dos 

artefatos e comparações mais precisas dos dados (Velde e Druc 1999). Assim como todos os 

métodos, em maior ou menor expressão, apresentam limitações; porém, os métodos automatizados 

têm a vantagem de permitir a análise de imagem rápida e eficientemente, fornecendo uma descrição 
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numérica exata da quantidade, tamanho, forma, posição, entre muitos outros parâmetros, dos 

componentes que formam a argila dos artefatos estudados (Whitbread, 1991) .  23

Nesse sentido, esse tipo de abordagem além de complementar o estudo tradicional da 

Petrografia Cerâmica sobre a estimativa de parâmetros texturais quantitativos, como percentagem, 

área, perímetro e a orientação das partículas, tem sido potencialmente eficaz para identificar a 

mistura de argilas e a adição de temperamento para a pasta. Especialmente na abordagem de textura, 

os dados gerados por esta técnica permitem comparações da quantidade total de inclusões não-

plásticas e o tamanho das partículas entre as diferentes amostras analisadas. Por conseguinte, pode-

se quantificar a porosidade e a percentagem (volume de poros) que estão presentes no corpo 

cerâmico.  

Para completar a análise Petrográfica tradicional neste doutorado, a aplicação da análise 

digital de imagem também foi utilizada. As fotomicrografias das amostras foram importadas para o 

software FIJI e convertidas em imagens binárias (preto e vermelho), usando as ferramentas do 

processamento de imagem do programa. Os minerais transparentes e poros passaram para o 

vermelho e a matriz argilosa das amostras para o preto. A filtragem não-linear foi utilizada em 

algumas das imagens para melhor separar os grãos. O software então processa a imagem e calcula o 

número de grãos e poros na área total ocupada por eles. Estes valores foram comparados 

quantitativamente em relação às amostras presentes e as avaliações macroscópicas dos artefatos. 

Alguns minerais são fáceis de identificar e detectar devido ao seu alto contraste visual, enquanto 

outros podem exigir processamento de imagem. Um grande número de parâmetros para cada 

inclusão (por exemplo, área, perímetro, comprimento, largura, alongamento, esfericidade) pôde ser 

medido automaticamente nesta imagem binária com um protocolo de procedimentos de análise 

mineral (veja Polvorinos et al. 2001). Toda informação produziu um banco de imagens das amostras 

e permitiu a análise comparativa das mesmas, o que levou ao agrupamento das amostras em grupos 

petrográficos de similar composição e a organização do ‘Apêndice II: Fábrica e Descrição 

Petrográfica de Amostras’, anexado ao final desta tese de doutorado.  Esse conjunto de informação 

possibilitou a identificação das áreas onde foram coletadas as argilas para a manufatura das lucernas 

encontradas na Síria-Palestina Romana e na África Proconsular.  

 Veja Fig. 20 e 21 na sessão "6 - Análise petrográfica, textural e micro-palentológica.23
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5. Seleção das amostras e dos sítios 

Os sítios arqueológicos foram selecionados com o objetivo de investigar formas de comércio 

e mercados, relações socioeconômicas e simbólicas nessas localidades, tanto nos níveis inter-

regionais e intra-regionais, urbanos e rurais, bem como inter-étnicos e religiosos. Os critérios 

envolvidos na seleção das lucernas e sítios arqueológicos levou em conta as escavações publicadas 

na Síria e no Norte de África, e as lucernas armazenadas na Autoridade de Antiguidades de Israel  - 

Israel Antiquity Authority (IAA) - em Bet Shemesh (Tabela lucernas armazenadas no IAA, Fig 20, 

Sussman 2012). Estas lucernas são bem contextualizadas e a amostragem de materiais não causou 

problemas para restaurações posteriores ou mesmo outros estudos. A coleta micro-destrutiva 

preservou os artefatos de danos significativos e permitiu incorporar os objetos da reserva técnica do 

IAA dentro das perspectivas atuais de pesquisa e abordagem metodológica específica para a 

cerâmica. 

O critério de seleção das amostras foi escolhido visando a obtenção de informações 

arqueológicas relacionadas aos diferentes sítios (e contextos arqueológicos, por consequência), com 

o objetivo de realizar abordagens sincrônica e diacrônica dos artefatos sob análise. Os sítios 

selecionados têm mais ou menos as mesmas cronologias, com ligeiras diferenças nos níveis de 

ocupação e sequências estratigráficas. Esta estratégia cronológica de amostragem permite abordar 

mudanças e manutenção de recursos nos níveis sincrônico e diacrônico no mesmo período, mas em 

diferentes regiões e sítios arqueológicos.  Um cuidado significativo foi tomado para assegurar uma 

seleção de amostras representativa de lucernas dos sítios e contextos analisados em Israel. As 

amostras da Síria (Dibsi Faraj) e da África Proconsular (Cartago)  foram obtidas durante o período 24

de estudos como aluno regular de doutorado na Durham University, Reino Unido. O acesso ao 

conjunto de lucernas desses sítios arqueológicos permitiu incorporar os artefatos as problemáticas 

abordadas nessa pesquisa e estabelecer relações com os possíveis ambientes geológicos de obtenção 

das argilas e manufatura das peças. 

 Agradeço a Profa. Dra. Anna Leone da Durham University, Reino Unido, por ter me recebido na instituição, por 24

todas orientações recebidas e pelas amostras de Dibsi Faraj. Igualmente ao Prof. Dr. Jeremy Rossiter, da University of 
Alberta, Canadá, por ter concedido o material para preparação das amostras de Cartago. 

!71



Neste sentido, foi dada atenção a categoria do tempo ao mesmo passo que mantido o 

interesse pelo espaço, a fim de abordar a forma em que a produção de cerâmica está relacionada 

com a cronológica específica (e os seus termos funcionais) e sua organização no território, através 

da distribuição dos artefatos. Em suma, esta informação é essencial para observar as dinâmicas 

envolvidas em locais específicos do Império Romano ao longo do tempo e investigar a distribuição 

macro e micro-espacial destes artefactos, relacionando-os com as tecnologias em cerâmica e as 

práticas sociais vigentes. 

Fig. 22. Tabela das 1030 lucernas armazenadas na Autoridade de Antiguidades de Israel  
(IAA) organizadas por tipo e contexto dos exemplares. 
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Para contextualizar com precisão o registro analisado e interpretar a tecnologia cerâmica, 

assim como a prática social envolvida, foi realizado um estudo crítico das relações que existem 

entre as lâmpadas de óleo e o resto da cultura material cerâmica e não-cerâmica com o qual estava 

associada no contexto de achado. O objetivo foi fornecer inferências sobre as formas e tipos de 

lucernas relacionadas aos processos sociais e comportamentos do período. Em grande medida, a 

representatividade da estratégia de amostragem foi limitada pelo consenso sobre as técnicas e 

procedimentos disponíveis entre os curadores dos museus (que incluiu, além da reserva técnica do 

IAA, a amostragem das lucernas de Samaria no Rockefeller Archaeological Museum, em 

Jerusalém). O aparato disponível nos laboratórios do Brasil, Israel e da Inglaterra, assim como a 

homogeneidade das pastas analisadas, foram levados em conta no momento da amostragem 

(Santacreu 2014: 8-10). Convém salientar que, em última instância, nenhum fragmento de cerâmica 

é 100% representativo da composição total (argilas e inclusões) um determinado recipiente. A pasta 

cerâmica muitas vezes é composta por sedimentos heterogêneos.  

Assim, é sempre necessário estar ciente das limitações e vantagens relacionadas à 

caracterização da composição estrutural das argilas e os métodos possíveis aplicados na pesquisa 

(Bishop et al. 1990). Portanto, o acesso as coleções da Autoridade de Antiguidades de Israel, Museu 

Arqueológico Rockefeller de Jerusalém, e dos sítios de Dibsi Faraj e Cartago, respectivamente 

armazenados nas Universidades de Durham e Alberta, permitiu reunir uma significativa e 

representativa amostragem de lucernas das províncias romanas.  

Na seção a seguir é mostrado o número de lucernas por tipo (tipologia de Sussman 2012) e 

respectivamente o contexto dos achados, a fim de fornecer uma descrição geral do conjunto de 

lâmpadas do período romano amostradas nessa pesquisa. Uma descrição geral e informações sobre 

cada lucerna analisada é fornecida nas tabelas logo abaixo e cada lucerna amostrada tem a sua 

atribuição petrográfica no ‘Apêndice II: Fábrica e Descrição Petrográfica de Amostras’, anexado ao 

final deste volume.  

1. Sasa, Alta Galiléia, Norte (236999 – 237999/770000 – 771000). 

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 1. 254 74-2098 

(375)

Sepultamento em 

caverna, Tumba X

Basket 7 

1E+10

R24 1st-2nd  EC
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2. Nahariyya, Galiléia Ocidental, Norte (228000 – 229000/734000 – 735000). 

3. Cesareia Marítima, Planície do Sharon, Planície Costeira (1894000 – 191200 / 710000 – 

713000).  

TB 2. X 74-2099 Sepultamento em 

caverna, Tumba X

Basket 7 

1E+10

R24 1st-2nd  EC

TB 3. X 74-2100 
(367)

Sepultamento em 

caverna, Tumba X

Basket 8 
1E+10

R26 1st-2nd  EC

TB 4. 256* 74-2101 
(370)

Sepultamento em 

caverna, Tumba X

Basket 9 
1E+10

R24 1st-2nd  EC

TB 5. 255* 74-2102 
(371)

Sepultamento em 

caverna, Tumba X

Basket 10 
1E+10

R24 1st-2nd  EC

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 6. 220 64-505 
(379)

Sepultamento em Giva’at 

Katzenelson (2427/0) 

Tumba I-נ

Basket 36 
1E+10

R19 3rd -4th  EC

TB 7. 449 66-634 
(386)

Sepultamento em Giva’at 

Katzenelson (2427/0)

1E+10 R26 1st -3rd EC

TB 8. 450 70-1235 
(383)

Sepultamento em Giva’at 

Katzenelson (2427/0) 

Tumba H

Basket 4 
1E+10

R26 1st-2nd  EC

TB 9. 309 70-1241 
(384)

Sepultamento em Giva’at 

Katzenelson (2427/0) 

Tumba +

Basket A9 הרעמ R26 2nd -3rd EC

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 10. 456 1972-186 
(434)

H. Qesari, Cidade  

(1338/0) 

Area A-3-3.1

Locus 3073 
1E+10

R26 1st -3rd EC

TB 11. 421 1972-190 
(433)

H. Qesari, Cidade 

 (1338/0) 

 Area A-4-77 (A-1)

Locus 9104 
1E+10

R26 1st -2nd  EC

TB 12. 475 1973-253 
(431)

H. Qesari, Cidade 

(1338/0) 

Area C-8-92 (A-12)

Locus 6408 
1E+10

R26 1st-3rd EC

TB 13. - 02-2142 
(116)

H. Qesari, Cidade 
(1338/0) 

City, Area KK28

Locus 85, 
Basket 208 

1E+10

R26 2nd  -3rd EC

TB 14. - 555216 
(115)  /1094

H. Qesari, Cidade 
(1338/0) 

Area CC14 

Locus 12, 
Basket 29 

1E+10

R26 2nd -3rd EC
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4. Appolonia, Sul do Sharon, Planície Central Costeira (181699-182499 / 677500-678300). 

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização no 
sítio

Tipo Data

TB 15. X Apollonia8699 
AP III

villa maritima ou 
mansus. 

locus 
8699.

 R26 1st -3rd EC

TB 16. X Apollonia2017 
APII6/92

villa maritima ou 
mansus. 

 locus 
Área de Descarte

R26 1st -3rd EC

TB 17. X Apollonia2035 
APII

villa maritima ou 
mansus. 

locus 
1859, corredor 

leste.

R26 1st -3rd EC

TB 18. X Apollonia2036 
APII

villa maritima ou 
mansus. 

locus 
1859, corredor 

leste.

R26 1st -3rd EC

TB 19. X Apollonia2040 
APII

villa maritima ou 
mansus.

locus  
1937, culina - 

cozinha

R26 1st -3rd EC

TB 20. X Apollonia2041 
APII

villa maritima ou 
mansus.

locus  
1937, culina - 

cozinha

R26 1st -3rd EC

TB 21. X Apollonia2042 
APII

villa maritima ou 
mansus.

locus   
8002

R26 1st -3rd EC

TB 22. X Apollonia2043 
APII

villa maritima ou 
mansus.

locus  
1937, culina - 

cozinha

R26 1st -3rd EC

TB 23. X Apollonia2044 
AP IX/92

villa maritima ou 
mansus.

locus  
1937, culina - 

cozinha

R26 1st -3rd EC

TB 23. X Apollonia2046 
AP IX/92

villa maritima ou 
mansus.

locus  
1937, culina - 

cozinha

R26 1st -3rd EC

TB 25. X Apollonia2106 
AP IX/92

villa maritima ou 
mansus.

 locus  
1937 culina, 1225 

– Rom.1.

R26 1st -3rd EC

TB 26. X Apollonia2117 
APII

villa maritima ou 
mansus.

 locus  
1928 sala norte

R26 1st -3rd EC

TB 27. X Apollonia2148 
APII6/92

villa maritima ou 
mansus.

 locus  
1342, sala norte,  

1297 – Rom.1.

R26 1st -3rd EC

TB 28. X Apollonia2150 
AP IX/92

villa maritima ou 
mansus

 locus  
1768, fim do 

longo corredor.

R26 1st -3rd EC

TB 29. X Apollonia2153 
AP IX/92

villa maritima ou 
mansus

locus  
1851, início do 
longo corredor.

R26 1st -3rd EC

TB 30. X Apollonia2227 
APII6/92

villa maritima ou 
mansus

locus  
1342, sala norte,  

1297 – Rom.1

R26 1st -3rd EC

TB 31. X Apollonia2749 
AP IX/92

villa maritima ou 
mansus

locus  
1851, início do 
longo corredor.

R26 1st -3rd EC
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5. Yafo, Sul do Sharon, Planície Central Costeira  (176000-177400 / 661500-6629000).  

6. Ginegar - Ginoshar,  Mar (Lagoa) da Gailélia (19760-25070 / 19805-251300).  

TB 32. X Apollonia2750 
AP IX/92

villa maritima ou 

mansus

 locus  
1342, sala norte,  

1297 – Rom.1.

R26 1st -3rd EC

TB 33. X Apollonia2774 
APII6/92

villa maritima ou 

mansus

 locus  
1768, fim do 

longo corredor.

R26 1st -3rd EC

TB 34. X Apollonia2775 
AP IX/92

villa maritima ou 
mansus

locus  
1851, início do 
longo corredor.

R26 1st -3rd EC

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização no 
sítio

Tipo Data

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 35. X B488/2 Tumba Yafo (823/0) 

2085

Basket 488/2 R24-R28 1st -3rd EC

TB 36. X  B1727 / פ-718118
(944)

Tumba Yafo (823/0) 
2085

Locus 143, 
Basket 1727

R24-R28 1st -2nd EC

TB 37. X  פ-718117
B6143 
(943)

Tumba Yafo (823/0) 
2085

Locus 619, 
Basket 6143

R24 2nd -3rd EC

TB 38. X B7494 Tumba Yafo (823/0) 
2085

Basket 7494 R24-R29 2nd-3rd EC

TB 39. X  פ-718077
B1434 
(942)

Tumba Yafo (823/0) 
2085

Locus 46, Basket 
1434

R24-29 2nd -3rd EC

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 40. X 1998-426 
(693)

Sepultamento 
 Ginnegar (2990/0)

Locus 5,  
Basket 50 

1E+10

R26 2nd -3rd EC

TB 41. X 1998-424 
(692)

Sepultamento  

Ginnegar (2990/0)

Locus 2,  
Basket 39 

1E+10

R26 2nd -3rd EC
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7. Séforis - Tzippori (Diocesareia), Baixa Galiléia, Norte (185000-186000/623000-624000). 

7. Tiv’on, Baixa Galiléia, Vale de Zebulon, Norte (212000 – 213000 / 736000 -737000). 

8. Geva - Mishamar Ha-E‘meq, Baixa Galiléia, V. Zebulon (181599-181749/672550-672700). 

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 42. X 1998-4038 
(782)

Séforis cidade 

(3039/0) 
Locus 501

Basket 1021 
1E+10

R26 1st-2nd EC 
(70-135)

TB 43. X 1998-4039 
(783)

Séforis cidade 
(3039/0) 
Locus 501

Basket 1022 
1E+10

R26 1st-2nd EC 
(70-135)

TB 44. X 1998-4040 
(784)

Séforis cidade 
(3039/0) 
Locus 211

Basket 1033 
1E+10

R26 1st-2nd EC 
(70-135)

TB 45. X 98-426 Séforis cidade 
(3039/0)

X R26 2nd -3rd EC

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 46. 416 72-461 
(138)

Sepultamento em caverna 
em Tiv’on 
(2501/0) 
Tumba 12

21 
1E+10

R26 1st -2nd EC

TB 47. 334 72-462 
(140)

Sepultamento em caverna 
em Tiv’on 
(2501/0) 
Tumba 91

19 
S-5318

R26 1st -3rd EC

TB 48. 417 72-463 
(137)

Sepultamento em caverna 
em Tiv’on 
(2501/0) 
Tumba 55

56 
1E+10

R26 1st -2nd EC

TB 49. 266 72-464 
(136)

Sepultamento em caverna 
em Tiv’on 
(2501/0) 
Tumba 52

25 
1E+10

R24 1st -2nd EC

TB 50. 267 72-466 
(135)

Sepultamento em caverna 
em Tiv’on 
(2501/0) 
Tumba 22

22 
1E+10

R24 1st -2nd EC

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 51. 227 83-63 
(396)

Sepultameno em Tel Shush 

Mishmar ha-`Emeq 
(2539/0)

School 
(Basket -522) 

1E+10

R20 1st -2nd EC

TB 52. 336 83-69 
(398)

Burial, Tel Shush 
Mishmar ha-`Emeq 

(2539/0)

Amir 
1E+10

R26 1st -3rd EC
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9. Bet She’an, Vale de Jizreel, Sul Baixa Galiléia, Norte (246000 – 249000 / 711000 – 713000). 

10. Jerusalém, Judéia - Jerusalem Western Wall (17226:13135/ 17259:13153). 

TB 53. - 83-70 
(399)

Burial, Tel Shush 

Mishmar ha-`Emeq 
(2539/0)

Amir 
1E+10

R26 1st -3rd EC

TB 54. 600 83-94 
(400)

Superfície Vinícula 
1E+10

R24-28 1st -3rd EC

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 55. X 248-18 X X R26 1st -3rd EC

TB 56. X 248-55 X X R26 1st -3rd EC

TB 57. X 248-57 X X R26 1st -3rd EC

TB 58. X 68.161 X X R26 1st -3rd EC

TB 59. X 74-1181 Sepultamento Bet Alfa R26 1st -3rd EC

TB 60. X 1961-985 /552/ 
(168)

Theatre (3537/20) Locus 8B, Basket 
388, M-347

R24-29 2nd -3rd EC

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 61. X 89-1442 
(192)

Muro da cidade velha, 
parte Sul e Oeste.

(2921/212)

Escavações Muro 
Locus 4306, 
Basket 2648 

1E +10

R26 2nd-3rd EC

TB 62. X 89-1443 
(193)

Muro da cidade velha, 

parte Sul e Oeste.
(2921/212)

Escavações Muro 
Locus 107, 

Basket 4174  
1E+10

R26 2nd-3rd EC

TB 63. X 89-1446 
(195)

Muro da cidade velha, 

parte Sul e Oeste.
(2921/212)

Escavações Muro  
Locus 1106, 
Basket 4116 

1E+10

R24 1st -2nd EC

TB 64. X 89-1447 
(196)

Muro da cidade velha, 
parte Sul e Oeste.

(2921/212) 

Escavações Muro 
Locus 73א, 

Basket 60840  
1E+10

R26 1st -2nd EC

TB 65. X 89-1448 
(197)

Muro da cidade velha, 

parte Sul e Oeste.
(2921/212)

Escavações Muro 

Locus 5621א, 
Basket 17003 

1E+10

R26 1st -2nd EC

TB 66. X  ור/3030
2504

Muro da cidade velha, 
parte Sul e Oeste.

(2921/212)

Escavações Muro 
Area VII 

Locus   6032, 
Basket 3030 

R26 1st -3rd EC
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11. Bet Guvrim - Maresha,  Judéia, Sopé das montanhas  (190000 – 191000 / 611000 - 612000). 

12. Tel Goded, Judéia, Sopé das montanhas  (190000 – 191000 / 611000 - 612000).   

13. Ramon, Judéia,  Sopé das montanhas (18700 – 188000 / 58600 – 587000). 

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 67. X 1962-505 
(336)

Sepultamento 

Tumba C 

C רבק, השארמ 

‘’C1

Basket 133 
1E+10

R24 1st -2nd EC

TB 68. X 1962-506 
(342)

Sepultamento 

Tumba C 

C רבק, השארמ 

‘’C1

Basket 113 
1E+10

X 1st -2nd EC

TB 69. 464 1962-508 
(343)

Sepultamento 

Tumba C 

C רבק, השארמ 

‘’C152

Basket 152 
1E+10

R26 1st -3rd EC

TB 70. 431 1962-513 
(335)

Sepultamento 

Tumba C 

C רבק, השארמ 

‘’C

Basket 137 
1E+10

R26 1st - 2nd EC

TB 71. 398 1962-515 
(344)

Sepultamento 

Tumba C 

C רבק, השארמ 

‘’C138

Basket 138 
1E+10

R26 1st – 2nd EC

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 72. X 9281 
6.1.4/88

X X X X

TB 73. X 1996-1905 
(497)

דדוג'רח 1E+10 R26 2nd -3rd EC

TB 74. X 1998-631 
(697)

Tumba 4 
Moreshet Gat, T. 

(1369/0)

Basket Jul-71 
1E+10

R26 2nd -3rd EC

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 75. X 1984-211 
(356)

H. Remalya 

Tumba 4 

 (1160/0) 

מערה

Sepultamento 
caverna

R26 1st-3rd EC

TB 76. 350 1984-215 
(355)

H. Remalya 

Tumba 4 

 (1160/0) 

מערה

Sepultamento 
caverna

R26 1st-3rd EC
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14. Moa, Araba, Sul (215200 – 215700 / 494450 – 494850). 

15. Shomrom, Samaria (217000-218000/686000-687000). 

TB 77. X 1984-227 
(x)

H. Remalya 
Tumba 4  
(1160/0) 

מערה

Sepultamento 
caverna

X X

TB 78. X 1984-244 
(x)

H. Remalya 
Tumba 4  
(1160/0) 

מערה

Sepultamento 
caverna

X X

TB 79. 625 1984-315 
(356)

H. Remalya 
Tumba 4 
(1160/0)  
מערה

Sepultamento 
caverna

R24-28 1st-3rd EC

TB 80. 441 1984-213 
(357)

H. Remalya 
Tumba 4  
(1160/0) 

מערה

Sepultamento 
caverna

R26 1st-3rd EC

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 81. X 02-3555 
1981-808 

(221)

Moa (2513/0) Basket 813 R26 1st-3rd EC

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 82. X 1932-2359 
(610)

Shomron  
(2757/0) 
Área B

Locus 361 R26 2nd -3rd EC

TB 83. X 1932-2291 Área 
440241032803

Stratum 1 R29 3rd-4th EC

TB 84. X 1933-2161 Área 
440241032803

Stratum 1 
E222N

R2 1st EC

TB 85. X 1932-2339 
(609)

Shomron  
(2757/0) 
Área D

Stratum 1 
D923 DG, Basket 

329 
4.4E+11

R26 2nd -3rd EC
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16. Siquém-Shechem (Neapolis), Samaria (1748-1800/1766-1813). 

17. Cartago, Tunísia, Norte da África (3651-1943 / 1022-0687).  

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 86. 472 1943.266 Sepultamento caverna Câmara  1 R26 1st-3rd EC

TB 87. 374 1943.262 Sepultamento caverna Sala 1 R26 1st-3rd EC

TB 88. X 1943.264 Sepultamento caverna Câmara  1 R29 3rd-4th EC

TB 89. 479 41-1137 Sepultamento Talusa R26 1st -3rd EC

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 90. X 1985 Cemitério de Cartago, 

Tunisia, escavações 
1982-83

Muro dos fundos 

do Circus 

 Deneuve 
type Vb 

4th-5th EC

TB 91. X 18019 Cemitério de Cartago, 
Tunisia, escavações 

1982-83

Muro dos fundos 
do Circus

R26 3rd EC

TB 92. X 20024A Cemitério de Cartago, 
Tunisia, escavações 

1982-83

Muro dos fundos 
do Circus

R1 or R2 1st-3rd EC

TB 93. X 20024B Cemitério de Cartago, 

Tunisia, escavações 
1982-83

Muro dos fundos 

do Circus

R26 1st-3rd EC

TB 94. X 20024C Cemitério de Cartago, 

Tunisia, escavações 
1982-83

Muro dos fundos 

do Circus

R1 or R2 1st-3rd EC

TB 95. X 20024D Cemitério de Cartago, 
Tunisia, escavações 

1982-83

Muro dos fundos 
do Circus

R18 2nd -3rd EC

TB 96. X 20024E Cemitério de Cartago, 
Tunisia, escavações 

1982-83

Muro dos fundos 
do Circus

R26 1st -3rd EC

Tb 97. X 20024F Cemitério de Cartago, 

Tunisia, escavações 
1982-83

Muro dos fundos 

do Circus

R26 1st -3rd EC

TB 98. X 21003 Cemitério de Cartago, 

Tunisia, escavações 
1982-83

Muro dos fundos 

do Circus

Deneuve 
type VIIIb

4th-5th EC

Tb 99. X GL001 Cemitério de Cartago, 
Tunisia, escavações 

1982-83

Muro dos fundos 
do Circus

R13 1st – 2nd EC

TB 100. X GL025 Cemitério de Cartago, 
Tunisia, escavações 

1982-83

Muro dos fundos 
do Circus

R20 1st -3rd EC
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19. Dibsi Faraj, Syria (3554-5766 / 3813-5776).  

TB 101. X GL40 Cemitério de Cartago, 

Tunisia, escavações 
1982-83

Muro dos fundos 

do Circus

R20 1st -3rd EC

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

Amostra Registro
Sussman
(2012)

Registro
IAA

Contexto Localização 
no sítio

Tipo Data

TB 102. X 1 Citadel basilica Excavation 
1971-1974

X 1st -3rd EC

TB 103. X 3 Citadel basilica Excavation 

1971-1974

X 1st -3rd EC

TB 104. X 4 Citadel basilica Excavation 

1971-1974

X 1st -3rd EC

TB 105. X 4.1 Citadel basilica Excavation 
1971-1974

X 1st -3rd EC

TB 106. X 5 Citadel basilica Excavation 
1971-1974

X 1st -3rd EC

TB 107. X 6 Citadel basilica Excavation 

1971-1974

X 1st -3rd EC

TB 108. X 8 Citadel basilica Excavation 

1971-1974

X 1st -3rd EC

Tb 109. X 9 Citadel basilica Excavation 
1971-1974

X 1st -3rd EC

TB 110. X 10 Citadel basilica Excavation 
1971-1974

X 1st -3rd EC

TB 111. X 11 Citadel basilica Excavation 

1971-1974

X 1st -3rd EC

TB 112. X 13 Citadel basilica Excavation 

1971-1974

X 1st -3rd EC

TB 113. X 14 Citadel basilica Excavation 
1971-1974

X 1st -3rd EC

TB114. X 15 Citadel basilica Excavation 
1971-1974

X 1st -3rd EC
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6 - Análise petrográfica, textural e micro-paleontológica 

“Everyone knows that social sciences are hypercomplex. They are 

inherently far more difficult than physics and chemistry, and as a result 

they, not seem easier because we can talk with other human beings but not 

with photons, gluons, and sulfide radicals” (Wilson 1998:183) 

A Petrografia é baseada em química e simetria de cristais, uma vez que minerais são 

estruturas cristalinas. A análise de lâminas ceramográficas permite a identificação e a descrição da 

textura; orientações de grãos, tamanho, forma, classificação, circularidade e esfericidade 

características; o tamanho, forma e orientação de espaços vazios; minerais e seus estados de 

alteração, assim como as suas associações e abundância relativa; temperatura de queima e as 

proporções relativas dos diferentes minerais em uma amostra. Esses parâmetros são muito 

importantes para um diagnóstico de proveniência. 

As análises utilizadas neste estudo seguiram os procedimentos padrões descritos nos 

referenciais teórico-metodológicos desta pesquisa (Bishop, Rands e Holley 1982; Goren, 1996; 

Goren, Finkelstein e Na'aman 2004; Peacock 1977; Porat 1989; Whitbread 1995). As amostras das 

lucernas foram coletadas através do rompendo de um pequeno pedaço do artefato sob investigação. 

Os fragmentos foram impregnados com resina epóxi, as amostras permaneceram na chapa quente 

para os procedimentos de laboratório por uma média de nove horas. As amostras foram, então, 

polidas na máquina Buehler Metaserv-Buehler EpoThin para retirar o excesso de resina e chegar à 

espessura de 30µm padrão para um amostra de secção fina transparente (Fig. 18). O tamanho da 

amostra foi definido geralmente pela necessidade de se obter uma quantidade reconhecível de 

inclusões reconhecível (pelo menos 10x5 mm), que é o componente não-plástico da argila ou matriz 

(em termos petrográficos, Goren et al 2004: 11). As lâminas foram cobertas para análise ao 

microscópio. As seções coletadas verticalmente e polidas para obter uma espessura de 30µm, 

permitem que a luz do microscópio, ao percorrê-las, identifique os diferentes minerais por suas 

cores de interferência (e.g. quando cristais de quartzo, têm um cinza-branco, interferência de 

primeira ordem). Assim, é possível observar como a luz interage com os cristais e estabelecer várias 

características de identificação mineral (Quinn, 2013). As amostras foram examinadas e descritas 

utilizando um Zeiss Axiolab-POL microscópio de polarização no Laboratório de Microarqueologia 
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Comparativa do Instituto de Arqueologia, Universidade de Tel Aviv, e através de um microscópio de 

polarização Nikon Eclipse LV100 equipado com uma câmera digital Nikon DS Fi1 foi possível 

captar imagens (fotomicrografias) utilizadas para a análise digital no Centro de Durham 

Archaeomaterials Research (DARC), da Universidade de Durham, Reino Unido. Na atribuição de 

uma proveniência de artefactos cerâmicos, é importante definir tudo o que se entende pelo conceito 

de "fábrica" e/ou “matriz" cerâmica. 

O termo “fábrica" tem sido definido para referir-se ao material cerâmico que apresenta 

origem geológica similar e propriedades semelhantes dentro do grupo de amostras da pesquisa. No 

entanto, é mais ajustado, referir fábrica ou matrix, como o "arranjo, tamanho, forma, frequência e 

composição dos componentes do material cerâmico" (Peacock 1970; Whitbread, 1986: 368). Assim, 

a definição da quantidade do componente fino em uma fábrica depende tanto dos requisitos do 

oleiro, como da natureza das matérias-primas. Como sugere Fitzpatrick (1984: 135), a matriz pode 

ser considerada uma fase mais ou menos contínua, que encerra o material grosseiro, concreções e, 

geralmente, refere-se ao material presente na amostra menor do que 2mm. Em termos petrográficos, 

"estrutura" pode ser também usada para se referir à disposição entre os espaços vazios (poros) e 

micro-massas presentes no arranjo da matriz com seu material grosso (coarse material), ou 

inclusões. Incluir o material mais grosso na definição da matriz é importante, porque, 

frequentemente, a frequência de dimensão do grão bimodal (o mais fino,  que pode ser considerado 

como parte constituinte da matriz) auxilia a definir a quantidade, proporção e distribuição dos 

demais grãos na matriz cerâmica (Whitbread 1986: 369-371). 

As lâminas ceramográficas foram examinadas com um microscópio petrográfico e as 

amostras preparadas foram fixadas num plano horizontal e manipuladas ao longo de 360 graus. O 

microscópio petrográfico fornece luz polarizada e luz convergente. Duas lentes convergentes 

(objetiva e oculares) são responsáveis por direções de polarização (ou vibração) perpendiculares 

entre si. A lente polarizada emite luz apenas no sentido norte-sul e acima do objeto um segundo 

polarizador, a lente de análise, emite luz apenas leste-oeste. O analisador pode ser movido dentro ou 

fora de posição, mas a lente polarizadora é fixada no lugar . 25

As imagens dos minerais são formadas na parte de trás da lente da objetiva com iluminação 

convergente. Mineral é definido como um corpo de ocorrência natural, substâncias inorgânicas 

 Basicamente, a objetiva forma uma imagem real aumentada do mineral que está sendo examinado, o qual se 25

posiciona a uma distância menor do que a distância focal da ocular. Assim, a imagem real obtida pela objetiva é 
aumentada quando vista através da ocular, como uma imagem virtual (Nardy e Machado 2002:12). 
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sólidas com forma cristalina característica, resultado da interacção de processos físicos e químicos 

em ambientes geológicos. A propriedade óptica mais diagnóstica de minerais são os seus índices de 

refração. A luz polarizada permite a identificação dos minerais anisotrópicos presentes nas 

amostras. Diferentes maneiras de modificar a transmissão de luz leva a outras formas de interacção 

com a amostra com o objetivo de contribuir para a identificação dos componentes. Cor e padrões de 

orientação da matriz foram identificados e descritos de acordo com Bullock et al. (1985). Os 

minerais e possível temperamento das argilas foram identificados, sua frequência, classificação, 

forma e circularidade foram descritas com a ajuda de gráficos visuais (FitzPatrick 1980; Bullock et 

al. 1985). O tempero, por conseguinte, foi definido como todo material grosseiro não-plástico maior 

que 62 µm para partículas intencionalmente adicionadas por um oleiro. Mas, também é conveniente 

lembrar que inclusões dessa dimensão podem ocorrer naturalmente e é o arranjo dos componentes 

que define essa separação, no que diz respeito à argila e matriz cerâmica.  

Os padrões de luz na interação com minerais geralmente produzem cores diferentes e são 

conhecidos como valores de interferência. As propriedades ópticas dos minerais anisotrópicos 

produzem cores características que contrastam em direção variada; um feixe de luz pode dividir-se 

em dois feixes de acordo com as suas direções de vibração, inerentes às diferentes velocidades. Em 

oposição aos minerais isotrópicos, que têm propriedades físicas em todas as direções, os minerais 

anisotrópicos têm um feixe "rápido" e um feixe "lento" de luz. Quando combinado com a cor dos 

cristais vistos com luz comum transmitida, este feixe permite a análise de sua característica 

birrefringência. Este mesmo efeito pode ser encontrado em superfícies de vidro, como por exemplo, 

no efeito da luz solar em janelas de vidro. As cores observadas devem-se às diferenças entre os 

índices de refração menor e maior. Um índice de refracção pode ser medido quando a refração da 

luz passa através do cristal, uma relação da velocidade da luz no ar e sua velocidade no mineral 

(Herderson 2000: 11-12). 

Minerais com maior birrefringência aparecem com uma cor opalescente, enquanto minerais 

com baixa birrefringência aparecem cinza ou amarelo sob nicols cruzados. Aqueles minerais que 

têm Ferro e Cromo, naturalmente aparecem marrom, rosa, azul claro ou verde, exatamente devido 

aos suficientes níveis de corantes. Estas cores são o resultado da maneira em que a luz é alterada à 

medida que passa através das disposições atômicas de cristais minerais, suas estruturas cristalinas. 

Determinar se um tempero foi adicionado à preparação de pasta envolve a análise 

combinada da quantidade e angularidade das inclusões, assim como a distribuição e tamanho de 
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grãos. A distribuição e tamanho de grãos minerais pode ser unimodal, bimodal, polimodal ou uma 

textura seriada dentro da fração grossa de pasta cerâmica. Estes termos são cruciais para identificar 

a presença de temperos na pasta e refere-se à fração grosseira que tem uma ampla gama de 

tamanhos dos grãos de um grau para o outro (Velde 2005). Normalmente, se a textura é considerada 

bimodal, também é um indício de que deliberadamente sedimentos foram misturados na pasta. 

Portanto, os processos de agência tecnológica são essenciais e as principais preocupações da análise 

cerâmica pela petrografia. 

Muitos livros sistemáticos de mineralogia podem ser consultados para obter informações 

sobre os minerais e a literatura em Arqueomineralogia é enorme, especialmente considerando as 

descrições minerais que compõem artefatos nos muitos relatórios de escavação publicados. Por isso 

é necessário considerar não ser repetitivo e que o mesmo mineral pode ter uma variedade de nomes 

e sinônimos, não sendo apenas um aspecto das análises em tempos passados. O nome dado para 

muitos minerais mudou ao longo do tempo (cf. Rapp 2009) e as inclusões não-plásticas que 

envolvem qualquer material arenoso podem ocorrer naturalmente dentro da argila ou ser adicionado 

intencionalmente pelos oleiros, para um desempenho melhor no cozimento. Estes são parâmetros 

importantes na análise de formação das argila e sua utilização como produto de manufatura 

cerâmica (ver Shepard, 1965: 24-54; Arroz, 1987: 72 -75; Goren et al. 2004: 7-8). 

Fig. 23. Durham Archaeomaterials Research Centre (DARC), no Instituto de Arqueologia da 
Durham University, Reino Unido.
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  No processo de descrição da proveniência e a identificação, bem como caracterização dos 

minerais, alternando entre PPL e XPL, girando e operando em ampliações baixas e médias 

(c.x25-100), é possível observar parâmetros, tais como hábito de cristal, clivagem, cor, 

pleocronismo, índice de refração, relevo, birrefringência, cores de interferência, zoneamento,  e 

ângulo de extinção; o que permitiu a descrição petrográfica dos componentes presentes nas 

amostras. Consequentemente, parâmetros como o caráter policristalino de cada tipo de mineral, a 

identificação  da rocha, angularidade, forma e granulometria, foram registrados e comparados. Estes 

aspectos característicos descritivos foram combinados com os de métodos automáticos, tais como 

análise de imagem, para realizar os estudos estruturais das lâminas ceramográficas e os grupos 

petrográficos estabelecidos. 

A análise petrográfica deve abordar as características básicas da matriz, tais como a 

natureza, se calcária ou não-calcária, a presença de microfósseis, cor, o caráter isotrópico ou não-

isotrópico,  e a birrefringência; entre outros fatores também importantes na abordagem petrográfica, 

como os componentes amorfos que ocorrem na matriz. Através da observação das pastas 

petrográficas, a triagem dos componentes dependerá dos tipos de rochas ígneas, metamórficas e 

sedimentares, assim como dos feldspatos, micas, calcita, quartzo e outros minerais presentes na 

amostra. 

Os diferentes tamanhos dos fragmentos de rocha e minerais presentes dependem do tipo de 

mineral, um processo erosivo mais intenso resulta em maior esfericidade de partícula e  

angularidade dos grãos (que podem ser classificados em sub-angulares, sub-arredondados e 

arredondados). Esta informação está relacionada com o grau de alteração e as condições 

atmosféricas que os diferentes grãos minerais tenham sofrido devido aos processos erosivos (isto é, 

partículas angulosas e circularidade). A distribuição de grãos pode ser unimodal, bimodal ou 

polimodal, como já referido, e em termos qualitativos pode ser classificada como ausente, rara, 

pouca, comum, frequente e/ou dominante (Whitbread 1995). Os grãos podem ser classificados em 

densos, de grão-finos, pequenos, grão-médios, ou granulação grossa em relação à textura. A 

granulação será densa, para grãos de até 0,1 mm; de grão fino, para grãos entre 0.1-0.33 mm; de 

grão-médio, para grãos de 1 a 3,3 mm; de granulação grossa, para grãos até 3,3 mm. A matriz que 

contém pelo menos 90% dos grãos do mesmo tamanho pode ser classificada como uma argila que 

foi bem selecionada, enquanto aquela que têm uma mistura de diferentes tamanhos de grãos, mesmo 
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que em proporções semelhantes, pode ser considerada uma argila pouco selecionada (Riederer 

2004; Santacreu 2014). 

Todos esses parâmetros foram utilizados para avaliar os padrões de distribuição e mudanças 

no campo de amostras de objetos dessa pesquisa em cerâmica, permitindo assim uma análise 

comparativa dos dados e a determinação dos Petrogrupos ou Petrofabricas. Portanto, as 

características das matérias-primas foram utilizadas como indicadores de referência da possível 

fonte de argila coletada, a fim de comparar com os depósitos geológicos da região (que podem ser 

mais próximos ou não aos sítios arqueológicos onde as lucernas foram encontradas). A concentração 

da fração grosseira da pasta (para identificar minerais e fragmentos presentes), bem como a 

eventual característica textural das pastas cerâmicas foram descritas e organizadas em um apêndice 

(Anexo II). A análise das microestruturas que compõem a  matriz permitiu a determinação de 

petrofábricas específicas relacionadas a geologias particulares.  

Ao invés de apenas descrever cada amostra individualmente, a análise petrográfia realizada 

classificou as amostras em petrofábricas com base em suas características petrolográficas de 

afinidade. O sistema de classificação tem de ser sempre flexível, uma vez que um conjunto de 

amostras pode não ser adequado para um outro sistema de classificação, devido exatamente a sua 

variabilidade interna. A este respeito, os agrupamentos categóricas automáticos  (por análise digital 

de imagem) tem a vantagem estatística dos dados, a classificação mais exata das amostras e um 

processo qualitativo, que cria uma melhor ligação e coerência entre as amostras. Em todo caso, os 

estudos da matriz da argila dos artefatos pode fornecer informações fundamentais sobre a 

decomposição ou a alteração de algumas inclusões ou temperos, ações tecnológicas relacionadas 

com a formação de métodos e tratamentos de superfície, assim como sobre a forma como o 

processo de queima para manufatura afetou a cerâmica produzida (por exemplo, a transformação de 

calcita para diopsídio ou a presença de alterações térmicas em cristais de calcita). Neste sentido, 

uma matriz anisotrópica e com birrefringência indica que os minerais de argila preservaram a sua 

estrutura cristalina, enquanto uma matriz isotrópica sem evidência de birrefringência refere-se a 

fábricas cerâmicas vitrificadas, cozidas a altas temperaturas, uma vez que o processo de vitrificação 

começa a cerca de 850º C. 

Em suma, os petrogrupos são categorias taxonômicas que distinguem os grupos entre as 

argilas cerâmicas, conforme composição particular, tecnologia e origem. Portanto, a descrição da 

composição petrográfica deve implicar no consenso entre os pesquisadores e estudos anteriores 
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sobre a região, a fim de estabelecer grupos que são compreensíveis e comparáveis entre si para o 

registro cerâmico. Assim, a litologia das lâminas cersmográficas foi comparada com os mapas 

geológicos (Sneh, Bartov e Rosensaft 1998) e, finalmente, as amostras foram divididas em grupos 

com base em suas afinidades mineralógicas. Em seguida, tanto a argila quanto o eventual tempero, 

foi comparado com as lâminas cerâmográficas, coleção de referência de todo o Oriente Médio, 

armazenadas no Laboratório de Microarqueologia Comparativa da Universidade de Tel Aviv. 

A caracterização detalhada dos artefatos foi realizadaa utilizando software especializado, a 

fim de desenvolver a metodologia com a utilização de análise digital de imagem. O programa 

ImageJ® - FIJI - foi o software escolhido para realizar a análise nesta pesquisa, pois é mais 

poderoso e tem melhor suporte, bem como funciona muito bem na análise de minerais e estruturas 

cristalinas. A análise das imagens foi incorporada aos estudos de cerâmica nas últimas duas décadas 

e tem provado ser rápida e eficiente metodologia. Vários autores têm destacado a utilidade da 

análise digital de imagem em estudos arqueométricos e análises de pasta cerâmica, especialmente 

em abordagens texturais (ver, De la Fuente e Vera 2015: 257-265). A estimativa de parâmetros 

texturais quantitativos por meio de análise de imagem digital pode ser complementar ao estudo 

petrográfico tradicional. Assim, a estimativa, percentual, área, perímetro e orientação das partículas 

geram dados que permitem comparações entre a quantidade total de inclusões entre as amostras. 

Estas ações também tornam possível quantificar a porosidade, a percentagem dos vazios e outras 

propriedades físicas no corpo de cerâmica, o que potencializa a identificação de qualquer adição de 

tempero ou mistura de argilas entre as pastas cerâmicas sob análise (Middleton et al. 1985; Orton et 

al. 1993; Polvorinos 2001; Polvorinos et al. 2001, 2005; Reedy 2008; Velde e Druc 1999; 

Whitbread 1991). 

As microfotografias ou fotomicrografias individuais das lucernas foram captadas durante a 

análise petrográfica na Universidade de Durham, no Reino Unido. O processamento das imagens 

com o ImageJ - FIJI permitiu que as fotomicrograficas que foram tiradas em luz polarizada plana e 

luz polarizada cruzada das amostras coletadas fossem importadas para o software e convertidas em 

escala de cinza de 32 bits para estudo dos valores quantitativos gerados na análise de minerais das 

amostras. Primeiro, as fotomicrograficas foram importadas para o software e convertidas, em 

seguida, através da ferramenta de seleção "limiar" os poros e as inclusões foram separados do resto 

das inclusões. Na seleção ‘definir medições', foram estipulados a forma, frações de área e diâmetro 

de Feret. Em seguida, sob 'analisar partículas’, para um grande número de partículas que não  pode 
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ser identificado devido seu tamanho foi estipulado um filtro de no mínimo 2µm e as partículas não 

circulares eliminadas, tanto quanto possível. Um filtro de circularidade mínima de 50% foi 

estipulado para análise dos minerais. Seguindo um procedimento de rotina do software, o 

processamento da imagem desenha em torno de cada grão individualmente sua forma e calcula o 

número de grãos e poros (espaços vazios), bem como a área total ocupada por eles na amostra 

(Blanco-Gonzalez et al, 2014; Polvorinos et al. 2001; Reedy e Kamboj 2003; Reed 2006). 

Para ter uma ideia melhor sobre a circularidade das partículas, foram selecionadas as 

ferramentas que medem as partículas e produzem o resumo das partículas analisadas. As imagens 

analisadas mostram a contagem geral de partículas, a área total das partículas, o tamanho médio de 

partícula, a circularidade média, a solidez média, o diâmetro médio de Feret (a maior dimensão da 

partícula), o baricentro das partículas em relação à imagem (em coordenadas X e Y), o ângulo 

médio, e o diâmetro mínimo de Feret de cada amostra. Os resultados individuais das análises de 

cada amostra foram processados utilizando Excel com o objetivo de produzir gráficos 

demonstrativos dos dados recolhidos. 
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A perspectiva global dos especialistas da área, é de que a análise digital de imagem para 

lâminas ceramográficas deve ser um complemento aos métodos tradicionais, ou seja, daqueles junto 

ao microscópio e técnicas de caracterização em petrografia cerâmica (De la Fuente e Vera 2015; 

Livingood e Cordell 2009; Frahm et al. 2008; Reedy 2006, 2008; Whitbread 1991). Um número 

interessante de pacotes de softwares para manipulação, processamento e análise de imagem está 

disponível no mercado e foi adaptado ao estudo da cultura material (Corel Gráficos ®, Adobe 

Photoshop, Micrografia Publisher®, Imagem-Pro Plus, Colormod®, Clemex Visão PE®, Matlab , 

DStretch®, ImageJ®). O programa ImageJ® tem funções de processamento de imagens, tais como 

manipulação de contraste, brilho e intensidade, thresholding, deteção de bordas e aplicação de 

diferentes tipos de filtros. Pode calcular áreas e estatísticas dos valores de pixels analisados, 

distâncias de medição e ângulos, criar histogramas de densidade e gráficos de perfis de linha. 

Também oferece suporte à implantação de várias imagens com diferentes tipos de processamento 

em uma única janela, de modo que o operador pode ver a evolução da imagem original até novo 

julgamento. 

Fig. 24. Análise de Imagem digital usando FIJI no Durham Archaeomaterials Research 
Centre, Durham University, Reino Unido.
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A imagem original permite o mapeamento visual, possibilitando discriminar as inclusões, 

poros, micro-fraturas e o resto da matriz cerâmica. Mapeamentos visuais são obtidos com um 

processo chamado "limiar" feito em uma imagem B & W de 8 bits, 16 bits ou 32 bits. A principal 

vantagem da análise digital da análise para as capturas com microscópio binocular é a de que a 

informação pode rapidamente ser expressa em nível visual e numérico. Outra vantagem observada é 

que o usuário pode criar suas próprias rotinas de análise. Assim otimiza o tempo de processamento 

das imagens analisadas. Entre as principais desvantagens observadas utilizando  o ImageJ® está a 

característica de quando se trabalha com imagens de 8 bits B & W, todas as partículas são 

detectadas sem discriminação entre as inclusões minerais, fragmentos de rochas e poros. Este é um 

processo que deve ser realizado através de edição com base nos dados anteriormente obtidos pela 

observação ao microscópio petrográfico. No entanto, o ImageJ® apresenta uma opção para as 

imagens de limiar RGB, permitindo durante a geração de uma alocação de macro, que coordenadas 

para uma cor específica de inclusão mineral, ou fragmentos de rocha e poros, sejam atribuídas 

automaticamente, uma vez estipulado o parâmetro (De la Fuente e Vera 2015: 257-265). 
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Os gráficos e tabela de análise de imagem apresentados (fig. 25) auxiliaram a definir os 

petrogrupos e determinar a proveniência das argilas das lucernas, bem como demonstrar a variação 

entre grãos dentro do campo de amostras desta pesquisa. A combinação dos dados arqueométricos e 

dados arqueológicos permitiu o estudo petrográfico das olarias produtoras de lucernas do período 

romano nas províncias. Os dados recolhidos permitiram identificar oficinas e áreas geológicas de 

coleta das argilas, propiciando assim maiores entendimentos no que diz respeito às relações intra-

local e contextual dos artefatos. 

Fig. 25. Análise de Image digital em gráfico: contagem de minerais (count), área total na 
amostra (total area), tamanha médio e circularidade de grão nas amostras das lucernas 

identificadas pela sigla TB.
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7.  A evidência Arqueológica e Arqueométrica 

Os dados que mostraram componentes petrográficos semelhantes foram analisados com 

bastante sucesso para formular grupos de proveniência (petrogrupos). O auxílio de algumas 

publicações sobre composição química das argilas contribuíram para a definição das possíveis  

áreas de coleta de materiais para manufatura das lucernas. Mapas geológicos de Israel, Síria, Líbano 

e Norte da África foram consultados para localizar as regiões onde os componentes mineralógicos e 

tipos de argila seriam encontrados. Além disso, postular as percentagens de quartzo e material 

bioclástico presentes nas lâminas ceramográficas demonstrou-se eficaz para relacionar as amostras 

coletadas com as possíveis áreas geológicas, localidades e sítios arqueológicos.   

  As proveniências foram indicadas com base nas características geológicas das localidades e 

em acordo com os mapas de solo, argila e minerais constituintes em cada região (fig.24). A 

utilização de material cerâmico comparativo publicado, tais como Goren 2004, Ownby 2010, 

Gorzalczany 2006 e Lapp 1997 auxiliam no suporte das potenciais identificações em termos 

petrográficos. Os sítios localizados na área geológica sugerida são apresentados como possíveis 

locais da produção de lucernas de disco romanas, datadas entre o segundo e quarto séculos CE e 

escavadas nos sítios romanos de Israel. Entretanto, deve-se considerar também que a produção 

(usualmente associado a práticas ritualísticas e comerciais) possa ter acontecido próximo aos sítios 

indicados, em localidades específicas que ainda estão por serem descobertas. No entanto, parece 

apropriado sugerir os maiores sítio próximos às origem geológicas atribuídas, como locais de 

fabrico e manufatura das oficinas cerâmicas, uma vez que estes teriam os recursos e infraestrutura 

necessários para a produção dos artefatos e sua eventual distribuição. Sítios arqueológicos costeiros 

com portos elevam ainda mais esta probabilidade de produção na localidade. 

Os estudos prévios (Lapp 1997; Adan-Bayewitz et al. 2002) conduzidos em cerâmicas 

comuns - de mesa, armazenamento e outros utensílios - utilizadas na Galiléia durante o período 

Romano e Bizantino (cronologia estabelecida entre 50 AEC até 430 EC), possibilitaram o 

estabelecimento de grupos de referência. A cerâmica encontrada na Galiléia foi definida por análise 
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de ativação com nêutrons (NAA)  e outras técnicas de caracterização arqueométrica, mais 26

especificamente Xeroradiografia e Petrografia Cerâmica.  

A proveniência utilizando NAA foi baseada em sítios da Galiléia e Golã. Foram analisadas 

lâminas ceramográficas e identificados grupos de composição, ou grupos petrográicos, para os 

artefatos. As oficinas que pertencem ao Grupo Kefar Hananya (com resíduos de forno escavado no 

sítio para o período), e as oficinas do Grupo Shikhin (também com evidência de forno e material de 

descarte), assim como as oficinas do Grupo Golan, fornecem indícios importantes sobre os 

principais centros produtores de cerâmica na Galiléia (fig. 22). Fontes literárias rabínicas do período 

Fig. 26.  Estratigráfia e Mapa Geológico de Israel (Sneh et al. 1998).
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 Instrumental nêutron activation analysis26
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Romano forneceram subsídios para a localização dos locais identificados, confirmando os sítios de 

Kefar Hananya e Shikhin como centros produtores de cerâmica do período. Os recipientes de 

armazenamento produzidos em Shikhin eram tão conhecidos, que em meados do segundo século 

EC, seus objetos serviam como medidores de volume para estabelecer padrões para as leis de 

comportamento religioso (Tosefta terumot 7,14; Talmud Yerushalmi terumot 45d). 

Em Kefar Hananya foram encontrados um forno de cerâmica do período Romano tardio e 

estruturas exteriores associadas a manufatura. Duas estruturas revestidas de gesso teriam servido 

para imersão em argila (banho, engobe) dos vasos; um lugar de descarte de cerâmicas incluía o 

equivalente estimado entre 9.500 e 13.000 recipientes inteiros, cerca de 98% dos quais eram 

somente de duas formas (aparentemente arruinados no processo de fabrico). Entre os descartes das 

cerâmicas, alguns fragmentos crus, pedaços parcialmente vitrificados, exemplares deformados e 

outros rachados durante o processo de queima (Adan-Bayewitz and Wieder 1992: 193). Até agora, 

não existe conhecimento sobre a produção de lâmpadas de óleo de forma expressiva pelos 

principais fornecedores de cerâmica comum da Galiléia e Golan durante o período Romano. Isso 

parece sugerir que o comércio e manufatura de lucernas estava concentrado em outra região e outras 

oficinas. 

Fig. 27. Platô (planalto) central da Alta Galiléia (Orlova and Hirsch 2005: 329).
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Durante o período Romano tardio a descoberta de uma oficina de cerâmica em Elusa no 

Negev (Fabian e Goren 2002: 145-153) demostra-nos que os fornos estavam em atividade para a 

produção de recipientes destinados ao armazenamento. A área industrial da oficina escavada foi 

construída de pedra calcária e paredes de tijolos. Outros três fornos e resíduos de uma olaria 

romana-bizantina foram encontrados em Ashkelon, também na região Sul de Israel. Contudo, para a 

região norte, no vale de Jizreel foram evidenciados fornos de updraft para recipientes menores e 

áreas de descarte cerâmico (Fabian e Goren 2001: 211-220), além da evidência de uma complexa 

oficina cerâmica ao lado do teatro de Beit She’an (Bar-Nathan e Atrash 2011, fig. 30 abaixo).    

De acordo com Wieder e Adan-Bayewitz (2002: 393-415), os materiais preferidos dos 

produtores de cerâmica durante período Romano na Galiléia seriam aqueles sem a necessidade de  

tempero. Quatro unidades de solos foram identificadas como as principais utilizados por oleiros da 

região: 1) Terra-Rosa, derivado de calcário rígido ou do calcário dolomítico no clima mediterrâneo 

sub-úmido de Israel, com fração de argila de carbonato de cálcio; 2) Brown e Pale Rendzina, 

derivado de suave a moderada rocha calcária em um clima semi-árido, geralmente giz, com várias 

quantidades de carbonato de cálcio na fração da argila. A quantidade de carbonato de cálcio 

Fig. 28. Oficina cerâmica de Beit She'an ao lado do Teatro da cidade 

 (Bar-Nathan and Atrash 2011:20-21, plan.2.1).

97



determina a cor variante do solo (castanho claro para castanho escuro); 3) Red e Yellow Rendzina, 

derivado de calcário moderadamente duro em um clima sub-úmido mediterrânico, com carbonato 

de cálcio na fração argila; e 4) Solos Basálticos (Brown) mediterrânicos, derivados do intemperismo 

de basalto independentemente da taxa de pedogênese. Aparentemente, se certas matérias-primas 

eram inadequados para os fins do oleiro elas eram modificadas quer seja pela adição de solos livres 

de carbonatos em solos altamente calcários, ou pela adição de material calcário ao solo livre de 

carbonatos na fabricação de cerâmica. 

Os solos Terra-Rosa, ricos em argila caulinítica são desenvolvidos na zona do vale de 

Hananya, material de origem do Cretáceo Inferior que ocorre na Galiléia. Como de conhecimento, 

calcário duro e calcário dolomítico não contêm grãos de quartzo, assim a poeira eólica amplamente 

contribuiu para as microestruturas padrões presentes nesses solos. A poeira na pedogênese desta 

unidade de solos inclui cerca de 10-15% de minerais de argila. O silt é composto de cerca de 30%, 

principalmente de grãos de quartzo. Grãos de quartzo do tamanho silt e areia muito fina que varia 

de 30µm até 100µm aparece nestes solos (Wider e Adan-Bayewitz 2002: 395). 

A descrição petrografia do grupo Kefar Hananya é denso e vermelho (2,5 YR 4/8), com 

proporção de componentes micro-morfológicos de cerca 60% da matriz (material argiloso), 35%  de 

inclusões (esqueleto/estrutura de grãos minerais e fragmentos de rocha) e 5% de vácuos (ou poros). 

As inclusões consistem quase que exclusivamente de grãos de quartzo angulares do tamanho silt 

(30-100µm). Outros componentes são alguns grãos de sedimentos de augite, hornblenda e 

plagioclásio. Grãos de sedimentos opacos ocasionais e alguns fragmentos de rocha sílex também 

podem ocorrer. Alguns poros regulares de cerca de 500µm surgem como canais (ou vughs), e os 

recursos pedológicos incluem Ferro ou concreções. Os locais onde esta argila foi encontrada na 

manufatura de cerâmicas durante o período Romano na região são Dabiya, Rama, Kefar Hananya, 

Horvat Hazon, Gamla, Ginnosar (barco), Susita-Hippos, Hammath Tiberias, Séforis (Diocaesarea) e 

Beit She'arim. 

A micro estrutura de todas as amostras deste grupo é semelhante à de solos Terra-Rosa da 

Galiléia. Eles contêm muitos mais poros, sob a forma de canais e poros planares (rachaduras), que 

são encontrados na estrutura cerâmica  analisada. Os fragmentos de rocha e a grande quantidade de 

grãos de quartzo como temperos naturais (Rice, 1987: 408), tornou desnecessárias inclusões 

adicionais para o fabrico cerâmico na região. Ao contrário dos grupos Kefar Hananya e Golan,  

tempero foi adicionado ao material de fabrico do Grupo Shikhin. Para além do material farináceo 
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calcário adicionado aos solos desse grupo, a composição do mesmo também é semelhante à dos 

tipos de solo Grumusol. 

A aparência de foraminífera é um dos componentes importantes nos solos e nas cerâmicas 

manufaturadas a partir de Brown e Pale Rendzinas. As foraminíferas geralmente estão destruídas 

em grande medida por processos de dissolução e recristalização das rochas Nari, do Eoceno, 

calcários em Israel, contendo cerca de 60% foraminíferas na parte superior e 30% na parte inferior 

do nari. Os solos de Brown Rendzina (Haploxerolls) contêm cerca de 10-20% de carbonato de 

cálcio na fração da argila, que fica caracterizada por uma cor marrom (7.5YR), juntamente com 

fragmentos de Nari erodidos e transportados, formando o material de origem para solos coluviais-

aluviais (Xerofluvents) e Grumusols (Xererts), de onde a cerâmica foi feita (Wider e Adan-

Bayewitz 2002: 399). Os solos colúvio-aluviais (rendzina-derived) consistem em muitos grãos de 

quartzo tamanho silte, fragmentos de giz e nari. Contêm menos grãos foraminíferos do que o giz, e 

fragmentos de rocha. As cerâmicas que se utilizaram desses materiais contêm grandes grãos de 

quartzo, devido à influência de aluvião sobre o material do solo, e muitos poros. Por outro lado, 

Brown Grumusols (também Rendizina-Derived) consistem em muitos grãos com apenas alguns 

fragmentos de nari e muito menos fragmentos de giz, também com muitos grãos únicos de 

foraminíferos e poros. A Pale Rendzina foi composta por alguns grãos de quartzo tamanho silte 

grãos de quartzo de origem eólica e muitos fragmentos de giz, altamente calcários com 

interconexão de poros e restos orgânicos na matriz da argila. 

Nos solos Red e Yellow Rendzina também podem aparecer os pequenos cristais de calcita no 

material do solo, composto por muitos microspars e microcalcitas. O plasma vermelho e calcários 

incluem uma grande proporção de microcalcitas, microspars e, por vezes, nódulos de solo Terra-

Rosa. Devido ao impacto que as altas temperaturas trazem, algumas variantes deste solo rendzina 

podem demonstrar um tom cinza escuro aliado a sua microestrutura (Dan et al. 1972). 

O quarto tipo de solo mais usado para fazer a cerâmica durante o período Romano na região 

foram os solos mediterrânicos basálticos marrons, compostos por muitos grãos de quartzo tamanho 

silte, e com alguma presença de olivina, augite e grãos iddingsite. Nódulos de ferro-manganês 

podem ocorrer ocasionalmente e a grande contribuição da poeira eólica nesses solos é observada 

pela presença de grãos de quartzo. Os poros que ocorrem são resultado do estresse induzido pela 

alta densidade específica do material, inchaço e encolhimento durante o processo de cozimento 

(Wider e Adan-Bayewitz 2002: 406). 
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Porque rochas basálticas e carbonatos não contêm grãos de quartzo tamanho silte, a poeira 

eólico de origem desértica é responsável por grandes quantidades de tais grãos na formação dos 

solos (Yaalon e Ganor 1973: 146-155). Assim, existe uma relação entre a quantidade de poeira 

eólica no material e as características da cerâmica. As propriedades dos solos dependem deste 

componente, logo, por sua vez, afeta a qualidade da produção cerâmica. O rico material de quartzo 

dos solos formados por rochas basalto varia de cerca de 35%, e o material residual liberado a partir 

da dissolução das rochas é de cerca de 2%. 

Deve ser mencionado que a classificação de grupos depende das características do material 

de origem a partir do qual é o solo derivado. Diferenças em relação à composição do material de 

origem podem ser reconhecidas, e as cerâmicas feitas a partir de tais materiais são atribuídas a 

distintos grupos petrográficos. Eric Lapp (1997) estudando quarenta e três amostras de lucernas 

pertencentes à classe de disco (discus) e outros tipos relacionados a sítios localizados em distintas 

áreas geográficas em Israel e Jordânia (Planície Central Costeira, Galiléia, norte do vale do Jordão e 

Transjordânia), definiu seis grupos petrográficos para manufatura de lucernas. Cronologicamente as 

lâmpadas cobrem o período que se extende do 1º ao 5º século EC (classe discus, do primeiro ao 

terceiro EC; classe com forma dos bicos em arco (bow-shaped nozzle, e.g. tipo Beit Nattif) durante 

o 4º EC; e bilanceolate, forma de pera, classe do final do 4º e início do 5º século EC). 

O perfil geológico sedimentar predominante da região é composto por quartzo (angular e 

mal classificado) areia, calcita (cristais rhombic de calcita ou dolomita), calcário, hematita e 

microfósseis. Embora as altas temperaturas de manufatura de lucernas possam ser responsáveis 

pelos arranjos estruturais decompostos, as foraminíferas desarticuladas poderiam ser explicadas 

sugerindo que o resultado da moagem de calcário, rico em foraminiferous, foi adicionado à pasta da 

lâmpada pelo oleiro; ou que o ambiente deposicional dos sedimentos foi muito agitado. No entanto, 

há evidentes traços para o diagnóstico de temperos, como aqueles fragmentos de rocha de basalto 

que foram observados nas pastas das lucernas estudadas por Lapp (1997). Com base na natureza 

sedimentar, mineralogia e presença de microfósseis calcários, a petrolografia indica que as 

lâmpadas foram fabricadas majoritariamente com argilas calcárias (Lapp 1997: 145-146). Grande 

quantidade de grãos de quartzo silte, que ocorre naturalmente no barro, foram resultado da 

dissolução do calcário rígido ou calcário dolomítico misturado com material de poeira eólica 

originário dos desertos do Sinai e Sahara (Adan-Bayewitz e Wieder 1992: 146-155). Porém, em 
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alguns casos é evidente a adição de tempero, essencialmente através da presença de fragmentos de 

rocha de basalto. 

Os seis grupos petrográficos definidos por Lapp (1997: 148-152) podem ser assim 

caracterizados: 1) Pastra Petrográfica 1, alta porcentagem de inclusões bioplásticas mal 

conservadas; 2) Pasta Petrográfica 2, percentagem muito elevada de foraminíferas bem preservadas, 

válvulas ostrácodes, e fragmentos de conchas; 3) Pasta Petrográfica 3, alta porcentagem de 

inclusões de calcário; 4) Pasta Petrográfica 4, alta concentração de areia de quartzo exibindo alta 

esfericidade; 5) Pasta Petrográfica 5, comparativamente baixo percentual de inclusões não-

plásticos; 6) Pasta Petrográfica 6, alta concentração de inclusões de hematita. 

Na Pasta Petrográfica 1, as inclusões são mal classificadas com elevada percentagem de 

areia de quartzo sub-arredondado exibindo baixa esfericidade, material verde escuro, que poderia 

ser matéria vegetal, e a aparência da pasta é vitrificada (estimativa 700° C). O aspecto vitrificado da 

pasta (alta temperatura de queima) pode ter ser o motivo da decomposição das inclusões 

bioplásticas, como globigerinids, fragmentos de conchas e válvulas ostrácodes desarticulados,  

característicos neste grupo. Lapp identificou 12 lâmpadas com esta matriz cerâmica, distribuídas 

nos seguintes sítios: 7 lucernas de Séforis, 1 lucerna de Pella, 1 lucerna de Meiron, 1 lucerna de 

Horbat Hazon, 2 lucernas de Ashkelon. 

Dentro das quarenta e três amostras de Lapp, vinte lâmpadas da classe discus; oito Beit 

Nattif (bico em forma de arco); e quinze bilanceolate (forma de pera). Um total de dez locais de 

amostragem: Ashkelon e Cesareia Marítima (Planície Costeira); Horbat Hazon, Meiron, e Séforis 

(Tzippori, Galiléia), Beit She’an (Citópolis, norte do Vale do Jordão); Avila, Gadara, Gérasa e Pella 

(na Transjordânia). Fragmentos cerâmicos adicionais da oficina localizada no hipódromo em Gérasa 

foram analisados em comparação (portanto, um total de 47 amostras). As vinte lucernas romanas de 

disco foram amostradas em oito locais distintos: Abila (1); Ashkelon (3), Cesareia Marítima (1), 

Horvat Hazon (1), Meiron (1), Pella (2), Beit She’an (3), Tzippori (8). 

A pasta Petrográfica 2 é composta por uma percentagem muito baixa ou ausência de 

inclusões de quartzo, com alta constatação de microfósseis bem preservados (foraminíferos 

planctônicos, válvulas ostrácodes altamente desarticulados, fragmentos de conchas molusco, e 

fragmentos de coral). Baixa temperatura de cozimento (cerca de 400° C) poderia explicar a boa 

conservação microfóssil. A presença de quartzo sub-angular para sub-arredondado (baixa 

esfericidade) e areia de quartzo muito fina, cristais rhombic de calcita ou dolomita, e a matéria 
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opaca estão também incluídos nesta fábrica. A marcante e abundante presença de foraminíferos 

significativamente indica que a fonte ou fontes de argila continham material bioplástico, com grau 

muito baixo de fusão e limites bem definidos. Lapp identificou 22 lâmpadas que se enquadram 

neste grupo (com subdivisões, veja Lapp 1997: 148-150), nos sítio arqueológicos de (8) Gadara, (5) 

Pella , (4) Séforis, (1) Abila, (1) Ashkelon, e (3) em Beit She’an (Citópolis, fig. 31). 

Duas das lucernas de tipo discus amostradas em Beit She’an com as formas tipológicas 

diferentes, e uma lucerna com o bico em forma de arco de Gadara, partilham as mesmas 

características petrográficas e pertencem ao mesmo grupo-pasta. Isto sugere que a mesma fonte de 

argila foi explorada para o seu fabrico durante um longo tempo. Estas lucernas estão incluídas na 

pasta Petrográfica 3, que contém de muito fina a média areia de quartzo, bem classificada e com 

elevada percentagem de fragmentos de calcário bem arredondados, além de um elevado grau de 

fusão; enquanto a presença dos quartzos apresentam baixa fusão. Os microfósseis são mal 

preservados e suas estruturas internas primárias perdidas. 

Fig. 29. Área geológica de Beit She'an. 

!
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A pasta Petrográfica 4, tem as inclusões características principais de areia de quartzo com 

um alto grau de esfericidade e os grãos são de muito finos para finos no tamanho. A muito bem 

ordenada concentração de quartzos bem arredondados é indicativa de localização na formação 

geológica de arenito Nubia, derivado a partir de argilas encontradas nas imediações de Gérasa. A 

pasta Petrográfica 5 tem uma matriz com inclusões de areia de quartzo de muito fino para fino, e 

inclusões bem ordenadas e angulares. Além disso, como a pasta petrográfica 4, as lucernas 

pertencem as formas que tem bico em arco do 4 século EC e apresentam baixo percentual de 

microfósseis (espécies de foraminíferos planctônicos incluem globeriginids e ostracodes 

desarticulados). Apenas duas lucernas de Séforis-Tzippori pertencem a este grupo nos estudos da 

Lapp (1997). 

A última, pasta petrográfica 6, contém coloração vermelha na matriz, caracterizada por uma 

elevada percentagem de inclusões de areia de quartzo, com má classificação e baixo percentual de 

microfósseis. A pasta conta com uma elevada concentração de hematita, que por sua vez, é o 

componente que dá a coloração a matriz da lucerna. Apenas uma lâmpada encontrada em Abila se 

enquadra nesta categoria (Lapp 1997: 148-152). 

A análise de lâminas ceramográficas, por conseguinte, revelou que margas ricas em 

foraminiferas foram usadas para o fabrico de lâmpadas de argila, especialmente aquelas 

pertencentes a classe dos bilanceolate (forma de pera do 4º-5º século EC). As pastas recuperadas a 

partir de cinco locais geograficamente diversos pertencem ao mesmo grupo estrutural 2 (grupo 

peotrgráfico 2) e compreendem (por análise de espectrometria de DCP) a mesma impressão digital 

química. Isto significa que uma única fonte de argila foi explorada para o seu fabrico (Lapp 1997: 

177). Foraminiferos ocorrem em Israel na parte central e do norte, embora a distribuição desta 

classe de lâmpadas esteja confinada a locais situados na Galiléia, norte Vale do Jordão e norte da 

Transjordânia. De acordo com Lapp, Beit She’an (Citópolis) e Pella seriam os possíveis centros 

manufatureiros dessas lâmpadas, utlizando-se da fonte de argila durante extenso período. 
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Entre a mais de 1030 lucernas armazenadas na Antiguidade Autoridade Israel, 89 amostras 

de 19 sítios arqueológicos foram selecionadas em Israel para esse doutorado. Um total de 114 

lucernas foram amostradas com a inclusão dos exemplares dos sítios arqueológicos de Dibij Faraj 

(na Síria) e Cartago (no Norte de África).  As lâminas ceramográficas de vários sítios da Bacia do 

Levante (fig. 25) foram examinados para estabelecer percentagens aproximadas de quartzo e 

material bioclastico, com o objetivos de caracterizar comparativamente as amostras e as 

respectivamente as localidades estudadas. Uma comparação direta entre as amostras desse 

doutorado e as lâminas ceramográficas da coleção de referencia do Laboratório de 

Microarqueologia Comparativa da Universidade de Tel Aviv foi realizada  para estabelecer os traços 

de afinidade cerâmica. Isto auxiliou na determinação das diferenças de composições mineralógicas 

das areias e na atribuição de procedências para a cerâmica com tempero indicativo da área costeira. 

Fig. 30. Bacia do Levante com destaque para a área onde ocorre mudança nas 
percentagens de quartzo e bioclastos.
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A litologia das seções delgadas foi comparada com os mapas geológicos da regiões (Sneh, Bartov e 

Rosensaft 1998; Dubertret 1945, 1949). 

O estudo petrográfico conduzido por Cohen-Weinberger e Goren (2004) identificou onze 

grupos petrográficos que vão desde a costa sul da Síria até a costa sul de Israel. Mais restritamente, 

o estudo de Ownby e Bourriau (2009: 5-7) identificou quatro grupos petrográficos que cobrem a 

área litoral do Líbano e Planície Akkar, assim como a área costeira de Sidon e Tripoli, Sidon a 

Akko, e o norte de Israel, ao longo da costa e imediações do Monte Carmelo. A maioria das 

amostras nesta pesquisa foi encontrada em todo Israel em perspectiva comparada com alguns destes 

grupos petrográficos (mapas 1 a 3). 

O Líbano encontra-se no extremo leste do Mar Mediterrâneo ao norte de Israel e oeste da 

Síria. As características geográficas do Líbano são representadas em quatro áreas distintas: a 

planície costeira a oeste, as cordilheiras ocidentais (montanhas do Líbano), o fértil vale central 

(Bekaa / Biqãc), e a Cordilheira Oriental (montanhas do Anti-Líbano) . 

No grupo petrográfico Líbano / Planície Akkar, a pasta cerâmica é predominantemente 

composta de argila marga Neogene, localizado em uma designação geral do interior norte do Líbano 

/ Planície Akkar, apresentando inclusões dominantes de giz, calcário micritic e sparry, chert, 

calcedônia, quartzo geode, opacos, e olivina alcalino basalto. A falta de sedimentos costeiros,  

aponta para a prevalência de calcário normalmente arredondado. A exposição de quartzo 

subangular, chert, calcedônia e quartzo geode tipicamente angular e pouco frequente. Esses 

componentes podem ser encontrados em depósitos de Santoniano-Campano ou Eoceno (sílex), 

também em sedimentos da idade Cenomaniano-Turonina (Geode quartzo) (cf. Beydoun 1977; 

Ownby e Bourriau 2009: 5). Iddingsite e minerais decorrentes dos basaltos (plagioclase, piroxênios) 

também podem ser encontrados na matriz e as inclusões de basalto através de seu grau de 

intemperismo indicam que os sedimentos são derivados de depósitos do Cretáceo Inferior. 

A zona costeira do Líbano é coberta por dois principais grupos petrográficos, um de Trípoli 

a Sidon, e outro de Sidon a Akko. O grupo Trípoli / Sidon é petrograficamente e quimicamente  

homogêneo, com a presença de chert, calcedônia, quartzo geode, giz, calcário micritic e sparry, 

mica (biotita e/ou moscovite), opacos, e muito poucos grãos de quartzo. Os solos rendzina são ricos 

em Ferro, e foram frequentemente utilizados para manufatura cerâmica no Levante. Esses solos se 

desenvolvem a partir de exposições de giz encontradas nos depósitos do Eoceno que também 

contêm chert. Estes solos se desenvolvem nos afloramentos calcários em todo o Levante, devido ao 
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clima mediterrâneo e as inclusões sedimentares, mais uma vez, se relacionam com o Santoniano-

Campano ou Eoceno e os depósitos do Cenomaniano-Turonina, relacionados às montanhas 

libanesas e seus depósitos na costa do Mediterrâneo.  

Já a área costeira entre Sidon e Akko é um grupo heterogêneo, porém, com materiais 

semelhantes, ou seja, a argila rendzina e areia do litoral. Esses materiais diferem nas quantidades 

dos componentes em relação a outra área costeira do Líbano. As inclusões consistem em várias 

quantidades de areia da praia (areia do litoral com presença de bioclastos) dominada pelos materiais 

orgânicos, que podem incluir fósseis de algas calcárias, principalmente do gênero Amphiroa. Nesta 

pesquisa, a identificação dos bioclastos presentes nas amostras serviu como guia para identificar os 

sedimentos usados para fazer as lâmpadas de óleo encontradas nos sítios arqueológicos israelenses. 

Os depósitos de praia do Quaternário e Pleistoceno geralmente contêm restos deste tipo de 

bioclastos (Sivan, 1996). 

O Grupo Sidon / Akko contém setenta e três amostras nesta pesquisa. Essas lâmpadas foram 

feitas a partir de materiais caracterizados por rendzina, argila margas foraminíferas, e inclusões 

sedimentares que apontam para a área de coleta da argila para produção de lucernas perto de 

afloramentos calcários. A matéria-prima deste grupo é o resultado da erosão e desgaste de rochas do 

Senoniano e Eoceno, rochas de giz e giz marly em áreas de clima mediterrânico, com média de 

precipitação pluviométrica de 500-700 mm por ano. A matriz é carbonática, amarelo em PPL e 

laranja para marrom claro nas bordas em XPL. Os minerais angulares opacos na fração fina (2% - 

dimensionamento até 100µm), subarredondados nos tamanhos mais grosseiros dos grãos. O quartzo 

(1%), com poucas quantidades de plagioclase, cristais carbonato densos (15% dimensionamento 

10µm, por vezes 20µm ou 30µm); as inclusões compostas por bioclastos costeiros (areia da praia) e 

calcário, alguns silte e quartzo, fragmentos arredondados de calcário fossilífero costeiro (rocha 

costeira), fósseis separados (<650µm) são frequentes para dominante. Os fósseis calcários de gênero  

coralinaeo algas Amphiroa são presentes com alguns fragmentos de conchas de moluscos. Chert de 

substituição (até 1,3µm) aparece frequente no local de calcedônia. Zonas de orientação óptica 

preferida, birrefringente, e as frequências de cerca de 3% a 5% caracterizam as amostras. Assim, o 

conjunto das amostras compreende inclusões em bioclastos, calcário, sílex, calcedônia, quartzo, 

feldspato, óxido de ferro, minerais opacos, pelotas de barro, epidote, piroxênio. Este grupo 

petrográfico também pode conter em sua composição anfibólio, olivina e turmalina. 
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Fig. 31. Fotomicrofia do Grupo Sidon-Akko, Costa do Líbano, 10x mag., note-se a presença dos 

bioclastos.
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Fig. 32. Localização do Grupo Sidon-Akko e mapa geológico do Líbano.
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Devido aos bioclastos decompostos e falta de calcário, a temperatura de queima de fabrico 

dessas lâmpadas é estimada entre 700º. A seleção dos componentes do calcário, com granulometrias 

variadas (0,06 mm a 1 mm), não foi refinada; em vez disso, as argilas foram usadas com o calcário 

natural. O sílex, calcedônia, e quartzo geode também estão presentes naturalmente. É possível que 

as argilas tenham sido trazidas para a costa como um depósito secundário onde adquiriu as 

inclusões indicativas da planície costeira. Isto explicaria a forma arredondada de inclusões 

sedimentares e a variabilidade na quantidade de bioclastos das amostras. No entanto, algumas 

amostras parecem ter uma pequena quantidade de areia costeira. De maneira geral, existe uma 

grande variedade nessas amostras, provavelmente devido a falta de selecção dos materiais para 

coleta. Em um caso a amostra não continha inclusões. 

Portanto, outros componentes dentro das inclusões podem limitar ainda mais as 

possibilidades de proveniência. Os sedimentos costeiros dominados por depósitos bioclásticos 

calcários são um atributo indicativo claro do norte do Levante, mais precisamente a presença de 

chert está ligada tanto com exposições do Senoniano ou Eoceno. O litografia do norte do Levante é 

composta por depósitos Senoniano, que correspondem à formação Mishash de Israel e a formação 

equivalente Amman da Jordânia. A grande maioria dos cherts pode ser ligada diretamente com 

exposições do Eoceno. Tais exposições são encontradas predominantemente entre Tiro e Sidon, e  

no norte de Tripoli (cf. Goren 2004: 110; Ownby 2010: 135-137 e 219). O quartzo, calcedônia, e 

chert são subangular em forma, enquanto as inclusões calcárias mais suaves são subarredondadas. A 

falta de quartzo na areia da praia e as inclusões sedimentares indicam que as amostras coletadas  

para as lucernas de Israel foram produzidas ao longo da costa libanesa relacionadas ao grupo 

petrográfico de Sidon / Akko. A areia da praia nesta área tem pouco quartzo e bioclastos 

prevalentes. Os afloramentos sedimentares são encontrados muito perto da costa, em diversas áreas, 

aumentando a probabilidade de encontrar areias costeiras com sílex e inclusões de giz. A maioria 

das amostras provavelmente foi fabricada nesta área costeira (Tiro e Sidon, e  no norte de Trípoli). 

Assim, algumas das amostras podem ter sido produzidos perto de Beirute ou Tripoli, onde pequenas 

quantidades de areia litorânea também podem aparecer. 

Os rios próximos que desembocam no Mediterrâneo ao longo da faixa costeira libanesa têm 

uma forte presença de material bioplástico e de minerais formados pela areia de praia. Correntes ao 

longo da costa também podem ser responsáveis pela quantidade variável de quartzo sobre o 
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depósito. A geologia dominante nas montanhas libanesas costeiras são os afloramentos sedimentares 

de calcário, giz, sílex e calcedônia. 

O estudo da Ownby e Griffiths (2009: 56-67) examinou componentes mineralógicos e tipos 

de argila encontrada na areia da praia do Líbano. O exame da composição da areia de praia  sob a 

perspectiva das inclusões em cerâmica demonstram que as argilas estavam próxima da costa. A 

sugestão é de que as variações que ocorrem na composição da área de praia ao longo do litoral   

Libanês pode ser útil como indicativo da região de fabricação das cerâmicas (Ownby e Griffiths 

2009: 57, fig.34). 

A análise petrográfica de areia da praia moderna de Sidon mostra que desde o norte de 

Sidon, há pouca diferença dentro de 1km, mas a variabilidade dentro de 10km é extremamente alta. 

A praia ao norte de Sidon tem areia com proporção de bioclastos e grãos de quartzo de cerca de 

60% e 30%, respectivamente. Os bioclastos variaram em tamanho de muito fino a grosso, 

tipicamente de angular para arredondado. Os grãos de quartzo angular são de muito finos para 

médios e é notável a escassez do gênero Amphiroa e o sílex (1%).  Enquanto existe um ligeiro 

aumento da quantidade de óxidos de Ferro e inclusões glauconite verdes (8%), fragmentos de 

Fig. 33. Geologia da Costa do Líbano (Hall et al. 2005:162-176).
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inclusões ricos em Manganês e peças angulares de espinela aparecem entre os opacos. Praticamente 

na areia de praia 1 km para o norte de Sidon os sedimentos são idênticos. 

Por outro lado, na moderna praia de Tell el-Burak, 9 km ao sul de Sidon, o aumento de 

bioclastos (90%) é evidente, e a redução na quantidade de quartzo (5%), faz com que a areia seja 

bem diferente. Os sedimentos são angulares, com fragmentos de sílex de médio porte (5%) 

presentes nesses solos. As areias se caracterizam por muitos fragmentos  de nummulite, o esqueleto 

calcário de uma espécie de protozoários, que de acordo com a geologia da região está presente no 

calcário nummilítico da área. O Wadi el-Akbiye provavelmente é o responsável por criar uma areia 

de praia com a quantidade de nummulite, fragmentos de pedra calcária que foram transportados 

para o Mar Mediterrâneo na região. Minerais não pesados ou óxido de Ferro e inclusões opacas 

podem também ser observados na composição desses sedimentos de areia, e os bioclastos são de 

rodeados para arredondados, exibindo tamanhos de muito finos a muito grosseiros, com grãos de 

quartzo sub-angular com tamanhos médios. A diferença dentro de uma gama de 10 km na areia de 

praia do Líbano para o sul (em direção ao norte de Israel), por conseguinte, pode variar 

significativamente com especial atenção à presença de um número significativo de algas Amphiroa 

classe. 

O material a partir da composição geológica do interior e a areia da praia da costa libanesa  

são predominantemente compostos por restos calcíticos de espécies marinhas (os bioclastos) e grãos 

de quartzo derivados de rios que drenam para o mar. Os minerais adicionais e fragmentos de rochas 

podem ser derivados a partir de depósitos geológicos através dos quais passam os rios. O tamanho e 

a forma de grãos tomam forma na medida em que a areia da praia foi depositada e seu percurso (sua 

história) para chegar lá. As correntes marinhas que se deslocam ao longo da costa do Mediterrâneo 

também podem contribuir com componentes de outras regiões na formação dos sedimentos. Em 

suma, esta areia de praia carrega uma assinatura dos depósitos geológicos ocasionados pela 

drenagem dos rios do interior para a praia. 
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Fig. 34. Penhascos de giz, formação Rosh Ha-Niqra, na fronteira de Israel com o Líbano  

(Orlova and Hirsch 2005:330)

Fig. 35. À esquerda o norte de Israel e à direita os penhascos de giz da formação Rosh Ha-Niqra.

!
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O quarto e último grupo petrográfico de cerâmicas do período Romano, remete-se a região 

Norte de Israel e a costa do Monte Carmelo, portanto, grupo Norte de Israel / Costa do Carmelo. A 

planície costeira de Israel (em hebraico: מישור החוף, Mishor Hahof) é uma estreita planície costeira 

ao longo do Mar Mediterrâneo. A planície se estende por 187 quilômetros (116 milhas) de norte a 

sul e está dividida em áreas como: a planície de Zabulon (norte de Haifa), Hof HaCarmel (Monte 

Carmelo, Haifa), a planície de Sharon (do Monte Carmelo para Tel Aviv), e a planície da Judéia (a 

partir de Tel Aviv para Zikim). As amostras cerâmicas produzidas com os sedimentos desta área de 

Israel estão compostas por solos Hamra (veja Cohen-Weinberger e Goren, 2004: 77). Apenas uma 

lucerna amostrada nessa pesquisa (TB14, consulte o Apêndice II) foi produzida a partir de uma 

argila foraminífera provavelmente derivada do intemperismo de um calcário rico em foraminíferos 

da Costa do Carmelo. Porém, as cerâmicas romanas feitas desses sedimentos diferem nos 

componentes, quantidades muito menos homogêneas de quartzo costeiro, e inclusões calcárias  com 

Fig. 36. Morfologia dos sedimentos costeiros do Levante Sul. 
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pequenas quantidades de fragmentos de rocha. O grupo petrográfico é caracterizado por uma 

percentagem muita baixa de fragmentos de basalto; e, por vezes, uma matriz altamente derivada do 

lodoso solo vermelho (Hamra). Esta composição sugere através das proporções de areia de quartzo 

sobre este grupo, que o local de coleta de argila é provável o Norte de Israel, ao longo da costa do 

Monte Carmelo (Akko) (Rohrlich e Goldsmith, 1984 e fig.28). 

As cerâmicas foram produzidas a partir de solos rendzina, mas que apresentam solos Terra 

Rosa como elemento composicional (Wieder e Adan-Bayewitz 2002: 395-406). As inclusões 

dominantes são quartzo e bioclastos, incluindo algumas espécies de algas Amphiroa clasto. Menos 

comum são os grão de quartzo policristalinos, feldspatos, plagioclase e K-feldspato, calcário, óxido 

de Ferro, minerais opacos, pelotas de argila, sílex, epidote, serpentina e piroxeno também são 

elementos que podem ocorrer nas amostras deste grupo. As inclusões compreendem 10% da matriz, 

Fig.37.  Sedimentos Geológicos da região de Nahariyya fronteira com Líbano 

 (Sneh et al. 1998).
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sendo partes aproximadamente iguais de grãos de quartzo e feldspato / bioclastos. A média típica de 

tamanho é de muito fina a média, embora, ocasionalmente, possam ocorrer grandes fragmentos. Os 

grãos de quartzo e feldspato são comuns e de sub-angulares aos arredondados em forma, e de muito 

finos a médios em tamanho. As inclusões calcárias são de muito finas a muito grossas em tamanho, 

pouco presentes e arredondadas em forma. Os fragmentos de silex são sub-arredondados e 

raramente presentes na matriz (que é fina a média em tamanho). As amostras  apresentam coloração 

que vai do marrom ao marrom-avermelhado sob luz polarizada plana (PPL) e avermelhada escura 

nas margens ao marrom escuro na luz polarizada cruzada (nicóis cruzados - XPL, fig.27), e 

ligeiramente opticamente ativa (Whitbread 1986). 

Portanto, as classes de alga Amphiroa raramente estão presentes nas mesmas proporções que 

as quantidades de feldspatos, opacos, giz e micritic e calcário sparry nas argilas das cerâmicas que 

compõem este grupo petrográfico. A argila Terra Rossa é rica em Ferro e se forma sobre os 

afloramentos de calcário e dolomita. Comumente esses sedimentos foram adicionados pelos oleiros  

do Levante para dar mais plasticidade às cerâmicas produzidas. Portanto, também utilizados como 

tempero para outras argilas (Wieder e Adan-Bayewitz, 2002: 395, 406). O componente de quartzo 

(que se origina dos depósitos do rio Nilo na costa do Mediterrâneo), chega à costa de Israel devido 

às correntes marítimas do Mediterrâneo. Esse componente (o quartzo) cai drasticamente em direção 

ao norte de Israel. A região de Akko é limítrofe, e os sedimentos apresentam um progressivo 

aumento de bioclastos (dominantes) na composição dos sedimentos. Uma área que se extende em 

direção até Sidon, na costa-sul do Líbano. As amostras cerâmicas podem ser bem diagnosticadas em 

Fig.38. Fotomicrofia do Grupo petrográfico Norte de Israel-Costa do Carmelo, 10x mag.
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relação à proveniência exatamente devido à significativa mudança entre as proporções de quartzo e 

o aumento característico de clastos Amphrioa do grupo Sidon-Akko. O aumento de quartzo 

caracteriza o norte de Israel ao longo da costa Carmelo (Rohrlich e Goldsmith, 1984) 

Fig.39.  Costa de Israel com delimitação de área do Grupo petrográfico Norte de Israel-Costa 

do Carmelo e Mapa Geológico de Israel (Sneh et al. 1998).

       !
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8. Influências Cambiantes: as evidências e o significado cultural das lucernas 

de disco na Palestina Romana 

  

    "O espírito do homem é a lâmpada de YHVH, a inteligência e o discernimento  

    humano revelam tudo o que se passa no corpo”. (Míshlê Shelomoh 20:27)  27

  

 A Palestina Romana é muito complexa para uma pesquisa modesta de doutorado ter a 

intenção de fornecer uma visão detalhada de todos os aspectos da região em um único compêndio.  

Em vez disso, vou abordar questões-chave relevantes para a ocupação romana na Palestina e os 

vestígios arqueológicos relacionados a esse processo. Apesar das divisões administrativas romanas, 

a região continuou a ser uma unidade geográfica e histórica por um período que pode ser 

considerado em 350 anos. Após o reinado dos Asmoneus, o Império Romano em 63 EC passa a 

controlar a região com interrupções periódicas. A região no ano 6 EC tornou-se Província da Judeia, 

mas nos eventos que se seguiram após a Revolta de Bar-Kochba, em 135 EC, a região foi 

renomeada como Syria-Palaestina, ou melhor referido a Síria-Palestina (135-390 EC), embora, os 

limites da província assumam sua forma estabelecida somente ao final do primeiro século EC. Além 

disso, durante o quarto século, essa província romana mudou outra vez sua denominação 

administrativa, sendo dividida em Palaestina Prima e Palaestina Secunda. 

 A região teve importância militar e estratégica entre a Síria e o Egito, este último 

considerado um grande fornecedor na estrutura econômica imperial, o 'celeiro de Roma' (Millar 

1993). Quando a Síria foi conquistada por Roma depois da derrota de Tigranes II da Armênia 

durante a Terceira Guerra Mitridática (75-65 EC.), o declínio da monarquia selêucida abriu o 

caminho para a disputa militar da região entre os Impérios da Armênia (Reino da Armênia), os 

Partas (Império Arsácida-Persa) e o Romanos. Com a vitória dos Romanos, Pompeu logo percebeu 

que não poderia instalar uma administração completa e eficiente no território recém-anexado. Como 

tinha acontecido na criação da província da Bitínia (na Turquia), o controle da Síria agravou-se pela 

instabilidade dos interesses das elites locais e problemas de legitimidade para governo, tendo, 

27 נֵר יְהָוה נְִׁשַמת ָאָדם חֵֹפׂש ָּכל-ַחְדֵרי ָבֶטן 

Ner YHVH Nishëmat Ådam Chofes Kal Chadërey Vaten:
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assim, que ser sub-administrado. Além de perceber que não poderia aumentar o contingente de seus 

representantes na região, Roma reconheceu que dependeria em grande parte das comunidades 

locais, em particular das cidades-estados gregas do período helenístico, como uma maneira de 

aumentar o seu poder e domínio nos territórios conquistados. Assim, muitas das práticas adotadas 

na Palestina e na Síria não poderiam ser facilmente alteradas e/ou abandonadas em um curto 

período de controle. Portanto, as dinastias,  as cidades-estado, emirados e as comunidades locais na 

região foram utilizadas para estabelecer o controle romano. A recíproca foi alguma autonomia 

administrativa e religiosa. Em suma, o mesmo problema da autonomia local foi a solução da 

administração romana para a manutenção e o controle desta ampla área geográfica transformada em 

território do Império Romano (Sarte 2005). 

 Durante a Guerra Civil Romana, Júlio César foi o único que, pessoalmente, reforçou a 

autoridade romana na região, quando cruzou a Síria para lutar na Anatólia contra Farnaces II, filho 

de Mitrídates VI do Ponto, que desafiou o controle de Roma na região. A chegada de César em 

Antioquia (em 47 EC) foi precedida de uma carta amigável anunciando a “libertação da cidade”, 

dando início, assim, a "uma era de liberdade cesariana". Durante esse período, três legiões do 

exército romano estavam encarregadas de defender a fronteira contra o Império Parta (Arsácida) e 

manter a coesão interna da Província recém-criada. Consequentemente, entre os novos edifícios 

construídos em Antioquia para marcar a chegada de César na nova capital provincial, uma basílica 

foi dedicada à sua estátua e a deusa romana Tyche (a deusa da fortuna). Dessa maneira, foram 

lançados no Oriente Médio, pela primeira vez, os fundamentos do culto imperial romano através do 

Caesareum de Antioquia. 

 Portanto, César e Roma ocuparam o lugar anteriormente reservado aos governantes 

helenistas durante à monarquia selêucida. No entanto, a fragmentação política e a geografia da 

região, aliada a dificuldade de mobilidade, devido à topografia acidentada das áreas, assim como as 

tradições nativas dos mais vários grupos locais, agravaram os problemas de administração para 

Roma. Inicialmente governada por monarcas politicamente subordinados a Roma (principalmente 

pelos  Reino de Comagena, Asmoneus e os Nabateus), a Província da Síria (επαρχία - 64-135 EC), 

no que diz respeito à parte do sul, foi administrada através de praefecti nomeados diretamente pelo 

Imperador (mas também ligados e subordinados à administração do governador da Síria), com o 

objetivo de resolver os problemas de governança e controle da região. 

 A divisão administrativo-geográfica realizada por Septímio Severo em 194 EC, abriu um 

novo processo que tornou Síria-Palestina subordinada à criação da Diocese do Oriente, em 293 EC, 
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e consequentemente a tutela de Prefeitura Pretoriana do Oriente (Præfectura Praetorio Orientis) de 

337 EC até o sétimo século EC. Não seria demasiado, então, assumir por tais aspectos 

administrativos que a ocupação Romana na Palestina foi seguida de toda estrutura administrativa do 

sistema Imperial, bem como que centenas de templos e santuários foram construídos em um período 

que se estende desde o primeiro século EC até o quarto século EC, para reforçar as vantagens 

metropolitanas sobre a província e preservar o controle romano na região. Nesse sentido, a 

urbanização da Palestina foi uma demonstração sólida de fidelidade e lealdade a Roma, tanto 

durante o período em que Herodes estava no comando do reino da Judeia, como mais tarde com a 

formação das províncias da Judeia e da Síria-Palestina, e suas consequentes sub-divisões durante o 

restante de domínio romano nessa porção do Mar Mediterrâneo.  

 Judeus receberam inicialmente privilégios de Júlio César (e Octaviano), devido ao apoio de  

Antípatro, último soberano Asmoneu, pai de Herodes, o Grande, que enviou um contingente de 

homens para batalha pelo poder e controle no Egito (Jos. Ant. XIV. 127-136). Após a conquista da 

Judeia por Pompeu em 63 EC, Gabinius (fig. 29) dividiu a área predominantemente judaica em 

cinco distritos, designando Séforis como capital de distrito da Galileia (cerca de 57-55 EC). Apesar 

das imagens de vitória de ambos os Flávios e Adriano, usadas para reforçar o poder e prestígio 

sobre os Judeus durante primeira e segunda revolta judaica (66-73 e 132-135 EC), a Palestina era 

geralmente considerada como simplesmente mais uma território controlado pelos romanos ou os 

filiados com eles. 

 O fim do reinado dos Antoninos, com a morte Cômodo (192 EC), marcou também a 

ascensão da guerra civil entre Septímio Severo, um general africano, e seu oponente na Síria, o 

legado Caio Pescênio Níger. A batalha dos Portões Cilícios (onde Alexandre, o Grande derrota o 

governante persa Dario) selou a vitória de Septímio sobre Caio Pescênio Níger  que trouxe 

mudanças políticas e efeitos para todo o Oriente Próximo, inaugurando um novo período de 

'romanização'. Um período em que, pelo menos na superfície, a região foi romanizada de uma 

forma que deixou vestígios como poucos antes, também marcando o início de um período 

prolongado de interesse imperial na região (Millar 1993: 124). A consequência imediata dessa 

mudança, além da divisão da Síria em duas províncias separadas e a criação de duas outras 

(Osrohoene e Mesopotamina), foi o tratamento recebido pelas cidades que haviam apoiado Niger 

em oposição àquelas que deram suporte a Septímio Severo. A partir desse momento, vou 

argumentar que as relações entre o Norte da África e a Palestina em período romano começaram a 

se transformar e estabelecer diferentes graus de interação cultural como procurarei demonstrar 
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melhor ao longo desta tese, por meio do estudo sistemático das lucernas romanas de disco, um dos 

meios de comunicação mais populares do período. 

         Fig. 40. Única moeda com a representação de Gabinius encontrada na região, Síria  28

  

  

 As cidades que haviam apoiado Septímio, como Tiro, Laodiceia e Heliópolis (Baalbeck) 

foram recompensadas com o posto de metrópole, colônia, e o privilégio do Ius Italicum; enquanto 

àquelas que deram suporte a Níger sofreram uma perda de status, como é o caso da própria cidade 

de Antioquia. O título de metrópole significa uma predominância sobre cidades vizinhas de status 

colonial. Tiro recebeu esta honra, quando Septímio chegou ao poder, de acordo com uma inscrição 

encontrada no sítio, que considerava o lugar como a sua cidade-mãe, provavelmente pelo fato de 

que ele era nativo de Leptis Magna, uma colônia fenícia no Norte da África (Millar 1983: 55-71 , 

esp 66FF; cf. Millar 1990: 37; Freyne 2004: 57-60). 

 Adriano já havia iniciado o processo de melhorar o estatuto das cidades e Caracala seguiu a 

mesma política de honrar várias cidades da região, que por sua vez levou a intensas rivalidades 

locais. Assim, as províncias e cidades do Oriente passaram cada vez mais a afirmar sua distinção e a 

maior independência da parte Ocidental do Império, essencialmente através de proselitismo 

religioso ao invés de apenas o embate para controle político. Sua "posição dominante" dentro do 

Império foi promulgada por meio do culto sagrado em oposição ao poder temporal (por exemplo, 

dos cultos de mistério como o mitraísmo, o cristianismo e as religiões cívicas, o culto à deusa síria e 

!

 Veja http://antioche.cgb.fr/0001.html28
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de Éfeso, Ártemis). A disseminação de religiões orientais e cultos de mistério durante este período 

foi uma maneira com que o Oriente romanizado reivindicou superioridade e prioridade sobre o 

controle do poder Imperial Romano. A chamada Segunda Sofística  não foi somente um programa 29

previsto; em vez disso, foi um fenômeno cultural que teve lugar principalmente durante o segundo e 

terceiro séculos EC, através do renascimento da retórica e da filosofia grega, aliada à mitologia 

oriental e a paideia. Estes elementos reafirmaram a unidade do Império Romano nos termos da 

língua grega e consolidaram os temas iconográficos das religiões orientais, que se espalharam de 

forma mais eficaz pelo Orbis Romanorum. A propagação de tais cultos foi alcançada pela produção 

de ícones e iconografias que contavam com construções e interpretações do passado com 

abordagens altamente simbólicas (Elsner 1997: 179). 

 A Arqueologia tem desempenhado um papel cada vez mais importante na construção e 

interpretação do passado durante o período de ocupação romana na Palestina, mas seria artificial 

criar um edifício em que especialistas em textos (essencialmente os historiadores) ficam de um lado 

e o arqueólogo do outro (Edwards 2004). Devido à complexidade da região e do período 

pesquisado, é necessário mover-se em muitos casos da Arqueologia para os textos e vice-versa para 

uma melhor compreensão dos contextos em estudo. 

 A expressão da identidade social não é um mecanismo estático e objetos podem ser 

manipulados de forma ativa por pessoas, a fim de criar, expressar ou definir as identidades sociais. 

Embora, não haja uma associação direta entre artefatos e identidades,  algumas identidades somente 

podem ser acessadas através das mudanças sociais e implicações econômicas e sociais no tempo, 

que somente podem ser elucidadas pela análise da cultura material contextual das ocupações 

(Eckardt 2002: 33). 

 O uso social dos equipamentos de luz estiveram relacionados à propaganda visual dos 

ícones orientais, o que também pode ser entendido como a resistência idiossincrática sendo 

iconograficamente expressa em oposição a Roma. O uso do termo ‘resistência' para este período 

deve ser explicado, exatamente porque tem um sentido que reside junto ao fornecimento de 

identidades religiosas no Império; ao invés da resistência aberta em forma de rebelião, como no 

caso das Guerras Judaicas. Assim, não se trata de um processo de resistência aberta, mas da 

incorporação do carisma do centro, através do culto imperial romano, masterizado pelas religiões 

locais da periferia e os cultos orientais de mistério, expressos em comportamentos e símbolos 

 A Segunda Sofística é um termo literário-histórico que  se refere aos escritores gregos que florescerem a partir do 29

reinado de Nero até 230 EC e que foram catalogados por Filóstrato. Teve suas raízes no início do primeiro século e foi 
seguida no  quinto século EC pela filosofia da retórica bizantina, por vezes referida como a "Terceira Sofística” (veja 
Elsner 1997).

!121



materiais. Esses aspectos ativamente modelaram o espaço da Palestina, assim como fomentaram os 

significados subjetivos e práticos que nortearam a maioria dos rituais de cidadania romana no 

período (Elsner 1997: 180-185; Price 1984: 205-206; Tal e Teixeira Bastos 2015: 345-368). 

 A propaganda visual dos cultos através do Império era uma característica particular deste 

uso do sagrado para auto-afirmação do politeísmo oriundo do Oriente Médio durante o segundo e 

terceiro séculos EC. Em contraste com estilos naturalistas e iconografias mais aceitas em outras 

regiões do Império, a auto-afirmação religiosa do Oriente romano teve por característica uma 

apropriação universalista e centralização das técnicas religiosas que foram criadas através dos cultos 

e rituais espalhados em uma variedade de politeísmos (se considerarmos Jesus, Mitra e outras 

figuras como apenas mais um deus no Orbis Romanorum competindo por devotos). Mas também, 

economicamente falando, um dos indicadores sobre a clientela a que se destinava a produção 

cerâmica de lucernas e a comercialização dos símbolos e signos desse mercado. 

 A adoração de Ártemis em Éfeso, assim como de Serapis, Cibele, Mitra e Jesus foi 

promulgada em amplas bases em todo o Império Romano. Essas religiões locais e cultos de 

mistérios da periferia oriental do Império Romano mudaram o centro do poder para fora da cidade 

de Roma, ao mesmo passo que forneceram identidades religiosas para a propagação universal 

desses cultos, algo que já havia ocorrido anteriormente com a transmissão do culto imperial. Na 

verdade, a proliferação das religiões orientais pelo Império Romano pode ser considerada como um 

contra-ataque ao culto imperial romano, claramente uma propagada do Estado com objetivo de 

reapropriação de espaços sagrados e cívicos (Elsner 1997: 195-196; Price 1984: 130-131). A partir 

do 2° século EC em diante, os devotos de cultos orientais (como, por exemplo, do culto cívico de 

Ártemis de Éfeso, do mitraísmo e/ou do cristianismo) tiveram a possibilidade de ver o núcleo do 

mundo romano focado em torno do centro sagrado onde seus deuses/deusas eram adorados, em vez 

do centro político-religioso da cidade de Roma. Portanto, a resistência cultural aos romanos pôde 

ser expressa através da devoção às divindades oriundas da periferia, uma característica marcante do 

Oriente romano politeísta e proselitista do período. Essa estratégia foi uma das principais formas de 

negar o controle e domínio do reino temporal romano. A iconografia, cultos e as ofertas de salvação 

através dos rituais orientais sempre contaram com alusões cósmicas, espalhando-se por todo o 

Império Romano com reivindicações de soberania universal. 

 Articulado pela diferença em relação a Roma, os ícones e a supressão de seus representantes 

foram um principais meios promulgados de expressão em um mundo em que as imagens 

tradicionais romanas (posteriormente chamadas pagãs) serviam de centro e nexo do sagrado, 
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embasando amplamente as definições de identidade, mitologia, concepções do espaço e coesão 

social das coletividades. Os grupos sociais-religiosos do cristianismo primitivo, mitraísmo e outros, 

tinham reivindicações universais com expansões missionárias, e sempre algum tipo de acesso 

especial e exclusivo para formas de salvação, cujo valor estava para além do presente, com forte 

ênfase na ritualização do espaço e do tempo. A iconografia relativa a estes cultos de mistério 

comumente está associada aos aspectos astrológicos, simbólicos ou místicos, proclamando desta 

forma tanto as origens universais quanto periféricas do culto (Elsner 1997: 196). 

 Portanto, a apropriação do principal centro romano pelo cristianismo (Roma) após o quarto 

século EC demonstra o caso típico de utilização da unidade e energia de um culto oriental espalhado 

pela metrópole com objetivo de injetar vida nova para uma religião romana considerada 

ultrapassada no período. Um marcador de identidade cultual, basicamente, motivado pela 

concorrência visual, com os símbolos de outros cultos e rituais apropriados de cultos concorrentes, 

suplantados pelo cristianismo primitivo na arena cultural em questão (Elsner 1995: 280-287). 

 Dentro do conjunto de aspectos materiais que colaboram com o processo de aceitação do 

governo e controle romano, bem como suas consequências culturais desse processo, estavam as 

lucernas de disco. As lâmpadas de óleo Imperiais ou Augustas (fig. 30) foram espalhadas por toda a 

extensão do Império Romano, possivelmente porque seu brilho lembrava a aparência das lâmpadas 

de óleo de metal, que tinham maior valor e status mais elevado no mercado, mas também pela 

capacidade básica de prover luz e reter/transmitir mensagens através de símbolos e signos. O 

comércio de lucernas de metal, manufatura mais elevada, espalhou-se em menor proporção se 

comparado à produção e comercialização de lâmpadas de óleo em argila, um tipo de equipamento 

considerado artesanato fino. As lucernas de metal, em contra partida, teriam a capacidade de refletir 

a luz da chama através do bronze do objeto criando uma sensação de animação e reflexo da chama. 

Contudo, tanto as lucernas em metal quanto em argila produziam sempre a sensação da “dança das 

sombras” nas paredes e pisos dos recintos iluminados por lucernas. 

 Na Palestina, foram encontrados dois tipos principais de lâmpadas de óleo imperiais: a 

primeira com um bico triangular curto e a segunda com um bico redondo estreito. Variantes destes 

tipos podem ter alças, mas são exceções. Uma pequena quantidade dessas lâmpadas foi encontrada 

em Israel, o que pode refletir uma demanda limitada com as importações ao longo de um curto 

período de tempo, bem como algum processo de romanização gradual da indústria da luz na 

Palestina. A maioria das amostras foi encontrada nas principais cidades da região, fundadas e 

dominadas pela cultura romana durante o final do primeiro século AEC e início do primeiro século 
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EC (por exemplo, Tiberias, Cesareia - centros administrativos e comerciais -, Dor, Akko e Ashkelon 

- portos marítimos - e Sheik Badr, Jardim armênio em Jerusalém - campo militar). 

 A indústria local de lucernas no Oriente foi afetada principalmente pela penetração e 

conquista dos gregos durante o período helenístico e, posteriormente, pela conquista romana da 

região. A produção de lâmpadas de óleo na Grécia floresceu após a conquista romana, apesar de a 

tradição helenística ser uma produção anterior. A indústria da luz na Grécia durante o período 

romano foi resultado de cidadãos livres que viveram e trabalharam em Corinto ao longo do primeiro 

século EC. As lâmpadas romanas foram adaptadas a partir dos modelos anteriores e ganharam um 

papel central na Grécia durante este período, embora, represente uma mudança da posição 

dominante, uma vez que a indústria romana de lucernas foi em primeiro lugar dependente dos 

modelos desenvolvidos pelos artesãos gregos residentes na Itália. 

 O surgimento da indústria sediada em Corinto contribuiu para à melhoria da produção, 

principalmente pela base helenística que foi incorporada para criar novos elementos sobre as 

lâmpadas romanas. O resultado foi a produção de lâmpadas de óleo de alta qualidade, difícil de 

distinguir dos espécimes italianos. Em alguns casos, só se pode diferenciar entre eles por meio da 

assinatura da oficina cerâmica na base da lâmpada. A partir do terceiro século EC em diante, a 

produção na Grécia se move de Corinto para Atenas. Em seu período inicial a produção ateniense 

Fig. 41. Lucernas Imperiais ou Agustas.
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de lâmpadas de óleo assemelha-se aos tipos de Corinto, mas durante o quarto século EC é possível 

notar uma nova onda de estilo decorativo emergente, baseada em relevos lineares, sob a influência 

direta da arte praticada no Norte da África (Sussman 2012: 62). 

 Apesar do desenvolvimento independente de produções ocidentais durante o primeiro século 

EC, as produções locais no Oriente, especialmente a partir de Antioquia (Turquia), Fenícia e Jerash 

(Jordânia), exportaram suas produções para a Palestina, competindo nos mercados com os 

produtores gregos  e italianos.  Assim, o período tardio do primeiro século EC marca um declínio da 

comercialização de lâmpadas de argila importadas e a consequente "levantinização" da produção 

regional. 

 Em contraste com os modelos helenísticos, as lâmpadas do período romano têm o bocal 

como uma adição ao recipiente fechado e totalmente circular do objeto, criando o efeito de ser um 

componente externo, em que as volutas (elemento decorativo) faria a ligação do bico ao corpo do 

objeto. A forma do bico também passou a ser mais curta (ou por vezes mais longa), em comparação 

com os modelos anteriores. O formato das volutas difere entre os vários tipos de lâmpadas e pode 

também ser considerado uma adaptação dos modelos helenísticos encontrados em Éfeso. Na 

Palestina, é possível inferir que a regressão da largura e profundidade do bocal é um marcador geral 

de cronologia. A diminuição do bico forneceu área adicional para a decoração, tal como uma 

moldura, ou o chamado "espelho" da lucerna (Sussman 2012: 12). 

 Entre as lâmpadas de óleo imperiais encontrados em Israel é possível estabelecer uma 

divisão cronológica baseada na diferenciação entre os bicos que foram encontrados em Bet She'an, 

Cesareia e O'boda (ver, Sussman 2012: 11). Depois da metade do primeiro século EC, o bico perde 

as volutas que estavam nas bordas do objeto e as lâmpadas passam a ter forma mais circular  (Grupo 

C, V Bailey 1980: Pl.25). A adição de alças nas lucernas seria um fenômeno das últimas décadas do 

primeiro século EC (Tipo A, Grupos V e VI; AV e AVI Bailey 1980: Pl. 8). Como nas lâmpadas 

helenísticas, muitas lucernas romanas contavam com a marca (ou assinatura) da oficina de 

fabricação na base do objeto, conhecida como Planta Pedis. Uma das primeiras assinaturas 

encontradas nessas lâmpadas foi a palavra grega XARIS. As lucernas locais mais comuns do período 

romano tardio foram assinadas apenas por iniciais ou uma abreviatura, diferenciando-se, assim, das 

assinaturas em latim ou grego do período anterior. No entanto, assinaturas como FAVSTI (em letras 

gregas) parece ter chegado aos mercados orientais, apesar de ser caracterizada como uma oficina 

ocidental, e cópias dessas lâmpadas foram encontrados em Delos, Cesareia, O'boda, Massada, Petra. 

Em Beirute entre as 24 lâmpadas de óleo com assinaturas encontradas, 12 tinham a marca da oficina 
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FAVSTI (Fausto). A assinatura FAVSTI é atribuída a um oleiro que viveu e trabalhou na Itália 

durante o final do primeiro século EC e que teria imigrado e estabelecido oficinas no Levante, em 

Petra, no Egito e possivelmente em Chipre (cf. Oziol 1993: 34). Esta assinatura também é atestada 

em locais distantes uns dos outros, incluindo Sabratha, Tel Anafa, Antioquia, Hama, Beirute e Tiro 

(Mikati 1998: 129-130). 

 A distribuição das lucernas precisa levar em conta a qualidade do produto, mas também as 

fronteiras administrativas que poderiam ter prejudicado o comércio de lâmpadas, assim como os 

fatores relacionados às demandas, gostos e identidades dos grupos sociais a que os produtos se 

destinavam. Provavelmente os oleiros instalaram-se nos principais centros urbanos da Palestina 

romana justamente para contar com o sistema de aquedutos romanos para suas produções, uma vez 

que na região as fontes de água não são tão abundantes. 

 No que diz respeito aos motivos decorativos das peças, a decoração em relevo passou a 

preencher completamente o disco das lucernas com motivos que vão desde o dia-a-dia, divindades, 

mensagens políticas, sexualidade, e outros paralelos que podem ser encontrados nas produções 

cerâmicas, mosaicos e moedas. A decoração das bordas com padrões de círculos, óvulos e globos 

certamente é uma característica proveniente dos modelos romanos reproduzidos na Palestina. 

 Entre os temas decorativos de lâmpadas imperiais com bico triangular encontrados em Israel 

estão relacionadas: Nemesis (#502 - Cesareia); Zeus (#503 - Cesareia), Zeus enfrentando quatro 

homens barbudos (#505 Cesareia); Diana (#517 - Schick Zuweid); o touro (#488 Tiberíades) e o 

Sátiro (#484 - Tiberíades). Entre as lâmpadas de bico redondo (com e sem alça) os temas 

encontrados foram: Leda e o Cisne (# 36 - proveniência imprecisa); Silene e a lua (#39 - 

proveniência imprecisa); Eros (#34 - Bet-Yzhaq Netanya), e uma figura alada acompanhada de 

outro personagem e um cachorro (#45 - H. Dor). Portanto, as paleo importações de lâmpadas 

romanas levam à conclusão de que a população não rejeitava as figuras retratadas relacionadas a 

tradição romana e/ou a prática de evitar figurações votivas até pelo menos 70 EC (Sussman 2012: 

13). As lâmpadas foram utilizadas nos mais distintos contextos, em edifícios públicos e encontradas 

em bom número nas principais cidades da Palestina. Algumas das mais impressionantes lâmpadas 

de argila imperiais foram encontradas no teatro de Cesareia e Beit She’an (fig. 31). 
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Fig. 42. Lucernas encontradas em Cesareia e Bet She’an - análise por tipo e contexto.
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 Se tomarmos por base as lucernas romanas, as lâmpadas de óleo, e que seus respectivos 

discos decorados não eram apenas o "espelho do período", mas em vez disso, objetos que retratam 

imagens com conceitos e ideias associadas, tal qual um meme, através da associação de um símbolo  

a uma determinada representação social, me parece que seria mais preciso e ajustado para 

compreender a intenção na criação da imagem da lucerna combinada com seu respectivo 

significado (simbólico ou não) em sociedade. Eu chamo de meme , assim como proposto por 30

Dawkins (2006) e sustentado por Graham (2002: 196), uma unidade de informação que se 

multiplica entre os locais (ou também de cérebro a cérebro), onde a informação armazenada é 

combinada com representação visual, neste caso de estudo, nas lâmpadas de argila, ou lucernas 

romanas de disco. O conceito está relacionado com a fecundidade de algumas ideias, que são 

especialmente eficazes em longevidade ou persistência no tempo, sempre com alguma fidelidade de 

reprodução (Dawkins 2007). 

 Basicamente, um meme é propagado por imitação, portanto, sempre através do ajuste da 

prática relacionado aos assuntos e prestes seletivas do contexto-presente, uma vez que lida 

constantemente com os controles locais e os padrões regionais de comportamentos, assim como 

com as ideias em movimento entre sociedades. Imitar significa que o elemento ambiental é outro ser 

humano (ou um grupo social) de quem as informações de comportamento correto são obtidas e, 

posteriormente, praticadas. Comportamentos e conceitos adquiridos que são propagados por 

imitação (memes) costumam sobreviver além dos indivíduos e dos grupos sociais envolvidos 

naquele primeiro lugar de contato. Inerente à replicação está a possibilidade de mutação, ou em 

outras palavras, a possibilidade da modificação dos sistemas de retenção, que passam então a ser 

transmitidos sob uma  nova forma. 

 Diante da influência romana, as reproduções nabateias de lâmpadas de óleo podem reforçar  

esse argumento, entretanto, a premissa se estende a todas as lucernas analisadas nesse estudo. As 

lucernas produzidas na Nabateia foram negociadas lado a lado com as importações imperiais e 

outras classes de lâmpadas contemporâneas na região. As lucernas também apresentam assinatura 

na base das peças, com a diferença de que são os nomes de divindades locais e/ou as regras de 

Aretas , que foram inscritas nas artefatos. Entre Petra (Jordânia) e O'boda (Negev) estaria 31

 Um meme é uma ideia, comportamento ou estilo que se espalha de pessoa para pessoa dentro de uma cultura e 30

funciona como uma unidade para o transporte de ideias culturais, símbolos, rituais ou práticas que pode ser transmitido 
de uma mente para outra, seja através da escrita, fala, gestos, ou outros fenômenos imitáveis. Análogos aos genes, os 
memes se auto-replicam, se transformam e respondem a pressões seletivas (Graham 2002: 196). 

 Aretas IV Filopátris foi vice-rei da Arábia, Aretas IV durante as invasões romanas no reinado de Augusto e assumiu a 31

posição de vice-rei do rei Obodas cerca de 24 EC. 
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localizada a principal rota comercial para a distribuição dessas lucernas na região (Grawehr 2011, 

2013). A rota do incenso, que liga a Arábia Saudita até o Mar Mediterrâneo, receberia os benefícios 

da propagação de tais oficinas de cerâmica dedicadas ao comércio de luz (Sussman 2012: 24-27, 

tipos R8-R12). 

 Dentro do repertório iconográfico das representações contidas nas lâmpadas nabateias, as 

rosetas com grandes folhas (# 83, pouca nitidez) é um padrão representante comum (flores em 

forma de diamante). O padrão decorativo mais popular evidenciado em lâmpadas nabateias é o 

centauro (# 85, fig. 32, abaixo), uma figura mítica comum de culto entre muitas culturas da 

Antiguidade Clássica. No Egeu e na Itália o centauro foi comumente retratado em combate (com 

amazonas e guerreiros) e esta figuração aparece em muitas estruturas de representação cultural 

materializadas (e.g estatuas, mosaicos ), mas apenas raramente acontece em lâmpadas de argila. 32

 Outra representação popular do período nas lâmpadas de óleo foi o touro, um motivo 

decorativo comum no repertório iconográfico de lucernas romanas reproduzidas na Nabateia 

(Petra). A representação do touro, juntamente com o machado-duplo, tem suas origens marcadas nos 

assentamentos de Creta, onde a atitude de enfrentar cara a cara um touro foi percebida como um 

sinal de bravura. A representação do sacrifício do touro aparece nas cenas de lucernas encontradas 

em Petra e essas cenas foram retratadas como símbolos sagrados também em murais, ossuários de 

Fig 43. Lucernas Nabatéia com a figuração do Centauro

 Em Séforis-Tzippori o centauro é representado em um magnífico mosaico (Martin Nagu 1996; Merrony 2013: 227)32
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calcário (caixões) e vasos do período minóico (por exemplo, Neurath e Ellis, 1965: 8-19 ). A 

figuração do touro, aparentemente, também é um elemento decorativo central encontrado nos 

contextos funerários de Éfeso (sarcófago datado de 3° e 4° séculos EC), assim como em Bet 

She'arim (Avigad 1976: Pl.XLVII 1 e 2). 

 Esses exemplares oriundos da Nabateia reforçam a ideia de que a replicação dos objetos  

permitiu que a demanda por determinados símbolos locais, no caso o centauro e o touro, passassem 

a ser reproduzidas em lucernas manufaturadas na região com o objetivo de transmitir e negociar 

símbolos e significados sob nova forma, modificando, assim, os sistemas de retenção das massas 

flutuantes de sentido (Teixeira Coelho 1996:23). 

 As lucernas com projeções laterais que se assemelham à letra omega, substituindo as 

volutas, foram fabricados em O'boda e Mampsis, e são estritamente relacionadas com os sítios  

nabateus (do 1º e 2º séculos EC - Loeschcke Tipo V, Broneer XXIV; Negev 1974). Um fenômeno 

interessante por salienta o caráter inovador e singular da produção cerâmica. A diferença entre 

estilos e algumas adaptações no design das peças marca as individualidades dessa produção. A 

principal diferença desses exemplares para aqueles que foram amostrados nessa tese de doutorado 

seriam justamente as projeções laterais próximas ao bico. Esta variante tem um disco circular 

central e grande de modo que ocupa praticamente toda a superfície da peça, deixando extremidades 

estreitas, e curvas. A estilização das volutas é também evidente nas produções fenícias e egípcias, 

confirmando um processo gradual de internalização do elemento e incorporação ao corpo do objeto. 

As pequenas volutas passam, então, a não se projetar além do corpo da lâmpada e o bico passa a ser 

curto e arredondado. Essa seria uma das principais características das lâmpadas que estariam em 

circulação durante a metade do primeiro século AEC até o final do primeiro século EC. O 

desenvolvimento de oficinas locais evidencia também um processo de conexões entre os artesãos da 

Nabateia, Egito e Fenícia (Sussman 2012). 

 Entre as lâmpadas produzidas na Fenícia encontradas na Palestina entre o primeiro e 

segundo séculos EC, estão exemplares com um bico triangular, claramente inspirados pelo modelo 

imperial de lucernas romanas com volutas (também chamada de “capitel Iónico”) . O modelo 33

também conta com o efeito decorativo do duplo machado-duplo nas bordas do objeto. Este padrão 

decorativo alcançou enorme popularidade entre as lucernas da segunda metade do primeiro século 

EC, e, possivelmente, serviu como um dos mais fortes elementos de identificação das oficinas 

fenícias durante o período romano tardio na região. Os primeiros exemplares de tais lâmpadas 

 Veja capitel iónico de Beit She’an na foto de capa Arqueologia da Luz. 33
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foram encontrados em Sajur, Ramat Hanadiv, Khirbet el-Shubeika, Sha'ar Ha-'Amaqim, Bet 

Guvrin-Maresha. As conexões profundas entre Bet Guvrin-Maresha e a Fenícia são atestadas desde 

o período helenístico (Sussman 2012: 35-40). 

 Outros modelos com origens na região da Fenícia, que tem relações estreitas com os 

modelos estudados nesta tese, são aqueles que têm sido encontrados em Tel Dan, Nahariyya (#138), 

Apollonia (#140), Tiro e Omm el-'Amed (Fenícia). As lâmpadas foram produzidas também sob a 

inspiração das lucernas imperiais, mas com alguma extensão de influência das Firmalampen 

(‘lâmpadas de fábrica”, Loeschcke tipo VIII e Bronner XXV), do primeiro e segundo séculos EC.  

Na manufatura dessas lâmpadas aparece a figuração do golfinho (fig. 45), que representa tanto um 

amigo dos homens, quanto companheiro de viagem pelo mar, representando solidariedade e 

assistência. Nesse sentido, os golfinhos são os assistentes do barco de Caronte, onde a alma era 

conduzida durante a travessia dos mortos pelas águas do Estige e Aqueronte para as portas do 

Hades, onde o Cérbero os aguarda.  

Fig. 44. Lucernas encontradas em Bet Guvrin-Maresha — análise por tipo e contexto.

131

Bet Guvrin-Maresha - Types x Context (Tipo x Contexto)

0

13

25

38

50

- 1st - 3rd CE 2nd - 4th CE 3rd - 4th CE

2

11113

31

43

4

Burial Excavations

(-) No 

info.

- 
100%

1st 

- 

2nd 

CE

RWH3 
22%

RW3 
4%

RH11 
29%

R24 
40%

R21 
2%

R13 
2%

1st 

- 

3rd 

CE

R26 
97%

R24 
3%

2nd 

- 

3rd 

CE

R27 
33%

R20-R28 
67%

2nd 

- 

4th 

CE

R22 

100%

2nd 

CE

R22 
100%

3rd 

- 

4th 

CE

R29 
100%

3rd 

CE

R22 
100%



 Além disso, a figuração dos golfinhos pode ter outras ressonâncias mitológicas. Igualmente 

estão associados a Apollo e Dionísio Delphinios que transforma piratas em golfinhos benevolentes; 

mas também com Afrodite e Eros, muitas vezes representado montando um golfinho, da mesma 

forma que com o deus do mar Poseidon. As afiliações mitológicos dos golfinhos podem ser 

intencionalmente abertas, porém, isso não significa que estas representações não tivessem uma 

leitura religiosa. Nas lucernas romanas comumente os elementos celestes estão presentes para 

marcar quaisquer afinidades ritualísticas e cosmológicas.  Os golfinhos também estão presentes para 

ressaltar o esplendor luminoso de Theos Hypsistos, que foi elogiado por encher o universo com a 

luz. Assim, finalmente, a representação evoca uma cosmologia relacionada à luz por associação e 

uma leitura metafísica dos golfinhos como entidades macrocósmicas que ajudam no caminho pós-

vida e no conhecimento das coisas (Bielfeldt 2014: 183-184). 

 Durante o segundo e terceiro séculos EC floresceu na Fenícia um modelo de lucernas 

contendo apenas decorações geométricas e óvolus. Esses exemplares foram produzidos em grande 

escala e têm paralelos com as Firmalampen por conter assinaturas em suas bases. É interessante 

salientar que essas lâmpadas possuem elementos decorativos existentes tanto no Oriente quanto no 

Ocidente no mundo romano. Exemplos deste tipo de lâmpada foram encontrados em Nahariyya, 

Fig. 45. Lucerna com representação de golfinhos e lucernas produzidas na Fenícia com o 
machado-duplo nas bordas (Sussman 2012). 
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Moa, Meiron e Shiqmona. Essas lâmpadas de argila também foram encontradas em Tarshiha, 

depositadas em um enterramento com moedas que são datadas do final do segundo e meio do 

terceiro século EC. Outro sepultamento em Tiro com moedas que datam de meados do segundo 

século EC (136 EC) para o terceiro século EC (213 EC) foi associado com essas lucernas. O uso de 

letras gregas como assinaturas nas bases das peças indicam o terceiro século EC como o período de 

produção dessas lucernas. Além disso, a existência de fornos de cerâmica encontrados em Kh. 

'Eitayim, Fenícia, sugere que este sítio foi o local do seu fabrico (Sussman 2012: 44). O 

sepultamento em Giv'at Katznelson, Nahariyya (fig. 46), reforça as conexões com  a Fenícia e 

reforça a tese de que a produção dessas lucernas estava concentrada nesse sítio. Curiosamente, esses 

tipos de lâmpadas na Palestina aparecem quebrados na sua parte central, indicando que a quebra 

intencional  dessas lucernas romanas de disco já foi estabelecida como habitus durante o decorrer 

do terceiro século EC na região (Tal e Teixeira Bastos 2012). 

 Lâmpadas romanas foram fabricadas em toda a extensão do Império Romano, e as lucernas 

imperiais com bico curto aparecem apenas em alguns exemplares em Israel, mas percebe-se que 

estão presentes na Tunísia e no Norte da África (Joly 1974; 1995). Todas as lucernas encontradas no 

Norte da África têm decoração em relevo no disco intacta, em contraste com os exemplares 

Fig. 46. Lucernas encontradas em Nahariyya - análise por tipo e contexto.
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quebrados encontrado em Israel, e as bases dessas lâmpadas têm a letra A (alfa), conhecida como 

"alpha glóbulo", que data do século 1 EC. O número de lucernas descobertas em Israel aumentou 

significativamente nos últimos anos e lâmpadas imperiais decoradas e sem decoração foram 

encontradas em Cesareia também associadas às lucernas sírio-palestinas (Zemer 1997: 42). Mais 

exemplares foram encontrados em Maresha-Bet Guvrin que datam do final do primeiro ao terceiro 

século EC, em Qasarwet (Sul do Sinai) e Jerash (Jordânia). O mesmo tipo  de lucerna foi 

encontrado em grandes quantidades em Antioquia, na Síria, e Chipre, com padrões semelhantes em 

Tarso. A evidência de oficinas e moldes encontrados em Tarso data entre o segundo e o terceiro 

séculos EC (Goldman 1950: 102-202, Fig 101, Grupo XVI). Esta distribuição geográfica sugere um 

comércio marítimo costeiro entre o sítio de Maresha, região Lahav, e a região do norte da Síria e 

Fenícia, desempenhando um papel importante na rota do porto de Ashkelon na Palestina romana. 

 A evidência primária do uso de lucernas em santuários na Síria-Palestina foi recuperada nos 

contextos de teatros, anfiteatros, instalações militares e vestígios de alicerces e/ou fundações 

romanas. As lâmpadas imperiais foram encontradas no teatro de Cesareia (cinco exemplares) e Beit 

She'an, principalmente. Em um dos santuários em anfiteatro foram encontradas noventa e sete 

lucernas completas (ou quase completas) no sacellum do anfiteatro de Bet Guvrin (Kloner e Hübsch 

1996: 101-102) (fig.42). Uma quantidade significativa de fragmentos de lâmpadas também foi 

recuperada perto de dois altares romanos na câmara superior do sacellum. A data das lucernas está 

compreendida entre meados de terceiro e quarto séculos EC. A presença de lucernas nesse contexto 

indica que os objetos foram utilizados durante os rituais observados pelos gladiadores. Embora a 

primeira fase de utilização do edifício remonte ao segundo século EC, as lâmpadas foram utilizadas 

durante o último período de ocupação do edifício, no final do século quarto século EC. 

 As lucernas do sacellum de Bet Guvrin eram de quantidade muito menor quantidade do que 

as descobertas no mesmo lugar de culto em Cesareia, peças com cronologia entre o final do 

primeiro século EC até o terceiro século EC, quando o sacellum de Cesareia deixou de ser utilizado. 

Todas as lâmpadas encontradas no sítio arqueológico tinham vestígios de queima, e dois fragmentos 

da  lucerna classe Beit Natiff portavam uma menorá de sete braços ladeado por incenso, um shofar 

ou um etrog  (Kloner e Hübsch 1988:. 102, fig 23, n. 9). Fora da parede leste original do anfiteatro, 34

uma área de descarte continha quantidades consideráveis de cerâmica romana, que incluíam duas 

lucernas herodianas e uma lucerna imperial de bico curto e moedas do período associadas (Porath 

1995: 23 e 271, fig 12).  

 Cidra amarela ou Citrus. 34
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 Santuários em instalações militares foram encontrados em Tel Michal e representam um 

forte caso em que lâmpadas parecem ter sido depositadas como ofertas votivas (Derfler 1989: 

191-193). Foi sugerido que os cômodos 58 e 912 tinham função oficial, quer como escritório 

pretoriano, ou sacellum, o santuário da fortaleza, que data da primeira metade do primeiro século 

EC com base na cerâmica e na evidência numismática associada. Quatro lucernas de disco foram 

encontradas associadas a este contexto (Derfler 1989: 192). Em Qasrawet lucernas de disco do 

período romano tardio com a imagem de uma menorá de sete braços com lulav  e shofar  e duas 35 36

lâmpadas com cruzes cristãs foram encontrados no sítio arqueológico (Oren 1982: 235-240). Nas 

instalações militares em Beer Sheba, Betar, el-Lejjun e Massada também foram encontradas  

lucernas romanas de disco (Lapp 1997: 199-201). 

 Lâmpadas foram recuperadas por escavações nas sinagogas judaicas de Cafarnaum, 'En-

Gedi, Hammat Tiberiades, e Khirbet Sema. Em Khirbet Shema um fragmento de lâmpada 

pertencente à classe disco produzida em Cesareia foi recuperado no genizah da sinagoga. O 

fragmento de lâmpada, o vidro e as moedas encontrados associados indicam que a câmara genizah 

estava em uso em todos os estratos III-IV (284-419 EC). Três bases de lâmpada de vidro foram 

encontradas dentro da área do culto da sinagoga, isso sugere que as lâmpadas de vidro foram o 

principal meio de iluminação do espaço interior deste edifício, provavelmente penduradas no teto da 

sinagoga (Meyers et al., 1976: 270; Lapp 1997: 205). A utilização do genizah provavelmente teve 

lugar na metade do quarto século EC (Estrato IV, 306-419 EC). Uma segunda lucerna classe disco 

Cesareia foi recuperada no contexto da sinagoga 'En-Gedi. Esta lâmpada estava decorada com 

motivos florais e foi encontrada in situ em um nicho atrás do santuário da Torah na sinagoga. 

Assim, aparentemente as lucernas disco Cesareia seriam produções específicas usadas em sinagogas 

para fornecer a luz na genizá. A iconografia das lâmpadas de Hammat Tiberíades (fig.36) e o 

contexto da sinagoga demonstram que as lucernas encontradas estavam decoradas com menorá 

próxima ao disco. Vários dos fragmentos de lâmpadas foram encontrados na sinagoga na fase 

anterior (Ilb) de ocupação, principalmente pertencente ao grupo bilanceolate. As lucernas foram 

recuperadas no piso do (lócus 52) do tesouro da sinagoga (Dothan, 1983: 65, fig 5; Lapp 1997:. 

203-205). 

 Folhagem da tamareira.35

 Chamada de a flauta do pastor é considerado um instrumento de sopro feito de chifre de carneiro. 36
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Fig. 47.  Anfiteatro de Hammat Tiberíades, Mar da Galileia.  

!

Fig. 48. Tiberíades, Lago da Galileia, lucernas  carimbadas norte Israel Tipo 1 (Lapp 1997: 
329)
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 Em Cafarnaum lucernas decoradas com rosetas e florais e provavelmente um caranguejo 

(ibis) foram encontradas com outras lâmpadas helenísticas e fragmentos cerâmicos do período  

Romano tardio (Loffreda  2002: 70-72, fig. 6, 7 e 9). Mais de nove lâmpadas encontradas na 

sinagoga de Cesareia são Sussman tipo 17, muitos discos dessas lâmpadas, como das outras 

lâmpadas são seriadas a partir deste modelo, e foram intencionalmente quebrados; embora não 

tenham sido decoradas como as duas lucernas de disco completas encontradas em Mampsi 

(Sussman 2012: 43). A distribuição dessas lâmpadas está restritas ao Norte de Israel e, mais ainda, 

ao Líbano, Fenícia, onde foram amplamente encontradas . As lâmpadas de argila estavam 37

amplamente presentes em enterros, catacumbas e tumbas na Palestina romana. Os sepultamentos 

judaicos em Bet Guvrin revelara que um número significativo de túmulos tinha sido reutilizado 

durante a primeira metade do primeiro século até o quarto século EC. Enterros secundários são um 

costume desconhecido na necrópole helenística de Maresha-Bet Guvrin, embora comuns em 

cemitérios judaicos, particularmente aqueles encontrados na área de Jerusalém durante o 1° século 

EC (Oren e Rapport 1984: 117-153). Um vasto sistema de cavernas subterrâneas na região de Bet 

Guvrin e Tel Maresha foi talhado na Antigüidade e serviu para uma série de fins culturais, entre eles 

moradia, enterramentos, adoração, armazenamento e manufaturas. 

 Nos contextos dos túmulos N.III e N.V na parte sul do cemitério de Bet Guvrin foram 

recuperadas em um kokhim (no chão da Câmara D) e dentro do ossilegium (Câmara B, pit33), mais 

de cem lucernas de disco com decoração: óvolus, machados-duplos, dardos e volutas em relevo nas 

bordas. Cerca de vinte lâmpadas tiveram sua iconografia preservada com temas como folhas 

decorativas, ibis e o caranguejo, a cena de um coelho e cacho de uvas, e mais interessante um busto 

de Hélio coroado por uma auréola solar. A representação de Hélio e o ritual relacionado a sua 

divindade através das lucernas de disco é um tema interessante e será melhor abordado no que diz 

respeito às lucernas de disco sírio-palestinas (Sussman 2012: 58-72, tipo R26; Lapp 1997: 39-44). 

 A circulação em Israel estaria entre os sítios: Jalame, Migdal ha-‘Emeq, Kfar Ata, Shiqmona, Cesareia, 37

Shuni, Tel Halif, H. Rimmon, Mampsis, Dor, e Antioquia (Sussman 1989: 38-31,Type 3:10a and b, lamp 12; 
Hayes 1972, fig. 1). Paralelos: Hartal 2006, Paneas, Fig. 10.8:13, Stratum II. Rosenthal-Heginbottm 1995, 
Dor, Fig. 5.24:3 e 4, Tipos 29.4 and 29.4, terceiro século EC; Gophna  e Sussman 1974, Tel Halif, Fig.4:9 e 
Pl. XXIV: 13, Sussman 2004, H. Rimmon, Sepultamento Caverna 3, Figs. 2:4d 5: Fig. 6:5 e 2008, Cesareia, 
lucerna 118; Aviam e Gorin-Rosen 1997, Hurfeish, p. 28, Fig. 3:1; Baruch 1997, el-Kirmil, Fig. 4:9;  Kletter 
and Rapuano 1998, Khirbet Ibreiktas, p. 53, Fig.5:2, Locus 7. Tatcher 2000, Acre, Fig. 4:26 Stratum 2, Locu 
114; Mazar 1973, Bet She‘arim, Fig. 24:1; Vitto 2008, Qiryat Ata, Fig. 9:1 e 2, terceiro-quarto séculos EC; 
Manzoni Macdonnell 1988, Jalame,Pl. 6-2: 40; Tatcher e Gal 2009, Migdal ha-‘Emeq, sepultamento em 
kokhim Z, Fig. 4.; De Vinces 1994. Shuni Fig. 4:1.
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 Trinta e uma lucernas herodianas foram recuperadas associadas a ossuários quebrados em 

vários kokhim depositados no chão da câmara funerária D e nas câmaras B e C. No túmulo N.V 

foram recuperados dezenove lucernas de disco completas e algumas fragmentadas, assim como 

cinco lâmpadas com forma mais ovóide, característica dos períodos posteriores ao quarto século 

EC. Entre os motivos figurativos das lucernas discus encontrados no sítio estavam a concha, um 

animal alado atacando um homem, bem como a base de uma lâmpada fragmentada carimbada com 

a marca da oficina fabricante identificada pelas letras gregas eta e rho. 

 Apenas algumas lucernas foram encontradas nos túmulos cristãos, em contraste com uma 

quantidade significativa de lâmpadas recuperadas em todas as tumbas judaicas. Na parte sul do 

cemitério, a Caverna das Menorahs, a Caverna das Colunas e a Caverna das Inscrições fornecem 

provas conclusivas sobre a associação da menorá com os contextos de sepultamento judaico, 

embora haja algumas associações cristãs na região da Sefelá. Na Caverna das Menorahs, duas 

representações do candelabro judaico decoram em relevo as pilastras em frente à entrada da caverna 

(fig.39). A lulav e etrogs foram gravados em relevo em cada lado do acrcosolium e restos de um 

shofar esculpido em relevo decora também a parede de entrada à esquerda da caverna. 

Fig.49. Lucerna produzida na Fenícia com o machado-duplo e representação de Hélio 
coroado por uma auréola solar (Ben Dov 1982: 199). 
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 As lâmpadas e moedas encontradas na caverna demonstram que o túmulo foi usado 

continuamente a partir do quarto até o oitavo século EC. A maioria das lucernas recuperadas na 

Caverna das Menorahs pertence à classe de lucernas com bico em forma de arco, semelhantes ao 

modelo Beit Nattif. A menorá de sete braços ladeada por um shofar e incenso decora a lâmpada 

encontrada neste contexto de sepultamento judaico. Entretanto, é conveniente salientar que a as 

menorás retratadas na entrada da caverna não estão em obediência à lei-costumes rabínicos do 

período. A menorá esculpida na parede do túmulo tem cinco braços. Em muitos aspectos, estes 

enterramentos são semelhantes a algumas catacumbas encontradas em Beth She'arim. 

 Uma quantidade significativa de fragmentos de lucernas foi recuperada na Caverna das 

Colunas. Entre as centenas de fragmentos de lâmpadas encontrados na caverna, está um fragmento 

de lucerna decorada com uma cruz entre o material do enterro (Oren e Rappaport, 1984: 127). Lapp 

(1997: 210) sugere que a abundância de lâmpadas bilanceoladas (bem representados em Bet 

Gruvrin), dentro dos túmulos em Pella indicaria que essa classe de lucernas estaria destinada para os 

enterramentos além de usos seculares. Em Pella (Tumba 39A), essas lâmpadas foram utilizadas 

como oferendas funerárias, uma vez que não há vestígios de queima de lâmpadas in situ.  

 As lucernas encontradas nos túmulos judaicos de Bet Guvrin sugerem que os objetos foram 

ofertas votivas e relacionadas às leis da pureza judaica para as cerâmicas usadas na região da 

Galileia. Conforme a Mishná as lucernas tornam-se ritualmente impuras no contexto de 

Fig. 50. Caverna das Menorahs e lucerna de disco com representação da memorá próxima 
ao bico encontra in situ Beth She'arim.
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sepultamento da caverna e foram usualmente deixadas no local ou destruídas em sua saída. 

Entretanto, isso não significa que quebraram a iconografia das lucernas romanas no momento do 

sepultamento, uma vez que não temos nenhuma evidência dos discos das lucernas intencionalmente 

mutilados no mesmo contexto de enterramento. De fato, no contexto doméstico de Apollonia este 

fenômeno pode ser atestado, inclusive com raspagem do busto que decorava uma das lucernas 

encontradas no sítio (Teixeira Bastos 2011: 260, fig.37, cat. 61.) 

Lucernas com temas iconográficos eróticos, conchas e padrões florais ou geométricos decoram os 

exemplares encontrados em três tumbas na área conhecida como Akeldama, sul do Monte do 

Templo / Haram el-Sherif, em Jerusalém (fig.41). Nenhuma menorá ou santuário da Torá foram 

encontrados em lucernas nestes enterramentos. A decoração encontrada nessas cavernas perto de 

Jerusalém é muito mais conservadora e evita a arte representativa e mesmo a emergente iconografia 

judaica retratada nos sepultamentos em Bet Guvrin e Beit She'arim ou mesmo nos afrescos 

elaborados das catacumbas judaicas em Roma. Os sepultamentos em caverna (cavernas 1-3) 

seguem o plano local de arcossólios, em contraste com os afrescos elaborados das catacumbas 

judaicas de Roma e os símbolos judaicos esculpidas em Bet Guvrin e Beit She’arim. 

Fig. 51. Lucernas encontradas em Apollonia - análise por tipo e contexto.
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 Um rico depósito foi recuperado no chão da caverna 1, secção A, inclui lucernas, vasos de 

vidro, frascos de armazenamento, e tigelas. Os dois recipientes de vidro são raros e um amphoriskos 

de origem parta (que data do primeiro século EC) foi encontrado na caverna 1, secção D, levando à 

conclusão de que a família enterrada na caverna provavelmente veio de fora da Palestina. Os 

ossuários encontrados na caverna 2 tinham em incisão o nome grego "Eros", e um ossuário 

encontrado nessa caverna (sala B) foi decorado com um touro, acima do qual há uma inscrição 

grega incisa: "Eleazar de Beirute quem fez”; enquanto outro ossário tem uma inscrição em grego: 

"Pertencente a Eros “. Portanto, o contexto tem sido interpretado como sendo o túmulo de uma 

família judia abastada e helenizada da diáspora que teria o sobrenome “Eros”. Na caverna foram 

encontrados outros vinte e cinco ossários com inscrições em grego e/ou hebraico. Entre esses 

ossuários uma inscrição grega identifica seu proprietário como "Ariston de Apamea" e a maioria 

dos ossuários tinham nomes que pertencem à família Ariston, outra família da diáspora judaica 

sepultada em Jerusalém. Traços de cremação, uma prática funerária intimamente associada com os 

romanos, foram encontrados nos cantos da sala 1-B e em um ossuário na sala 1-C, sugerindo que 

romanos também usavam os túmulos para o enterramento durante a segunda fase de ocupação, que 

data entre o segundo e o quarto séculos EC (Tal 1996: 55-72, figs. 3,1-3,23) 

 As lucernas encontradas em enterramentos parecem estar colocadas aleatoriamente, com 

exceção de uma lâmpada entre as pernas de um esqueleto no Kokh 7 da Tumba 1 em Huqoq. 

Entretanto, a colocação de uma lâmpada entre as pernas do sepultado pode refletir alguma crença 

funerária realizada pela pessoa que havia tomado parte no enterro. Em Tarshiha, perto de Akko, e 

sudoeste do Tumba dos Reis, em Jerusalém, as lucernas estão completamente ausentes, sugerindo 

diferentes atitudes dos familiares e visitantes em relação ao uso de lâmpadas como oferendas 

funerárias ou como dispositivos de iluminação. 
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 Dezesseis tumbas foram escavadas no norte da cidade de Migdal Ha-'Emeq na Galileia. 

Essas tumbas escavadas na rocha pertencem a um grande cemitério, que foi usado durante o período 

helenístico, romano, bizantino e islâmico; uma utilização secundária dos túmulos foi feita durante 

os períodos mameluco e otomano. Os túmulos do período romano são compostos de kokhim e 

foram selados com pedras rolantes; as tumbas posteriores são compostas de arcossólios também 

selados com uma pedra rolante. Entre as lâmpadas encontradas estão alguns exemplares decorados 

com a menorá. Um total de 27 túmulos foi escavado em Midgal Ha-'Emeq (Thatcher e Zvi Gal 

2009). 

 Nas regiões de Lahav e Maresha-Beit Guvrin  foram encontradas lâmpadas com assinaturas 

que se referem a regiões e contatos culturais com o Egito, Palmira e a Grécia, que teriam se 

estendido desde o período helenístico até o romano e bizantino (Sussman 2012 : 52). Assim, 

lâmpadas romanas com  bico curto foram provavelmente fabricadas originalmente na Itália durante 

o primeiro século EC, mas tornaram-se populares na porção oriental do Império Romano, servindo 

como modelos para cópias derivativas. 

Fig. 52. Planta baixa de sepultamentos em caverna Monte Scopus, Jerusalém  

(Sussman 1992). 
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 Santuários e templos da religião tradicional romana podem ser atestados nos seguintes 

sítios: 1- Santuário de Paneas-Banias / Cesareia de Filipe; 2 - Templo Horvat Omrit (Overman 

2011); 3 - Templo de Baal Shamin, em Quedes (Fishcer et al 1984); 4 - Beit Shean / Citópolis; 5 - 

Caverna de Elias, Monte Carmelo; 6 - Dor; 7 - Cesareia Marítima; 8 - Samaria-Sebaste; 9 - Templo 

de Zeus Hypsistos, monte Gerizim; 10 - Jerusalém / Aelia Capitolina; 11-Têmenos de Elonei Manre 

e Me'arat Hamachpelah / Túmulo dos Patriarcas, em Hebrom; e outros 13 sítios como Keren Naftali 

/ Khirbet Harrawi; Betsaida; Hippos / Sussita; Tiberíades; assolada; Acre (Akko) / Ptolemaida; 

Antipátrida (Aphek) / Antipatris; Jaffa / Jope; Beth Guvrin / Eleutheropolis; Ascalon / Askelon; 

Gaza; e Elusa / Halutza. 

 Como em outras partes do Império, as lâmpadas romanas foram copiadas em moldes de 

cera, gesso ou réplicas de argila e rapidamente manufaturadas em oficinas locais. Em primeiro 

momento as manufaturas locais demonstram qualidades estéticas obviamente inferiores às 

produções italianas. Contudo, como toda prática conduz ao aperfeiçoamento da técnica, a melhoria 

da produção colaborou para que as denominadas lucernas sírio-palestinas se tornassem a linha de 

produção mais popular e dominante durante o período romano e bizantino. Essas lâmpadas são um 

dos maiores grupos evidenciados na província da Síria-Palestina, e são encontrados principalmente 

na Palestina, juntamente com as importações romanas (R1-R9) , e as produções locais Herodiana 38

(RWH3) e Darom (RH11). Essas lucernas também são encontradas em países vizinhos, como as 

áreas de Jerash (Jordânia, RH9); Fenícia, Líbano (R13-R14); Cnido, Ásia Menor (R20); Nabateia, 

Sul da Jordânia e Sul da Palestina (tipo R23). 

 Durante o período romano uma enorme variedade e fabricação de lâmpadas de óleo 

atingiram o seu auge, uma clara demonstração da arena cultural competitiva e diversificada 

estabelecida na Palestina romana. A produção das lucernas Sírio-palestinas (R26) procurou atender 

à demanda local por luzes de estilo ocidental, e apesar do nome recebido (sírio-palestina), a 

localização das oficinas que produziram estas lâmpadas nunca foi estabelecida, principalmente 

baseada em uma ampla amostragem geográfica, como é o caso deste doutorado. Sobre essa 

produção, Lapp (1997: 39-44) e Sussman (2012: 58-72) sistematizaram os estudos anteriores, com a 

definição de uma produção precoce (R24 e R25) e outra produção mais tardia (R27, R28 e R29) 

para essa classe de lucernas. Certamente este modelo marca um importante momento de transição 

no desenvolvimento da indústria da luz no Oriente Romano. 

 Veja os tipos classificados por Sussman 2012. 38
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 Os modelos foram feitos de argila de boa qualidade, bem levigada e com nuances que vão 

do rosa-avermelhado (Munsell 5YR 7/6; 10R 5/10 e 6/12 2.5yr), a verde-amarelado ou laranja 

(Munsell 5Y 8 / 3- 6 7/8 5yr e 10YR 8/6), e ou engodo marrom-escuro (Munsell 10YR 10YR 3/2 e 

4/4). O tipo R24 (A e B) não tem decoração no disco, enquanto os tipos R25-R26 sempre contêm a 

decoração em relevo. Esta é uma das principais diferenças entre estes dois tipos de lucernas. As 

lâmpadas R24 têm bicos curtos com pequenas volutas que fazem fronteira com a borda carimbada. 

No tipo R25 o bico é ligeiramente levantado e a decoração interior do disco e bordas segue padrões 

conhecidos no Ocidente. Esses elementos ajudam a localizar essas produções em fase mais precoce 

do que o tipo R26. A datação dessas produções seria entre o primeiro e início do segundo séculos 

EC. Estas lâmpadas foram, possivelmente, utilizadas durante as primeiras décadas da produção R26 

ou mais além. As lucernas aparecem com menos frequência do que o tipo R26 e geralmente estão 

associadas a esta produção. Os sítios em que foram encontrados os tipos R24 e R25 são: 1) 

Enterramento em caverna perto de Cesareia com pintura nas paredes (Sigeleman e Ne'eman em 

1992: fig.5: 1); 2) Enterramento em Shoham (primeiro-segundo século EC), que foi encontrada a 

lâmpada ao lado das pernas do esqueleto (Nagorsky 2007: 47: Fig.3: 9); 3) Enterramento em Pisgat 

Ze'ev com kokhim, nos arredores de Jerusalém (Shurkin 2004: Fig. 21: 1); 4) Enterramento em 

caverna em Beit 'Anun, no Monte Hebron (Magen 2008: Pls 1: 1, A caverna e Pls.3 :. 6, Cave B); 5) 

Caverna refúgio da Revolta de Bar Kohkba em Wadi Ed-Daliyeh, Negev (Eshel e Zissu 1998: Pl 4: 

7-8);. 6) Huqoq associado com as lâmpadas herodianas e fenícias tipo R29 (Kahane, 1961: 129-130, 

fig: 3: 23-25); 7) Bet She’an (Fitzgerald 1931: Pl XXVIII : 1 e Hadad 2002); 8) Jalame (Manzoni-

MacDonnel 1988 fig.6-2: 18); 9) El-Shubeika, na Galileia (Thatcher 2002: Figura 1: 1); 10) Tel 

Mevorakh (Stern, 1978, p. Fig 2:20, Estrato II-III); 11) Antipatris (Neidinger 1982. Pls 22 e 23); 12) 

do pneu (Le Lassuer 1922 fig.9 a-d); 13) Qumran na Caverna 4, Negev (De Vaux em 1977: fig.6); 

14) Wadi Muraba'at, Negev (Benoit et al. Fig 8:13); 15) Amathonte, Chipre (Abadie-Reynal, 1987: 

Pl XXIX : 5. T.190 / 6 e 10, T.236 / 34). 

 Os padrões decorativos das bordas acompanham os mesmos dos tipos R24 e R25. São 

geralmente alguns dos seguintes elementos isolados: óvolus, palmeiras, machados-duplos, golfinhos 

ou sem decoração. Os tipos R26, portanto, diferem dos tipos Sussman (2012) R24 e R25 

exatamente pela combinação destes elementos decorativos nas lâmpadas. Enquanto no tipo R24 é 

raro encontrar a combinação desses elementos decorativos básicos, nas do tipo R26 a combinação 

das volutas, reminescente do "capitel Jónico”, com estes elementos mencionados caracterizam as 

peças. Assim, uma característica marcante do tipo R26 que tem sido conhecida desde a última parte 
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do período helenístico, tendo as suas raízes nos modelos de Éfeso, e nas lâmpadas imperiais 

romana, bem como sob a influência dos modelos locais da Judeia (tipo Darom, RH11 e tipo 

Herodiana, RWH3),  da Jordânia (Jerash)  e principalmente da Fenícia. 

 O machado-duplo é um dos elementos decorativos mais comuns nas lucernas tipo R26, mas 

também pode ser encontrado nos tipos R24 e R13 oriundos na Fenícia (fig. 34). O padrão 

decorativo aparece sempre nas bordas, perpendicular ao eixo longitudinal da lâmpada, sozinho ou 

em combinação com outros elementos decorativos. Esta constância sugere um significado simbólico 

específico para a representação. O símbolo está presente em muitas obras artísticas da Antiguidade, 

e nos seus registros em Creta durante o período Paleo-Minóico em associação com a figuração do 

touro pode ser notado esculpido nas paredes de palácios reais. O machado-duplo foi encontrado em 

enterramentos em Knossos combinados com oferendas votivas. Esses enterramentos são conhecidos 

como “Sepultamentos do machado-duplo” e indicam a sacralidade do símbolo. A forma como 

algumas representações do machado-duplo aparecem nas lucernas sugere também sua associação 

com o "nó santo" do período Paleo-Minóico  (Sussman 2012: 62-63). 

 A representação do machado-duplo na parte central das bordas se origina na Ásia Central 

(tipo Cnidian) e também esteve presente na Fenícia substituindo o golfinho normalmente retratado. 

As lâmpadas nabateias têm a sua versão com uma flor, a papoula, ou quatro círculos interligados, 

ocupando a parte central das bordas (tipo R10). As lâmpadas Firmalampem italianas (R7) também 

mostram este efeito, assim como aquelas que foram produzidas em Corinto e Atenas (R19) durante 

o segundo século EC. No período bizantino o padrão ainda permanece e pode ser evidenciado na 

produção local Beit Nattif. 

 Durante o período helenístico e romano o machado-duplo tornou-se um símbolo de Zeus, 

associado com relâmpagos, talvez este seja o fator representado nas lâmpadas, como um símbolo da 

luz e poder. Óvolus (estampados nas bordas do disco, provavelmente foram executados usando um 

carimbo ou um cilindro), e as palmeiras estilizadas (usando a mesma técnica) representariam 

também chamas produzidas pelo objeto. As palmeiras representando chamas foram retratadas em 

lâmpadas do período helenístico e o padrão decorativo aparece nos tipos R26 no mesmo mesmo 

estilo que nos exemplares encontrados em Éfeso (Sussman 2012: 64). 

 Sobre os temas decorativos no disco da lucerna, há poucos motivos que sobreviveram na 

Palestina e podem ser identificados, uma vez que os padrões decorativos foram intencionalmente 

suprimidos dos artefactos durante a Antiguidade. Entre os padrões decorativos podem ser citados as 

ânforas com um buquê de flores, Leda e o Cisne, o Grifo, as cenas eróticas, os bustos, Diana, 
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Afrodite; Ivy montado em um touro; pares de coelhos, árvores, um coelho e um cacho de uvas, a  

águia, flores, um pastor, um javali, a concha, gladiadores, cavaleiros, cenas de sacrifício, rosetas, 

golfinhos, o deus Eros, o Caranguejo e Ibis; e, finalmente, Hélio. 

 É possível que uma pequena porção de lâmpadas importadas tenha servido de inspiração 

para oficinas locais para seus modelos e a partir desses protótipos desenvolveram seus atributos 

particulares. Nas lucernas feitas no Oriente, Helio, o deus do Sol e do futuro, é retratado sozinho ou 

andando na lua; enquanto nas lâmpadas encontradas no Ocidente, quando essas figurações  

aparecem são representadas lado a lado em distintas lâmpadas. Ibis e o caranguejo são um motivo 

popular nesse tipo de lucerna, provavelmente simbolizando a boa sorte, uma vez que esses animais 

estão relacionados com as inundações do Nilo e a fertilidade da região. Assim, os motivos bi-

associativos Ibis e caranguejo, assim como Baco e Chalice são comumente encontrados nas 

lucernas romanas de disco tipo R26. Entre as cenas da vida quotidiana, estão também algumas 

cenas eróticas que foram encontradas principalmente em grandes cidades e portos marítimos, 

incluindo Ashkelon e Cesareia, e nos assentamentos das legiões romanas, nos sítios de Jerusalém e 

Petra (Stager 1991: 35-53; Bendov 1982: 202). Técnicas dicromáticas de engobo foram usadas para 

decorar certos exemplares de lucernas encontrados em Horvat Hazon, Séforis e Ashkelon. A técnica 

bicromática de engobo pode ter servido como tipo de marca do fabricante utilizada por determinada 

oficina cerâmica. Outra marca presente nessas lucernas são as bases com assinaturas com iniciais 

Grega, o eta ("H"), o alfa, e a combinação das letras gregas nu e alfa (uma marca que se assemelha 

ao shin do Hebraico), além de uma marca floral e o machado-duplo. 

 Os modelos posteriores do tipo R26 (respectivamente, R27, R28 e R29 - Sussman 2012: 

67-70) mantiveram a semelhança da produção do disco. Tipologicamente o modelo R27 não difere 

em forma e o contraste principal é que apresenta somente metade de voluta. Esse recurso também é 

observado nas oficinas de Cartago, especialmente em lâmpadas do tipo VD do período de Adriano 

(Deneauve de 1969: Pls LX-LXI). Estas lâmpadas de disco com metade da voluta próximo ao bocal 

tem cronologia estipulada entre o segundo e quarto séculos EC. A variação gradual dos tipos de R28 

e R29 está relacionada com a forma. Esses exemplares passaram a ter uma forma de pêra no design 

com metade da voluta e o modelo R28 tem o bico ligeiramente levantado. A maioria dessas 

lâmpadas e as suas subvariantes (R28:1 e R28:2) foi encontrada na área de Jerusalém, abrangendo 

também a Judeia. Foram encontradas em sepulturas em Gibeão, ao norte de Jerusalém, e em H. 

Burgin, Shephelah. 
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 Nesse sentindo, seria adequado assumir que as lucernas encontradas em enterramentos na 

sua maioria foram previamente utilizadas nas residências, e posteriormente colocadas nos túmulos 

de indivíduos (Sussman 2012: 61). Entre os tipos R26 encontrados associados com as refeições 

funerárias, estão os exemplares das sepulturas de Mampsis, que foram decorados com  machados-

duplos e bordas planas. As lucernas decoradas com óvolus e machados-duplos datam do último 

quartel do 1° século EC (150-200 EC). 

 As lucernas, portanto, não serviram somente para uso diário, mas também participaram 

ativamente dos ritos sagrados em templos e enterramentos. Lâmpadas foram encontradas ao lado 

das cerâmicas de cozinha em mesas que serviam para as refeições funerárias em ritos em Palmira, 

Síria, e a necrópole de Mampsis, Kurbub, reforça este argumento (Tarrer 1995: 165-182; Negev, 

1971: 111-112 ). 

 As lucernas tipo R29 têm a forma de pêra e são produtos de período romano tardio e 

bizantino. Inspiradas pelas características das lucernas de disco tipo R26, a anexação completa do 

bico aos limites do recipiente foi acompanhada por linhas oblíquas que separavam o bico do corpo, 

tais como nos modelos R17 (por exemplo, Sussman 2012: 42). Padrões decorativos que estavam em 

uso nos modelos anteriores desapareceram gradualmente, e alguns elementos são conservados sob 

os auspícios do modelo R26. A tendência de quebrar a parte superior das lucernas aparentemente  

ocasionou produtos posteriores em que a parte central foi manufaturada aberta. À primeira vista, 

estas lucernas (encontradas, por exemplo, em Lahavot Haviva) indicam terem sido moldadas a 

partir da fabricação abertas com um grande buraco para preenchimento com óleo. No entanto, 

lâmpadas completamente cobertas e sem qualquer decoração são raras, mas um exemplar pode ser 

encontrado (Susman 2012: 71, Fig.55: 4). A mudança gradual dos padrões decorativos que cercam o 

disco é acompanhada por um declínio na qualidade e arte das peças durante o terceiro século EC 

nas regiões de Samaria, em contraste com as produções do sul da Palestina em Bet Guvrin e Beit 

Natiff. 

 Em Beit Nattif foram recuperados moldes e lucernas não utilizadas em duas cisternas que 

representam evidência de uma oficina (Baramki 1936: 3-10). A classe de lâmpadas Beit Nattif  foi 

fabricada em três tipos de forma: lâmpadas redondas com discus decorados (cerca de 250-350 EC), 

lâmpadas com bico em forma de arco (segunda metade do 3° ao 5° século EC), e as lâmpadas 

ovóides com grande buraco de preenchimento de óleo (4° a 5°séculos EC; Magness e Avni 1998: 

93-99). Numerosos exemplares de Beit Nattif com bocais em forma de arco foram decorados com 
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apenas desenhos geométricos e florais (Rosenthal e Sivan, 1978: 105-10, nos 423-47), e 

recuperadas no sacellum do anfiteatro de Beth Guvrin (Kloner e Hubsch 1996: 87, fig 4; 101-103). 

  

 Algumas dessas lâmpadas têm assinaturas na base e em vez de nomes abreviados se 

encontram gravadas letras, tais como H e X e até mesmo a suástica. Os moldes foram 

provavelmente feitos de gesso ou cal e a decoração executada à mão livre, com a ajuda do 

compasso. A distribuição dessas lâmpadas é evidenciada no litoral de Israel e parte central da 

Palestina, Antipatris, Cesareia e Lahavot Haviva (região predominantemente Samaritana) como os 

principais locais onde as lucernas foram encontradas (Sussman 2012: 72). A cronologia da produção 

está  entre o terceiro e início do quarto séculos EC. 

 É interessante notar as semelhanças entre o comércio de bens manufaturados e a mudança 

das influências cambiantes na parte oriental do Império Romano, sob as mais diferentes origens 

culturais. Isto enfatiza a questão do que teria impulsionado a demanda crescente de luzes e símbolos 

na região com tanta diversidade no período romano. Esta é ainda uma questão em aberto, mas que 

permite traçar as diferenças (incluindo de práticas de sepultamento) entre os grupos sociais-

religiosos de determinados setores da população local afetada pelo desenvolvimento e domínio do 

Império Romano. A indústria da luz na região foi certamente afetada pelas influências cambiantes  

destas regiões/produções mencionadas. As construções dos edifícios públicos e privados romanos, 

assim como a presença de contingente estrangeiro constante sobre o território, auxiliou a consolidar 

o comércio e a distribuição de signos e símbolos de representação cultural. Todos esses aspectos 

desempenharam um papel fundamental na forma como a Palestina foi iluminada. 

Fig. 53. Anfiteatro de Bet Guvrim. 
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9.  Definindo centros de produção e padrões de distribuição: 
identidades sociais e economia 

 Comumente o encontro colonial baseia-se principalmente sobre na produção dos textos que 

formam a evidência primária para tais empreendimentos.  A Arqueologia tem a capacidade de 

determinar os tipos de informações que são independentes e qualitativamente diferentes dos textos 

coloniais, por vezes estrangeiros, abordando as questões da mudança cultural sob outro paradigma. 

Durante a última década, a teoria desenvolvida por economistas e historiadores econômicos como 

forma de conceituar o colonialismo (e pós-colonialismo), trata as relações de poder como um 

sistema global coerente, a teoria do Sistema-Mundial (World-System), também conhecida como 

relação centro-periferia, e que tem crescido no emprego das análises arqueológicas atualmente. Este 

programa americano de pesquisa procurou categorizar respostas culturais para as mudanças na 

cultura das sociedades de pequena escala, e serviu para sistematizar o conhecimento em uma base 

trans-cultural (cross-cultural) comparativa com o objeto de explicar a dominância política e 

econômica dos Estados Euro-Americanos sobre os demais povos do mundo. Dentro deste 

pensamento amplo da teoria de aculturação e do programa de pesquisa americano, foram 

enfatizadas nas tipologias abrangentes situações em que a cultura e o material em contato criam 

respectivamente respostas, estabelecendo definições uniformes de conceitos sociais para o processo 

cultural de encontro colonial e manipulação material (Dietler 1999: 478). 

 Neste sentido, mediante uma concepção altamente estática e rígida da natureza da cultura, a 

ideia de sociedades "tradicionais" como unidades ligadas organicamente em um processo imutável, 

não é razoável. Assim, a premissa de que as mudanças sociais somente acontecem quando algo 

exterior é introduzido pela dinâmica do contato com as sociedades coloniais não parece sólido o 

suficiente para explicar a dinâmica do acaso cultural. Isto implica diretamente em outra ideia errada 

sobre o que é uma medida ou parâmetro para a análise da mudança cultural, o que significa, neste 

sentido, que as técnicas e cultura material transferidas como "traços culturais” são o parâmetro 

exclusivo da mudança em sociedade. É interessante notar a atração que a Arqueológica como 

ciência tem pelo modelo de interpretação do Sistema-Mundial, ao mesmo passo que tem seu 

declínio enquanto modelo interpretativo na Antropologia Cultural. Portanto, cabe analisar que este 

fenômeno sócio-histórico é  complexo e destacar  os aspectos gerais (ao mesmo tempo singulares) 
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do colonialismo que antecede o desenvolvimento e expansão do colonialismo Euro-Americano. 

Portanto, embora o verdadeiro papel da Arqueologia decorra do fato de propor o exame da dinâmica 

histórica em um conjunto de perspectivas comparativas com muitos contextos diferentes quanto 

possível, a pesquisa arqueológica demonstra ser particularmente perspicaz sobre as interpretações 

de situações coloniais (Dietler 1998: 289). As lucernas romanas são atribuídas nesta perspectiva 

mais ampla e servem como caso de estudo para abordar a natureza da mudança cultural através da 

materialidade dentro das dinâmicas coloniais da Antiguidade. 

 Não é por acaso que os antigos autores gregos e romanos, os símbolos do império, a 

literatura religiosa, as instituições burocráticas e a linguagem de dominação, foram todos elementos 

associados com o colonialismo europeu, que muitas vezes se assemelhavam aos da antiga 

civilização mediterrânica. Os sentimentos expressos acerca dos benefícios civilizatórios da 

"helenização" e da "romanização" muitas vezes serviu como suporte para a justificação ideológica 

da atividade colonial Americano-Europeia moderna. Supostamente legitimando o colonialismo 

como o resultado de um processo de expansão contínua de um sistema que começou há mais de 

quatro milênios atrás e está profundamente enraizado na cultura europeia e mundial ainda hoje. 

Embora a cultura deva ser entendida como uma forma de pensar, de perceber, e de resolver 

problemas, incluindo os problemas da incorporação de mercadorias exóticas, práticas e povos 

estrangeiros, não somente como algo herdado do passado, mas como algo que acontece no presente 

constantemente através da interação entre pessoas (cf. Braudel 1992; Dietler 1998; Frank 1993, 

Gills e Frank 1991; Sahlins 1985; 1994).  

 Seguindo estas ideias, o que estou tentando compreender com este doutorado é como 

estruturas de dependência colonial e dominação podem ter criado instrumentos graduais de poder 

material; bem como compreender as complexidades históricas da "colonização da consciência", o 

potencial das redes de pensamentos, nesse sentido, e o papel que os objetos materiais, 

especialmente as lâmpadas de óleo romanas, tiveram na co-constituição desse processo de 

apropriação espacial da paisagem. Isso significa também que procuro entender como esses objetos 

foram relacionados às práticas e de que forma estão inseridos  dentro de um processo de 

entrelaçamento cultural e transformação social. Nesse sentido, é importante compreender por que 

algumas práticas e bens materiais foram absorvidos na vida cotidiana das pessoas, enquanto outras 

práticas e bens foram rejeitados e/ou transformados em arenas de competição. Portanto, de suma 

importância nas análises é prestar atenção nos contextos de consumo desses artefatos e as atitudes 
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que podem estar relacionadas (Comaroff e Comaroff 1991; Dietler 1999: 484; Tal e Teixeira Bastos 

2015). 

 Se levarmos em consideração somente a articulação mecanicista dos modos de produção e o 

nível de microestruturas econômicas, implicaria na utilização de modelos que sucumbem a vários 

graus de sobredeterminação estrutural e reducionismo da teoria do Sistema-Mundial. Em outras 

palavras, seria  estar confinado à análise das sociedades “centros" (core), na qual a história é 

determinada no núcleo, e onde as periferias simplesmente reagem às ações do centro (Dietler 1998: 

298; 1999: 482). Esses tipos de abordagens compartilham a ênfase na exploração de modelos de 

divisão global e macro-escala de dependência estrutural regional, que não leva em conta a 

diversidade de contra-fluxos materiais, ideias, pessoas e produtos durante a época romana  na 

Palestina. 

 Assim, a ideia principal é recuperar uma imagem da relação dinâmica entre estrutura e 

agência, bem como as implicações mais amplas para interpretação arqueológica das situações de 

contato e manipulação da cultura material. O foco é compreender algumas das complexidades 

históricas da colonização da consciência na Palestina através da manipulação, física e simbólica, 

das lucernas romanas neste processo. Embora as lâmpadas de óleo sejam abordadas através de seu 

contexto econômico mais amplo, uma análise detalhada da economia romana está muito além do 

esforço da presente tese. A história local e agência dos artefatos estão situados no âmbito da 

economia e política, porém a agência e a estrutura são constituídas mutuamente enquanto forças 

históricas e acomodadas entre as consequentes ações humanas. Portanto, esta abordagem atenta para 

a compreensão do processo de entrelaçamento cultural que resultou da cultura material e 

impulsionou os usos desta mesma cultura material no contato entre grupos sociais. A experiência 

local e as transformações sutis da cultura subsidiam os parâmetros de identidade, os usos dos 

objetos e a ritualização dos espaços, auxiliando na colonização da consciência. 

 A história da Palestina romana pode ser percebida como um amálgama de formas de 

resistência, resiliências e apropriações espaciais, assim como uma mistura de estruturas de poder 

com complexas contingências, desejos e cosmologias em interação. Os macro modelos 

reducionistas de análise como a teoria do Sistema-Mundial, ou a mecânica teleológica de estruturas 

globais de poder, não se encaixariam bem para entender as estorias-até-agora  de tais situações 39

coloniais sem fazê-los parecer inevitáveis e previsíveis (como se o fim fosse a própria posição 

hegemônica ocupada por determinado grupo social em algum momento histórico em que a 

 Veja Massey 2009, Pelo Espaço. 39
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dominação foi estabelecida através da dissociação do poder dos domínios individuais, uma vez que 

poder é um exercício)(Foucalt 2007: 44). Assim, o desafio é aumentar as possibilidades da análise 

dos encontros coloniais para além dos processos “globais" e "locais", mas desenvolver estratégias 

para se confrontar a agência local, a cultura e a história dos grupos sociais com o registro material 

do passado que chegou até nós (Dietler 1998: 308). Mais precisamente, a forma como as sociedades 

indígenas, especialmente os judeus, samaritanos, nabateus, e fenícios, estavam inseridos nas  

relações de poder econômico e político do domínio romano. Assim, situando socialmente as 

aspirações e desejos de seus próprios grupos e membros através do processo de manipulação, físico 

e simbólico, da materialidade no passado. 

 No encontro colonial as pessoas usam uma rede de contatos de suas próprias agendas 

políticas, criando um novo significado para as coisas de acordo com suas próprias cosmologias, 

também para objetos estranhos de interesse que culturalmente tinham um significado específico e 

poderiam ser percebidos de utilidade no contexto de consumo, onde novos significados seriam 

atribuídos. As lâmpadas de óleo romanas na Palestina têm de ser compreendidas dentro desta 

percepção do encontro colonial, como um fenômeno de transformação ativa e manipulação da 

materialidade pelos indivíduos e grupos sociais com uma variedade de interesses e estratégias de 

ação, imbuídos nas relações políticas locais, percepções da cultura, cosmologias e auto-

representações da região. A adoção intercultural de objetos ou práticas é justamente interessante por 

seu significado e o consumo cultural específico tem sido reconhecido como domínio essencial da 

articulação prática  para o desenvolvimento do colonialismo. 

 De fato é necessário explicar as escolhas que foram feitas na pesquisa e as consequências 

dessas escolhas, procurando enfatizar tanto a lógica simbólica quanto a ação social dos 

consumidores de luzes, assim como os esforços dos comerciantes e vendedores para dar forma e 

seguir o gosto e demanda dos consumidores. É compreender quais os produtos e práticas que 

estavam disponíveis para apropriação, mas também quais foram ignorados ou recusados, seja por 

um determinado padrão de consumo seletivo ou por outra gama de possibilidades existentes no 

contexto analisado. 

 Uma certa demanda por lâmpadas de óleo nunca foi apenas uma resposta automática à sua 

disponibilidade. Assim como qualquer demanda, estava dentro de um aspecto da economia e 

política das sociedades, seguindo padrões de consumo em circunstâncias específicas e culturalmente 

condicionada pela lógica da evolução dos gostos e desejos locais. Porém, sempre atrelada às 

questões macro, no caso das lucernas, ao processo colonial romano no Oriente. Dessa forma, as 

!152



lucernas romanas serviram como modelos para a prática, como reservatórios da matéria-prima 

simbólica, manipuladas na criação e transformação das tradições culturais. A destruição do Segundo 

Templo Judeu e a consequente fragmentação do Judaísmo do período, bem como o reforço do poder 

romano na região, especialmente depois de 135 EC, propiciaram as condições necessários para que 

as lâmpadas de óleo na Palestina se tornassem uma arena de representatividade, tanto para a 

ascendência cultural e filiação a alguma missão histórica-religiosa-nacional, quanto mídia e aparato 

das identidades (individuais e de grupos). 

 Recentemente estudiosos brasileiros dedicados à pesquisa da Arqueologia Romana, 

propuseram uma abordagem holística para a arqueologia de Israel durante o período colonial 

romano aliada ao exame dos recursos literários do período, o que significa Fílon de Alexandria, 

Flávio Josefo, a literatura rabínica (Torá, Mishná e Talmud), os primeiros escritos cristãos 

(Evangelhos - incluindo apócrifos -, Pais Apostólicos e Apologistas). Cada uma dessas peças 

literárias mencionadas teve sua agenda própria, material seletivo, principalmente com teor  

anedótico, e, por vezes, grosseira ou tendenciosamente exageradas em suas narrativas. Funari e 

Chevitarese (2012) propuseram um revisão recente do estudo Palestina romana com um foco para a 

figura histórica de Jesus  e o movimento resultante da sua adoração. Uma perspectiva diferente foi 40

tomada para a pesquisa arqueológica do período romano na Palestina no Brasil, procurando 

enfatizar estudos de caso e reforçar o campo de pesquisa no país (Fleming 2015). Neste sentido, a 

pesquisa arqueológica das lucernas romanas envolve exame da representação quantitativa relativa e 

a distribuição espacial dos artefatos, da mesma forma que os padrões de associação artefatual com 

os produtos importados, bem como os seus contextos de consumo, identificando os padrões locais 

específicos de consumo e demanda. 

 As lucernas foram utilizadas na economia romana para transformar reciprocamente o capital 

econômico e simbólico, aliadas às práticas múltiplas e ao longo de divisões de classe, os artefatos 

foram naturalizados através de estilos de consumo (Bourdieu 1984; Elias 1978; Goody 1982). A 

demanda é sempre constituída socialmente e historicamente transformada. Trata-se de um fenômeno 

culturalmente específico dentro da economia política e da política de desejos, em que a 

manipulação simbólica do consumo desempenha um papel fundamental na construção da 

identidade. A presença seletiva de bens que se transformam em objetos de troca e negociação com 

os agentes coloniais aponta para a relação do comércio e da confiança, mas, também, para o fato de 

que muitas vezes as pessoas simplesmente se recusam a interagir com certos tipos de mercadorias  

 Sobre o ethos na Galileia  e os centros rabínicos durante o segundo século EC veja, por exemplo, Leibner 2004: 40

352-63; Chancey 2002; Rappaport 2006:125-42; Goodman  1983; Oppenheimer  1991.
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e/ou objetos. Assim, o consumo nas sociedades coloniais também é uma estratégia interpretativa, 

um processo na intersecção das histórias locais com estruturas romanas de poder. 

 Não é, portanto, apenas uma questão de contar a quantidade de lucernas e atribuir uma 

medida  avaliativa para um suposto processo de "romanização", "judaização" e/ou "cristianização"; 

ou mesmo a suposição de que uma única lâmpada de óleo abrigaria um referencial completo na 

formação das identidades atribuídas para a ocupação de um sítio arqueológico. Sem mais indícios 

no contexto arqueológico que corroborem a atribuição identitária é temerário propor explicações. 

Nesse sentido, mais do que atribuir relações de identidade, é compreender o contexto do consumo, a 

fim de reconhecer o seu significado e sua importância. A "levantinização" do consumo de lâmpadas 

de óleo não é apenas uma visão ingenuamente romantizada da ação nativa em relação ao consumo 

que torna autônomo para apropriação, ‘libertação' e resistência os objetos manipulados. O foco é 

compreender o funcionamento do colonialismo romano e as transformações das consciências 

(individuais e coletivas) e as relações de identidade e consumo envolvidas, tendo sempre em mente 

que há consequências não intencionais em consumir bens estrangeiros (ou qualquer outro) em 

sociedade. 

 A demanda por lâmpadas de óleo no mercado romano foi um produto dos gostos locais 

gerada de acordo com concepções culturais de economia, religião, ritual, identidade, mídia e as 

práticas sociais derivadas a partir dessas ideias. Apesar disso, objetos per se consumidos além das 

fronteiras culturais não transmitem os significados e práticas culturais específicos ligados a eles em 

seu contexto original de produção. A maioria dos sítios arqueológicos analisados indica que esses 

produtos foram criativamente incorporados em práticas locais de maneiras distintas em muitas 

províncias do Império Romano. As lucernas romanas a fim de serem usadas e desejadas foram 

imbuídas de significado culturalmente relevante localmente, quando incorporadas em relações 

sociais e alteradas através do consumo trans-cultural. O conceito de  'romanização' implica na ideia 

de que existe um desejo a priori natural pelos objetos romanos e cultura romana, resultado 

inevitável de contato. Entretanto, como demonstrarei com mais solidez, as lâmpadas de óleo não 

foram passivamente emuladas, antes, foram consumidas de uma forma altamente seletiva e criativa 

da mesma forma em que foram ignoradas e/ou rejeitadas com igual seletividade. 

 As escavações no forno da Décima Legião Fretensis nos arredores de Jerusalém revelou 

vários tipos de vasos de barro, telhas e tijolos, que foram fabricados no local. Aparentemente, esta 

oficina funcionou para o fornecimento de cerâmica para romanos no princípio da dominação 

romana em Jerusalém (Arubas e Goldfus 1995: 95-107). Provavelmente os tipos de lucernas  RH1 e 
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RH2 na Palestina podem ser apontadas como resultado dessa influência, seja pela manufatura ou 

pela comercialização dos modelos. Importações de lucernas italianas foram encontradas também em 

Massada (Bailey 1994: 79-106). Adan-Bayewitz (1995: 180-181) adverte que a preferência pelas 

escavações em centros urbanos, em vez de locais rurais, reflete uma evidência fragmentária para as 

oficinas cerâmicas na Palestina durante o período romano. Na longa duração, observa que existem 

diferenças acentuadas entre a produção de luzes e cerâmica, entre os locais urbanos e os 

assentamentos rurais do norte da Palestina romana e bizantina. Assim, sugere que a maioria das 

oficinas de lâmpadas na Palestina estariam localizadas nos arredores das cidades. 

 As lucernas herodianas manufaturadas na oficina ligada ao Templo de Jerusalém, centro 

nacional-religioso para quase todos os judeus (Fílon, Embassy to Gaius,10, 278-284; Fílon, Flaccus,

9,45-46; Safrai 1965; Jeremais 1969; Levine 2002) parou a produção de cerâmica cerca de 135 EC. 

É possível precisar a data exatamente pelas lucernas encontradas nos contextos da Segunda Guerra 

Judaica (Barag e Hershkovitz, 1994: 45, n 38; Loffreda 1996: 112). Adan-Bayewitz et al. (2007: 2) 

também comparou várias centenas de vasos cerâmicos dos tipos predominantes em Jerusalém e seus 

arredores, as 176 lucernas herodianas foram comparadas com exemplares de cinco sítios 

arqueológicos do norte de Israel: Séforis, Dora (Dor) e Citópolis (Beit She’an), Gamala e Iotapata 

(Yodefat). O relatório sobre as composições químicas de sete lâmpadas herodianas (incluindo três 

lâmpadas de Jerusalém, três de Eboda (Avdat), e uma de Meiron) revelou que essas apresentaram a 

mesma composição química que o grupo de referência de Jerusalém (Perlman et al. 1986). A fonte 

da argila deste grupo de referência é a moderna localidade de Motsa (Motza), Jerusalém Ocidental 

(Gunneweg e Perlman 1984-5; Perlman et al. 1986; Yellin 1994; Yellin et al. 2001;. Yellin e Cahill 

2003). 

 A presença de lâmpadas herodianas em sítios do norte (Gamala, Iotapata e Séforis) tem sido 

vista como característica da presença da população judaica; consequentemente, essas lâmpadas têm 

sido usadas como critério para a identificação de locais habitados por judeus durante o primeiro 

século EC em diante. As evidências demonstram que as matérias-primas utilizadas por mais de um 

século foram, aparentemente, inutilizadas nas décadas após a destruição de Jerusalém e a agitação 

concomitante nas imediações da cidade. O total de 176 lâmpadas herodianas amostradas por Adan-

Bayewitz et al (2007) demonstraram que as amostras de Gamala, Iotapata e Séforis tinham 

composição química idêntica à daqueles vasos produzidos em Ramat Motsa. Por outro lado, 

lâmpadas herodianas de Dora e Beit She’an foram feitas a partir de tipos de materiais de solos que 

estavam disponíveis na Galileia durante o período final do Segundo Templo. Isso significa que os 
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habitantes de cinco locais no norte da Palestina romana estavam familiarizados com as lâmpadas 

herodianas produzidas na vizinhança de Jerusalém, e, também, que a produção local dessas 

lâmpadas seria localizada em algum lugar na Galileia, reproduzindo a cerâmica estabelecida da 

oficina do Templo em Jerusalém (Adan-Bayewitz et al 2007). 

 A comparação entre Tel Anafa e Gamala pode fortalecer o caso: entre as 1186 lâmpadas do 

período romano encontradas em Tel Anafa apenas sete foram do tipo herodiana; enquanto de um 

total de 1566 lucernas encontradas em Gamala, cerca de 93% delas eram herodianas. No sítio 

arqueológico de Gamala foi encontrado provavelmente o maior conjunto de lâmpadas herodianas da 

Palestina. Em contraste, a população de Tel Anafa não obtinha virtualmente nenhuma das lâmpadas 

da área de Jerusalém. Isso não significa, essencialmente, que os habitantes de Tel Anafa não eram 

judeus, ou “menos Judeus”, e que por consequência, a população de Gamala eram "mais judaica" ; 41

Fig. 54. Mapa Geológico de Jerusalém e arredores. 

!

 Isso não existe entre Judeus. 41
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mas, sim que eles tinham diferentes fornecedores para a luz, o que poderia ou não poderia ter 

implicações religiosas sobre a sua identidade. Muito provavelmente, além da definição religiosa, a 

principal diferença entre as duas populações locais foi primariamente de status social. 

É interessante notar que a ideia de peregrinos judeus trazendo lâmpadas herodianas de 

Jerusalém sugere que essas lâmpadas podem ter proporcionado algum significado ritual ou socio-

religioso em locais do norte, mas também estatuto econômico e social, uma rede de conexões, de 

comércio e de prestígio, com laços diretos com a oficina do Segundo Templo. Assim, após a 

destruição, guerra e expulsão dos Judeus de Jerusalém, o Judaísmo estava completamente 

fragmentado e uma verdadeira corrida para resgatá-lo, mantê-lo e reconstruir suas raízes e tradições 

em bases materiais recairia sobre o meio de comunicação mais popular e acessível do período: as 

lucernas (מנורה). O artefato (as lucernas herodianas) também permaneceu como lembrança, um tipo 

de herança que ajudou a manter alguns laços com a cidade perdida do Templo. Os Judeus - 

incluindo aqueles de muitos países da Diáspora - foram particularmente presentes em Jerusalém 

durante os três períodos de festas anuais (por exemplo, Fílon, Leis especiais, 1, 67-69; Josefo, 

Antiguidades 17, 213-214; Guerra 6, 420-427). Embora essa presença tenha se tornado menos 

eficaz após 135 EC, um grafito hebraico em um fragmento de lâmpada recuperado em Massada 

estampado na parte inferior do seu bocal trazia o nome “José" (Yahusef, יֹוֵסף), sugerindo que o 

proprietário era Judeu. Um segundo caso pode ser encontrado na inscrição “João” (Yehohanan, 

 em uma lucerna herodiana recuperada em Massada (Barag e Hershokovitz 1994:.. 66, há 111 (יהוחנן

e 71, no 125 ). 

 Aparentemente, ceramistas nos assentamentos judeus galileus de Kefar Hannanya e Shikhin 

produziram uma cerâmica bem aceita (talvez confiável em relação à pureza ritual) durante o 

Período Romano (Adan-Bayewitz 1993: 228-39). Entretanto, é importante salientar que apesar de 

esses sítios serem dois principais fornecedores de cerâmica na Galileia durante o primeiro século 

EC com extensos conjuntos encontrados em cidades como Beit She’an (Citópolis), não há evidência 

da produção e distribuição de lâmpadass na Palestina que correspondam à composição de matérias-

primas de Kefar Hannanya, Shikhin e os grupos Golan de referência, mesmo se tratando de uma 

manufatura relativamente simples (Adan-Bayewitz 1993; 2003; Adan-Bayewitz et al., 1995). 

 Lapp (1997: 17-23; cf. 231-32) com base nas características tipológicas, mas também nas 

composições petrográficas e químicas das amostras de lucernas da Palestina e Transjordânia, 

encontrou tipos distintos de estrutura cerâmica, sugerindo fontes de argila diferentes para 
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composição das peças (6 Grupos Petrográficos) . Uma ressalva deve ser feita sobre a dificuldade 42

de investigar por meio de análise de lâminas delgadas cerâmicas feitas a partir de materiais de  

marga. Lapp (1997: 135) tem sugerido fortemente um centro de produção de lucernas disco Sírio-

palestinas (R26) em, ou perto de, Citópolis (Beit She’an). Dentro deste quadro, os dados sobre 

elementos-traço de uma segunda fonte de argila para esta classe de lâmpada foi atribuído pelo autor 

genericamente à Fenícia. (Lapp 1997: iv). 

 Portanto, de acordo com Lapp um centro local de produção localizado perto ou em Citópolis 

indicaria comércio de lâmpadas com as cidades de Abila, Gadara, Pella (Decápole), Ashkelon e 

Cesareia Marítima, Hornet Hazon, Meirion e Séforis, na Galileia. Um fragmento cru de lâmpada 

discus de Citópolis - amostra DSCY6 - e a caracterização química por espectrometria de DCP 

aponta Beit She’an como o centro de produção desse tipo de lucerna (incluída no grupo 

Petrográfico Lapp 1). O estudo de Lapp examinou quarenta e três amostras de lucernas pertencentes 

à classe discus, bilanceolate e classes de bico em forma de arco. Cronologicamente as lâmpadas 

cobrem do 1º ao 5º séculos EC (discus: 1º-3º séculos EC; bicos em forma de arco: 4º século EC; e 

bilanceolado: fim do 4°-5° séculos EC). Como foi enfatizado no início do texto desta pesquisa, há 

uma abundância de trabalhos em tipologia de lâmpadas de óleo, assim, a despeito de qualquer novo 

insight a respeito do campo de estudos é sempre obrigatório fornecer tipologias bem conhecidas, 

não somente devido à qualidade e quantidade, mas também pela tradição dos estudos tipológicos 

realizados. 

 O estudo de Lapp (1997: 118) fez um levantamento inter-regional em diversos sítios 

localizados nas seguintes áreas geográficas em Israel e Jordânia: a planície costeira, a Galileia, Vale 

Norte do Jordão e a Transjordânia. As vinte lucernas romanas tipo discus vieram de oito sítios e 

foram divididas em características macroscópicas de diagnóstico, tais como o engodo bicromático,  

a letra grega ‘eta' (Η), quer em combinação ou sozinha, os motivos iconográfico bi-associativos 

(e.g. ibis e o caranguejo), baco e o cálice, as marcas de oleiros, machado-duplo, letra gama (Γ γ) e 

alfa (α) e os motivos eróticos. Para a produção da classe de lucernas bilanceoladas que se estende 

até o período romano-bizantino tem sido sugerido o possível uso contínuo da mesma fonte de argila 

ao longo desse substancial período de tempo. A área sugerida para a exploração da fonte de argila 

foraminífera da fabricação dessas lucernas estaria 'em algum lugar em Israel central e no norte, 

fornecendo exemplares às cidades de Séforis (Baixa Galileia) e Citópolis, Gadara e Pella' (Lapp 

1997 : 178-179). 

 Os respectivos grupos petrográficos estão descritos no capítulo 7 "A evidência Arqueológica   Arqueométrica".42
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 Possivelmente, a fabricação de lucernas exigiria o talento dos mestres artesãos que tiveram 

uma área adicional para elaborar seus moldes. O ambiente urbano cosmopolita das cidades seria o 

lugar mais provável para estabelecer oficinas, como já referido. Por causa da experiência adicional 

necessária para esculpir moldes de calcário, assim como habilidade para os temas decorativos 

sofisticados de muitos espécimes encontrados em cidades palestinas romanas, os recursos 

necessários para a produção de tais lâmpadas seriam encontrados nos centros urbanos. Isso 

levantaria a questão de se os oleiros fizeram o seu próprio molde; ou em vez disso, adquiriram 

moldes usados para fazer suas lâmpadas de argila. A evidência para oficinas de lucernas na 

Palestina romana, além de Petra, na Nabateia, vem das cidades de Cesareia, Citópolis, Séforis, 

Gerasa, e Petra-Zurabbeh. (Lapp 1997: 182). 

 A evidência de fornos de cal encontrados em estreita associação com lucernas e utensílios 

comuns de fornos na oficina do hipódromo de Gerasa, indica que os moldes de lâmpadas poderiam 

ser produzidos no local de fabrico oleiro. Também é possível que cada oficina urbana pudesse ter 

tido uma loja "outlet" no cardo e principais mercados das cidades romanas. Em consonância com as 

fontes rabínicas, Safrai (1992: 229) assinala que as oficinas cerâmicas eram sinônimos de lojas 

romanas, o oleiro teria trazido as mercadorias para o mercado e vendido a um comerciante ou um 

lojista que comercializava o produto da oficina.  

 Como mencionado acima, as lâmpadas de óleo herodianas produzidas por judeus foram 

substituídas em certa medida por uma versão feita em molde (depois da Primeira Guerra Judaica), 

comumente chamada de “lâmpadas do sul", dada a sua descoberta no complexo e cavernas refúgio 

em Judá pertencentes aos contextos da Segunda Guerra Judaica/Bar Kochba. Alguns dos símbolos 

que ornamentam essas lucernas são comumente associados à crença judaica, ou seja, as "Sete 

Espécies" , ou símbolos como a menorá (candeeiro sete braços), a lulav (palmeira) ou o Etrug (a 43

cidra). Para além das diferenças tecnológicas da sua produção, as versões produzidas com molde 

não exibem o largo orifício de alimentação do óleo que caracteriza as versões anteriores feitas ao 

torno. 

 As lucernas Samaritanas constituem um grupo separado de lâmpadas de óleo cuja filiação 

étnica é indiscutível dada a sua circulação em locais com presença Samaritana e o fato de que 

algumas das lâmpadas contêm inscrições e símbolos Samaritanos, como a menorá e as 

manifestações iconográficas de liturgia e cenário bíblico (Sussman, 1983: 339-371). Contudo, o uso 

 "Terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras; terra de oliveiras, de azeite e mel”. Devarim 43 ;(8:8 (דברים

Deuteronômio 8:8
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dessas lucernas não necessariamente está restrito apenas aos samaritanos. As lucernas samaritanas 

cronologicamente emergem ao mesmo tempo ou logo após o desaparecimento das lâmpadas 

romanas tipo disco “clássicas" estudadas nessa tese, também chamadas de Sírio-palestinas pelos 

estudiosos. As lucernas samaritanas foram produzidos completamente fechadas, sem o orifício de 

entrada do óleo na parte central do objeto (o disco) que necessariamente teria de ser quebrado pelo 

consumidor no momento da utilização. Seria também uma maneira de garantir a pureza ritual da 

lucerna, apesar de sua morfologia assemelhar-se às lâmpadas contemporâneas produzidas em 

oficinas regionais, como é o caso das lucernas Beit Nattif, da classe de bicos em forma de arco 

(Baramki 1936: 1-10), e precursoras das lucernas Jerash, ou bilanceoladas (Iliffe 1945: 1-19). A 

ideia de quebrar o espelho/disco das lâmpadas por seus primeiros compradores entre as produções 

samaritanas certamente recorda a quebra intencional das lucernas classe discus. As quebras 

executadas nas lucernas samaritanas frequentemente demonstram uma impressionante semelhança 

com o primeiro tipo de quebra intencional identificado nas lucernas romanas de disco na região, 

chamado de quebra persuasiva direta (para os tipos de quebra veja, Tal e Teixeira Bastos 2015: 

345-368; Teixeira Bastos 2011) . 
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A principal cidade na região de Samaria foi Flavia Neapolis (Siquém-Nablus), construída na 

encosta norte do Monte Gerizim, sobre um assentamento anterior do período helenístico para o 

romano denominado Ma'abarta. Naturalmente, Siquém foi a capital de Samaria e uma das cidades 

mais importantes na Terra de Israel. Siquém foi também o centro do povo Samaritano, que 

considerava o Monte Gerizim, o local sagrado dos Samaritanos e sítio do Templo, o monte sagrado. 

(Yitzhak 2009). A cidade de Shomrom também desempenhou um papel importante na articulação da 

comunidade de Samaria.

 Iserlis (2015: 223-228) amostrou 30 lucernas samaritanas e um vaso de incenso oriundo dos 

assentamentos samaritanos na planície Central Costeira. Três principais grupos petrográficos foram 

definidos: a matriz A é um produto de sedimentos de colúvios e aluviões associados a marga e areia 

do litoral adicionada artificialmente (tempero). O autor identificou os solos de colúvios e aluviões 

como oriundos da Planície Costeira Oriental e da parte inferior do sopé da Judeia; a matriz B é 

petrograficamente semelhante à matriz A, com a principal diferença entre estes dois grupos ser a 

ausência de quartzo arredondado para sub-angular e grãos de feldspato de até 530µm no conjunto 

do tempero da matriz B. Deste modo, sugere que os grãos de quartzo faziam parte integrante da 

argila e um produto de solo aluvião-colúvio; A matriz C é ferruginosa e o grupo petrográfico é 

identificado como proveniente dos solos Hamra do Quaternário misturados com a areia costeira.  

Fig. 55. Lucernas encontradas em Shechem e Shomrom, Samaria - análise por tipo e 
contexto.
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 Portanto, a proveniência dos materiais das matrizes cerâmicas A, B e C foi identificada para 

os ambientes geológicos dos sítios de Apollonia-Arsuf (fig. 44 e 44.1), Tell Qasile, Khirbet al-Hadra 

e Tel Barukh Ravikovitch e seus arredores imediatos (Iserlis 2015: 223-224; Ravikovitch 1969; 

1981; Sneh, Bartov e Rosensaft 1998; Singer 2007). O material argiloso foi identificado como 

oriundo da Planície Central Costeira, provavelmente recolhido a alguma distância do afloramento 

de marga e misturado com sedimentos aluviais pelos ceramistas. A área a leste da Planície Central 

Costeira e oeste do Shephelah é coberta por sedimentos oriundos de aluvião e colúvios do 

Quaternário, incluindo componentes calcários da região de Sephelah. Afloramentos do Eoceno, 

Turon e Alto Cenoman de calcário, giz e margas estão localizados a uma distância de 12-15 km a 

partir dos sítios acima mencionados (Sneh, Bartov e Rosensaft 1998). Os solos ocorrem ao longo da 

Planície Costeira entre Ashdod e o Monte Carmelo, sendo o componente calcário de 50% a partir do 

Monte Carmelo, e principalmente quartzo entre Ashdod e Cesareia (Dan et al. 1976; Goren, 

Finkelstein e Na'aman 2004: 292-293; Singer 2007; Nir 1989: 12).  

Fig. 56. Planície do Sharon, costa de Apollonia, visão norte. 
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Fig. 56.1. Apollonia villa maritima ou mansus. 

!

Fig. 56.2. Apollonia - visão sul. 

!
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 Portanto, a manufatura de lucernas samaritanas na Costa de Israel aponta para as relações 

estabelecidas com os assentamentos de Siquém (fig. 45) e Shomrom na região de Samaria. Essas 

relações e as lucernas samaritanas ainda necessitam ser mais bem estudadas, uma vez que existe 

uma variedade muito grande de formas. Aproximadamente 200 lucernas samaritanas foram 

escavadas no contexto de Apollonia (ainda não publicadas).   

 Além do Augusteum (fig.46) da região da Samaria e da produção independente de lâmpadas, 

a Galileia também apresenta uma ilustrativa vida religiosa e cultural através da análise das lucernas 

encontradas nessa região. Dentre os sítios arqueológicos da Galileia, Séforis (Tzipori) indica ter 

sido uma cidade na qual os judeus e romanos coexistiram. Os monumentos impressionantes, como a 

recente descoberta do templo romano amplia o escopo da discussão do papel desse sítio na região, 

tornando claro que Séforis foi a capital judia da Galileia durante o período romano, apesar de uma 

significativa população dedicada aos cultos tradicionais romanos com meios econômicos, políticos 

e sociais, para construir um templo grande e impressionante no coração do centro cívico. O pátio 

murado e a localização central do templo, assim como a arquitetura em relação aos edifícios 

públicos e residências particulares que cercam a área, contribuem para compreender a Séforis 

urbana durante a época romana (Weiss 2010: 215-216). 

Fig. 57. Vista Siquém (Shekhem), Samaria, Israel.
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 Similar ao templo de Herodes em Cesareia Marítima, que foi abandonado no 4º século EC e 

substituído oficialmente por um igreja bizantina após cristianizada - com plano circular sobre a 

Acrópole de Citópolis (Beit She’an) -, que foi construída cobrindo parcialmente o templo 

helenístico-romano de Zeus Akraios, a construção do templo romano em Séforis, durante o segundo 

século EC floresceu em uma vibrante atividade econômica e religiosa comunal da cidade (que 

contava com a literatura talmúdica, o templo romano e o crescimento do cristianismo). Em contraste 

com os eventos em Jerusalém ou em Gaza, onde as igrejas foram construídas imediatamente após os 

templos serem profanados e destruídos, a fim de acomodar a construção de edifícios condizente 

com a nova religião do Estado, o templo romano em Séforis foi abandonado até algum momento do 

quarto século EC. Porém, não estão claras quais as circunstâncias locais urbanas que levaram ao fim 

do culto romano. O edifício da igreja, sobre as fundações do próprio templo, pode atestar a 

preservação do lugar sagrado da cidade ao longo do tempo. Portanto, a conversão do Império 

Romano ao cristianismo contribuiu certamente para o abandono dos antigos locais de culto. No 4º e 

5º séculos EC o lugar foi utilizado para outros fins e durante o 6º século EC (ou final do quinto) 

uma igreja foi construída nas imediações do templo abandonado. 

Fig. 58.  Escadaria do Augusteum (Templo de Augustus em Samaria). 
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 A pouca variedade morfológica das lucernas com símbolos cristãos (cruzes) e inscrições em 

grego, tem como referência cronológica o final do quarto século EC até o sétimo século EC 

(Loffreda, 1989). Essa manufatura de lucernas claramente evidencia o processo de cristianização, 

não somente com a ocupação dos lugares sagrados e construção de igrejas, mas também da 

produção e circulação de informação e símbolos em sociedade. Nesse sentido, um grupo étnico e/ou 

religioso procurando distinguir a identidade de seus membros por meio de símbolos que os definem 

e manipulação material apropriada. Enquanto as lâmpadas na Palestina bizantina foram utilizadas 

em um ambiente exclusivamente monoteísta, os símbolos cristãos em lucernas tornaram-se, pelo 

sexto e sétimo séculos EC, o padrão definitivo do maior grupo da população da região. Embora 

lâmpadas samaritanas continuassem a ser produzidas neste período, normalmente não têm um 

símbolo samaritano explícito, e sua definição como samaritana é basicamente morfológica. Não há 

lâmpadas que podemos definir como judias durante este período. Parece que os maiores grupos 

monoteístas do período romano, os judeus e os samaritanos, os precursores do processo de recusa 

material e simbólica através da quebra intencional de lâmpadas romanas discus, a fim de promulgar 

a vitória desejada sobre seus homólogos 'pagãos', adotaram outros meios de definição étnica para o 

período em que o Cristianismo se tornou a religião dominante na região. 

 De acordo com Harral (2005: 269-73), a fronteira entre as províncias da Síria Palaestina e 

Fenícia teria servido como uma barreira para a distribuição de cerâmica comum para a região de 

Golã, principalmente a partir do segundo século EC., embora, não pareça ter sido esse o caso das 

lucernas romanos de disco produzidas massivamente na região de Tiro, de acordo com a análise  

petrográfica, e distribuídas por toda região. 

 Em Tiro, por exemplo, 88 lucernas completas, de um total de 1701 fragmentos de lâmpadas, 

foram encontradas no complexo de Apollo. Com exceção de três lucernas do período helenístico e 

quatro lâmpadas do período bizantino, as lucernas restantes eram do primeiro e segundo séculos EC 

(Lapp 1997). Aparentemente, as lucernas fenícias de Tiro serviram como a ligação catalítica que, 

eventualmente, propiciou que Tiro emergisse na economia regional e colonial. O entrelaçamento 

crescente com outras províncias do Mediterrâneo, eventualmente, resultou em alterações de padrões 

nativos e a difusão do cristianismo e dos judeus da Diáspora, auxiliou no intercâmbio de relações 

sociais, com relações econômicas e políticas cada vez mais assimétricas entre as potências das 

colônias que levaram a mudanças significativas em ambas as culturas nativas e coloniais. Assim, 

estes centros de produção de lâmpadas de óleo estavam agindo como pontos modais em que os 

contextos articulam os sistemas de intercâmbio regional. Serviram para fornecer ligações entre 
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mercadorias e auxiliar na definição da estrutura das relações entre grupos sociais ou categorias 

identitárias dentro da região e comunidades da Palestina romana. Isso proporcionou um mecanismo 

essencial para o processo de mobilização que está na base da economia política e do mercado de 

trabalho. 

 As atividades comerciais devem ser notadas entre a Palestina e o Norte da África romanos. 

Apenas algumas lâmpadas palestinas provinciais (por exemplo, moldadas da Judéia, as 

bilanceoladas - bico em forma de arco, a de disco cesariana, e a classe samaritana) foram 

encontradas em locais fora da Palestina. Alguns exemplos foram recuperados a partir de depósitos 

na Ágora ateniense, em Delos, Isthmia e Mar Negro. A pouca presença de lucernas palestinas em 

outras províncias contrasta fortemente com a presença de lucernas de fabricação estrangeira na 

região, nomeadamente as variedades do Norte da África, especialmente da Tunísia, encontradas em 

várias cidades palestinas romanas, tais como Gaza, Ashkelon, Cesareia, Dor e Citópolis (Safrai 

1994: 82-99, 326-337). 

 Investigar as questões das fronteiras culturais e transformações de identidade na Palestina e 

África do Norte durante o período romano e seus respectivos encontros coloniais é, obviamente, 

uma tarefa complexa. Escavações recentes de um edifício em Cartago desenterraram numerosas 

lâmpadas com imagens de menorás dentro da estrutura e existe o indicativo de uma possível 

sinagoga (Lund, 1995: 245-262). As lucernas encontradas nos sepultamentos judaicos e sinagogas 

na Síria-Palestina consistentemente portam imagens de menorás e/ou santuários da Torá 

corroborando o mesmo uso iconográfico de Cartago.   

 Os arqueólogos têm reconhecido que o contexto de consumo auxilia a compreender o 

processo social pelo qual as pessoas constroem mundos materiais simbolicamente circunstanciados 

e que, reciprocamente, agem de volta sobre eles de maneiras complexas (Dietler 2010). O consumo 

é o que em última análise determina onde a maioria dos objetos escavados está localizada e em que 

estado se encontram. Os padrões de produção ou troca emergem desses padrões e são arenas de 

ação social, discurso simbólico e transformação cultural, onde o domínio material opera 

internamente e cria ao mesmo tempo a lógica. A simplicidade do tratamento arqueológico no 

processo de consumo tem, por vezes, aceito perigosamente a categoria de análise como um 

epifenômeno transparente em vez de um domínio da ação social e potencial agentivo. É importante 

escapar disso para acessar melhor um determinado sistema de signos dentro da cultura e identidades 

múltiplas de uma região. 
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  As origens, funções e significado das preferências dos consumidores de lucernas auxiliam a 

compreender o surgimento de padrões que salientam o papel particular do artefato e seu contexto no 

mundo romano. Toda a atividade econômica relacionada com esses artefatos ocorreu por meio de 

forças motrizes religiosas, políticas, militares e através da ritualização da peça atreladas às 

‘metáforas da luz’. Parece que os mecanismos de intercâmbio formaram um padrão complicado e 

interligado dentro da Palestina, através de rotas terrestres e marítimas motivando atitudes em 

relação aos artefatos, tanto rejeitando a iconografia romana quanto recebendo influências do Norte 

da África. As lucernas romanas, juntamente com cerâmicas de mesa, foram transportadas como 

carga secundária, juntamente com cargas principais de armazenagem, como ânforas, mármores, 

produtos agrícolas e outros produtos perecíveis, entre eles papiros, material têxtil, madeira e assim 

por diante. Durante a Antiguidade Tardia três manufaturas cerâmicas alcançaram larga produção e 

distribuição, são as chamadas Cerâmica Cipriota, Cerâmica Foceia e Cerâmica Africa de engobo 

vermelho. Especialmente no Oriente, o engobo vermelho das peças africanas alcançou distribuição 

na Palestina, Síria e região, assim como foi popular em outros lugares, incluindo Roma (Bes e 

Poblome 2007: 1). 

 Portanto, as lucernas romanas não foram somente um produto econômico que serve de 

cálculo e reflexo passivo de outras estruturas, em vez disso, nos contextos arqueológicos, o artefato 

fornece uma maneira de abordar a questão da agência em situações coloniais, revelando padrões de 

escolha e as suas consequências (Dietler 2010: 214). O consumo de lâmpadas romanas, sendo assim 

um processo de improvisação estruturada que se materializa continuamente na ordem cultural, 

também lida com objetos e práticas específicas, quer através de apropriação e transformação, ou 

rejeição. Muitas vezes, são as ações contraditórias de seres humanos individuais e grupos sociais 

localizados diferencialmente dentro de campos relacionais complexos de poder e interesses que 

acabam por dar forma ao processo de apropriação seletiva e assimilação criativa da materialidade, 

de acordo com as lógicas locais. É também uma maneira continuada de construir e reconstruir a 

cultura em um período de fragmentação e mudanças sob domínio colonial romano. 

 Finalmente, lâmpadas de óleo neste quadro de consumo têm sido utilizadas para abordar 

tanto o local quanto o macro-regional, assim como a maneira que os objetos são manipulados na 

criação de novos desejos para novos produtos (Comaroff e Comaroff 1997: 218). A tensão e as 

tentativas de levar as pessoas a usar determinados objetos seriam inerentemente incorporadas para 

induzir certos tipos de comportamento desejado.
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9.1. Lugares de devoção na Palestina Romana 

 O período de dominação romana na Palestina começa com a conquista de Pompeu em 63 

AEC, em um processo de Ocidentalização do Oriente, previamente levado a cabo pelos gregos e a 

cultura helenística. Cronologicamente, o período de dominação se estende até 325 EC, momento em 

que a região sofreu através do processo de cristianização o estabelecimento do período cristão no 

Oriente, ou período bizantino. A região em questão pode ser abordada tanto pela produção de seus 

registros escritos quanto de seus registros arqueológicos. A Arqueologia sempre se encontra mais 

apta a tratar das permanências, do coletivo, das tendências a longo prazo, mais do que do singular e 

do individual  (Funari 2006: 218).  

 Nesse sentido, o estudo da forma em que as tradições de entendimento emergiram e se 

constituíram, a maneira em que os grupos sociais se organizaram nos termos espaciais ; bem como 44

a produção e a utilização da materialidade, representa aspecto fundamental no conhecimento das 

sociedades humanas para além de sua produção textual. Os discursos são construídos (assim como 

as tradições) nas relações entre-grupos e desenvolvidos através de seus campos de ação. As 

construções textuais são fruto de relatos orais e textuais, escritos de acordo com as sobreposições de 

determinadas tradições hegemônicas em um dado período. Consequentemente, implicam em 

geometrias de poder, uma vez que imbuídas do discurso de verdade. O fomento de memórias sociais 

proporciona os contextos de produção dos escritos e estes, por sua vez, servem como fundamentos 

das memórias em formação, individuais e coletivas. Sendo assim, determinadas construções do 

passado são privilegiadas em detrimento de outras, e novas construções da forma discursiva, num 

incessante processo de “vir-a-ser” ocorrem no espaço, através da simultaneidade de estórias-até-

agora de um dado contexto, os textos são produzidos. A multiplicidade discursiva no processo do 

“vir-a-ser”' é o princípio regente da formação dos espaços (Massey 2009: 132).  

 A Arqueologia é o estudo das ruínas, dos restos materiais, dos refugos, dos descartes e do 

esquecimento. Aquilo que outrora foi abandonado ou esquecido e o processo erosivo deu conta de 

cobrir com sedimentos e camadas estratigráficas, a Arqueologia desenterra e se ocupa da análise. 

 Nos termos apresentados por Massey (2009: 43) o espaço subjuga o temporal e através da representação 44

espacializamos o tempo.  

!169



Nesse sentido, a Arqueologia jamais se dissocia das memórias sociais, nem dos lugares de achado e 

da materialidade dos sítios arqueológicos. Os contextos são, portanto, a base primária e fundamental 

do fazer arqueológico (Jones 2007; Van Dyke e Alcock 2003).  

 A religião emerge como um elemento básico das organizações humanas em relação a sua 

paisagem, e não raro os contextos arqueológicos estão relacionados a algum tipo de prática 

religiosa. A ideia da religião é uma das primeiras que recebemos no âmbito da vida e organização 

social, com ela os primeiros entendimentos são formados e através dela muito da organização 

espacial (senão toda a organização na maioria dos casos) é pré-concebida e materializada. 

Defendendo a noção da(s) entidade(s) que existiria(m) separadamente do espaço, do tempo e da 

realidade física, a cosmologia religiosa manteve até meados do século XVI o monopólio da 

explicação da criação e evolução do Universo, centrada sobretudo nos domínios exclusivos da 

teologia (Krauss 2012). Nesse sentido, muito mais do que lugares religiosos ou funerários 

(santuários, templos, locais sagrados, sinagogas, igrejas etc.), o estudo da religião através da 

Arqueologia (ou a Arqueologia da religião) procura articular o grau em que essa religiosidade 

influenciou a cultura material e a organização dos grupos humanos em dado contexto, muito mais 

do que entender a origem do Universo e as pautas que dela decorrem. Portanto, é necessário ampliar 

o olhar para as associações contextuais mais abrangentes, abordando a religião na Arqueologia 

como um possível componente subjacente a toda utilização e significado da cultura material na 

Palestina romana, não apenas como um termo aplicado a objetos  específicos.  

 É preciso reconhecer a natureza potencialmente incorporada da religião como alicerce 

fundamental, se não, por vezes, o alicerce fundamental da identidade individual ou de grupo no 

passado e no presente. Como sublinhado, tal abordagem permite analisar a religião como parte de 

um pacote global possivelmente estruturante de todos os aspectos da vida, incluindo a cultura 

material (Insoll 2004: 155-156). Essencialmente, a religião se reconhece em grande medida nos 

seus elementos metafísicos de definição. A religião ao desafiar a racionalidade, particularmente 

acontece na mente (Taylor 2004). Dessa forma, apesar dos avanços obtidos através do viés 

processualista de pesquisa (Renfrew e Scarre 1988) no debate sobre o conhecimento do processo 

cognitivo, nos estudos que envolvem a manipulação da materialidade e paisagem por grupos 

humanos, é mister privilegiar a multidisciplinaridade. Estudos concretos de caso e contextos 

comparativos de análise fornecem, como proposto nesse dossiê, maiores alcances no que tange à 

complexidade existente entre as formas religiosas e a natureza das identidades religiosas e seus 

lugares de devoção. Os estudos em Arqueologia que têm o enfoque ilustrativo da materialidade ou 
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estudos sem um contexto arqueológico definido, tendem a apresentar um caráter generalista e por 

vezes apologético e proselitista.  

 Abordagens em que convergem mais disciplinas acessam mais formas analíticas e melhores 

interpretações de contextos e materialidade. Convém salientar que a Arqueologia não tem a 

pretensão de ser uma supra-disciplina que agrega as demais e tem a forma última da palavra. No 

que diz respeito ao cognitivo e ao questionamento dos significados no registro arqueológico, 

variadas perspectivas teóricas podem ser empregadas (entre elas o estruturalismo, a semiótica 

cognitiva, a teoria econômica, o marxismo, a teoria crítica, entre outras). Essas perspectivas 

auxiliam a fomentar possibilidades interpretativas e explanações sobre a diferença social e o 

problema das representações. Essencialmente esse reconhecimento serve para afirmar que a religião 

não implica necessariamente em uma categoria isolada da prática ou ação. Situa-se nas 

representações, na matriz de discursos e práticas diferenciadas que têm por objetivo a construção do 

mundo social e a definição contraditória das identidades. A representação como experiência, traz a 

si a capacidade de produzir significados, sendo a adequação entre aquilo que se pretende exprimir e 

o contexto cultural inserido (Geertz 1989: 105).  

 A religião também pode ser entendida como um sistema que se estabelece através de atos 

públicos e privados, coletivos e individuais, que de acordo com a tradição (ou tradições) estabelece 

as regras e ações ordenadas (os rituais) que expressam as crenças de determinado grupo e seus 

simbolismos (Durrans 2000: 59). Dessa maneira, a religião fomenta subsídios para as identidades e 

para a coesão dos grupos humanos, na mesma instância em que apresenta um conjunto de 

disposições e práticas pelas quais determinado grupo se reconhece, se concebe, se diferencia e se 

define (Byrne, 1988: 7). Abrange, nessa medida, um sistema de linguagem e prática que organiza o 

mundo em termos do que é considerado “sagrado”, ao passo que fornece explicações sobre a vida 

humana de algum lugar fora dela propriamente dita. A religião tem impacto formativo sobre o senso 

comum, de maneira que molda nossa apreensão do mundo cotidiano e do que nele existe (Hinnells 

1995: 437; Geertz 1968: 95-98). 

 Existe um amplo consenso de que os cultos públicos no Orbis Romanorum estiveram no  

centro da prática da religião romana. A concentração dos cultos públicos nas cidades demonstra que 

a religião romana nas províncias mantinha características similares daquela praticada na metrópole. 

Entretanto, o sacerdócio dos pontífices provinciais não parece ter se organizado na forma de 

tribunal, não pelo menos da maneira como seus pares o fizeram na metrópole. O sacerdócio romano 

em comunidades provinciais parece ter se envolvido mais com a performance ritual (Woolf 2009: 
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244). Nesse sentido, o culto imperial romano tem sido entendido como um conjunto de rituais 

destinados a integrar o imperador no panteão local e favorecer a lealdade provincial. É indicativo 

que o aumento da ritualização do poder no Império Romano foi uma consequência da lenta 

mudança ocorrida no entendimento do ideal do Civilis principes; em outros  termos, entre o ideal 

tradicional de igualdade de todos os cidadãos romanos e a nova qualidade imperial de distância e 

elevação, que acarretou no entendimento do imperador como protetor da religião tradicional e 

divino árbitro do rituale Romanum. A distância e elevação são dois fundamentos essenciais da 

constituição da basileia durante a Antiguidade Tardia (Silva 2003). Portanto, o imperador é aquele 

que pode intervir e controlar o sacer, que remete ao que era “consagrado a uma divindade” dentro 

do habitus  romano e abarca tanto o entendimento de lugares e objetos, como o de pessoas. Uma 45

das funções primordiais da religião (e consequentemente seus rituais) é justamente fornecer 

mecanismos que definam onde acaba a vida secular e começa a vida religiosa. 

 Em Roma, a elite continuamente esteve controlando os comportamentos religiosos. A elite 

romana definiu o que deveria ser considerada a atividade religiosa apropriada nos domínios do 

Império. Roma nunca foi livre para o exercício de todas as religiões. A elite romana, sobretudo nas 

províncias, definia o que era impróprio para a religião tradicional como uma forma de definir sua 

posição no estado. Iniciativas legais sob a égide da defesa do sistema religioso romano foram 

tomadas contra os inimigos reais ou imaginários, sempre que estavam ao alcance das elites. Apesar 

de tolerar a inovação religiosa dos povos dominados, os cultos estrangeiros foram muitas vezes 

associados a mistérios e a determinadas performances, agremiações e/ou atividades conjuntas, que 

não foram aceitas e foram tratadas como crimes religiosos. Entre as categorizações das penas por 

transgressões, muitas implicavam em punições públicas. A religião foi um dos maiores aspectos da 

mudança entre Roma e o seu Império, que se configuravam como uma federação de elites centradas 

no controle do Mediterrâneo e seus interfluxos.  

 A identidade política era definida pelo acesso aos ritos religiosos, estes coexistentes com os 

direitos políticos dentro do mundo romano. O indivíduo somente existia na dimensão pública, na 

medida em que sua subjetividade e o contexto cultural inserido permitissem o acesso aos grupos e 

 O habitus expressa o domínio das operações necessárias para atingir regularidades, sem estar necessariamente 45

vinculado à obediência de regras, da mesma maneira que está coletivamente organizado, sem a obrigatoriedade de estar 
vinculado a uma determinada ação organizadora. O indivíduo tem um ativo recrutamento no mundo que está sob o 
regime de determinadas limitações conceituais, portanto, percebe às disposições dos atores (os pontos de vista) como 
assertivas assumidas a partir de uma posição no espaço. A apreensão do mundo social seria o produto da interiorização 
das estruturas desse mundo (Bourdieu 1990, 1991:92). Veja Teixeira Bastos 2011:194-196. 
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seus ritos. Nesse sentido, a ordem equestre foi muito mais amorfa e constantemente mais aberta 

para novos membros, não somente na Itália, mas também nas províncias. Durante o reinado de 

Augusto, o termo 'religioso' serviu para designar aqueles que praticavam o ritual de acordo com o 

costume do estado (ritus romanum) e não se envolviam em superstitio. As categorias de Religio e 

Superstitio não implicavam em verdadeiro e falso, como são incorporadas e utilizadas durante a 

campanha de cristianização do Império, institucionalizada a partir do quarto século EC. O termo 

Superstitio foi usado inicialmente para categorizar em Roma o comportamento impróprio dos 

indivíduos (não dos grupos) em relação às irregularidades internas do rito romano. O termo 

abrigava também o significado de poderes e práticas perigosas ao rito que poderiam trazer algum 

tipo de ameaça à estabilidade da religião ou do estado romano (Beard et al. 1996: 213-215). Entre 

os romanos as tradições rituais foram uma das formas pelas quais os diferentes povos deveriam ser 

diferenciados e caracterizados, como ilustrado pelo compêndio de ritus Graecus (Scheid 1995: 

15-31). 

 A partir do período do Principado, uma série de medidas diretas foi tomada para controlar as 

atividades religiosas e associações daqueles fora da elite. Tanto Cesar quanto Augusto baniram 

sociedades privadas (collegia) temendo seu papel social e político de desordem. Entretanto, Cesar 

permitiu especificamente a reunião entre judeus e sua coleta de dinheiro. A organização de festivais, 

procissões, purificações, sacrifícios e refeições comunitárias, seriam ordinariamente controladas 

pela elite dominante de acordo com o calendário que evocava o de Roma. Saturnalia e o Parentalia 

eram casos em que as celebrações aconteceriam no âmbito do agregado familiar e âmbito dos ritos 

domésticos. Contudo, os rituais romanos públicos eram mais austeros, e não havia livros sagrados, 

orações complexas ou cerimônias cujo significado pudesse ser debatido indefinidamente pelos 

estudiosos. De maneira geral, o sacrifício era ainda mais central e objetivo para as comunidades 

romanas provinciais do que era na metrópole (Elsner 1991: 50; Woolf 2009: 250). Os deuses que 

foram honrados com dedicações pelos senadores e oficiais equestres que serviam nas províncias 

também refletem a tradicional ênfase predominantemente oficial dos deuses de Roma, 

especialmente Júpiter. Até o quarto século EC, senadores e oficiais equestres raramente teriam sido 

iniciados em cultos estrangeiros. Augusto recomendou estritamente que seu filho Gaio não fosse 
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oferecer orações para HaShem  em Jerusalém. De fato, durante o primeiro século EC, o 46

crescimento das “superstitio estrangeiras” em Roma passou a representar uma ameaça para o 

sistema político-religioso oficial Romano e um motivo de temor.  

 Uma coisa é certa, a Arqueologia da Palestina romana pode somente fornecer bases 

comparativas com os textos escritos a partir do período do edomita-judeu-romano Herodes I, rei 

cliente de Roma em Israel, entre os anos de 37 AEC e 4 AEC. Não existe evidência de uma invasão 

Parta em 40 AEC e conflito aberto para uma conquista de território por Herodes, como sugerem os 

textos escritos, especialmente Flávio Josefo. Porém, as construções e a cultura material 

características do período herodiano representam uma dramática mudança na região e um programa 

de construções que afetou não somente Jerusalém, mas toda a Judeia, Samaria e as porções centrais 

dos domínios de Herodes, demonstrando sua fidelidade a Roma (Chancey e Porter 2001).  

 Os sacrifícios romanos representavam a estabilização da relação entre adoradores e 

divindades. As evidências iconográficas indicam abundantemente a existência do ritual romano, 

especialmente o sacrifício nas províncias, como é possível observar no exemplo do disco da lucerna 

encontrada nas escavações de um piso mosaico em Beit She’an (Sussman 2012: 189; 335, fig. 2; 

fig. 47 abaixo). As lucernas servem como ‘memes' , na medida em que as imagens das peças 47

portam os significados pré-concebidos e conhecidos da prática discursiva do período. A 

intencionalidade da comunicação. Além do fato que com somente um molde importado da Itália as 

oficinas locais tinham a capacidade de manter e/ou alterar os temas iconográficos e produzir uma 

grande quantidade de peças utilizando com o mesmo molde na manufatura dos objetos. O meme 

como uma unidade de informação que se multiplica de cérebro em cérebro e por consequência entre 

locais, demonstra como comportamentos adquiridos, símbolos e rituais propagados através de 

imitação sobrevivem para além dos indivíduos e grupos que os transportam. Inerente à replicação 

está a possibilidade de mutação e a fecundidade das ideias que permitem a transmissão dos memes 

sob uma nova forma, mantendo o significado atrativo e a auto-identificação comunicativa.  

 O termo mais comum usado no Tanach para referir à divindade de Israel conforme Vayikra 24:11(ויקרא) (Levítico 46

24:11) e Devarim 28:58 (דברים)(Deutoronomio 28:58). O termo Elohim (יהוה-YHWH) quando tradicionalmente lido em 
público era trocado pelo termo Adonai (ֲאדֹנָי). O termo Elohim parou de ser usado durante o Judaísmo do Segundo 
Templo, por volta do século 3 EC. Somente era lícito o uso pelo Sumo Sacerdote (Kohen Gadol) no interior do Templo, 
no Santo dos Santos (Kodesh ha-Kadosim), durante o Yom Kippur. Termos como Ehyeh-Asher-Ehyeh, Yah, YHWH 
Tzevaot também designavam em maior ou menor escala de uso a divindade de Israel. 

 Um meme é uma ideia, comportamento ou estilo que se espalha de pessoa para pessoa dentro de uma cultura e 47

funciona como uma unidade para o transporte de ideias culturais, símbolos, rituais ou práticas que pode ser transmitido 
de uma mente para outra, seja através da escrita, fala, gestos, outros fenômenos imitáveis. Análogos aos genes, os 
memes se auto-replicam, se transformam e respondem a pressões seletivas (Graham 2002: 196). 
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 Quando as cenas de sacrifício são visíveis parecem estar de acordo com as normas dos 

romanos, como estabelecido a partir de evidências metropolitanas (Woolf 2009: 244). As tradições e 

ritos de sacrifício romano expandiram-se num mundo em que este mesmo tipo de oferta estava  bem 

estabelecido com distintos ritos, significados e propósitos entre os grupos da região. Seria 

pragmático admitir que apropriações e câmbios, bem como imposições e conformidades 

ocasionaram mudanças religiosas no desenrolar de um sistema ritual em detrimento dos seus 

concorrentes, no mundo romano. E assim, sob a égide da terminologia e das imagens romanas, 

distintos sistemas de rito se prolongaram e/ou emergiram nessa região, como pode ser observado 

com o surgimento do Cristianismo como religião oficial do Estado.   

 No decorrer do segundo século EC ninguém poderia mais ser membro de uma agremiação. 

Agremiações sociais foram banidas, mas agremiações funerárias que se reunissem sob os auspícios 

de um deus tinham autorização. Aos pobres era permitida a organização e coleta mensal de valores 

para o enterro dos envolvidos. Os soldados somente poderiam se associar caso fosse mérito de 

religio e adoração a Júpiter (Doliqueno ou Capitolino) e Mitra. Cristãos não tinham permissão de 

reunião pública e em grande extensão tratava-se de Judeus, proliferando-se em seu período inicial 

através de suas redes de poder, comércio e contatos culturais. A religião cívica romana, no entanto, 

Fig. 59. Lucerna com cena de sacrifício encontrada associada a um piso mosaico em Bet 
She’an: Dois indivíduos em pé segurando um animal sobre um altar circular para imolação 

(Sussman 2012: 189; 335: fig.2) 
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poderia acomodar, como o fez, uma variedade de ritos e significados quando subordinada à 

disciplina apropriada. 

  O potencial do fazer arqueológico diz respeito à análise das estratégias de manipulação das 

identidades em relação à materialidade, ao econômico e ao político (Jones 2007: 110). Devemos 

assumir que sacerdotes romanos estavam na Palestina, pontífices e algures são atestados em 

comunidades provinciais, a julgar pelas leis municipais. Apenas algumas das funções dos sacerdotes 

romanos do período republicano foram incorporadas e realizadas por seus análogos provinciais. A 

maioria de suas funções foram delegadas e atribuídas aos magistrados. Porém, a arbitragem de 

rituais manteve-se como papel fundamental dos sacerdotes romanos em todos os lugares.  

 Substituições e sincretismos ocorreram em áreas periféricas do sistema de poder romano, 

possibilitando a interpretação dos observadores metropolitanos e tradicionalistas, como um 

empobrecimento ou poluição da religião romana. Os membros do sacerdócio na Província Palestina 

também não encontrariam coerência nos debates sobre a interpretação da Torá judaica ou da Torá 

samaritana, uma vez que não atuavam nestes contextos, demandando observância dos rituais, 

domínio dos temas e idiomas (a Torá Judaica (ּתֹוָרה) foi escrita em hebraico e a Torá Samaritana no 

alfabeto samaritano), bem como da natureza fragmentada das religiões abraâmicas após o período 

de 70 CE. Uma série de novas tecnologias, formas de arte, práticas funerárias, práticas rituais, 

estratégias de alianças e tipos de uso do espaço tomaram forma após a supressão da Primum 

Iudæorum Romani Bellum, ou da Grande Revolta Judaica (המרד הגדול) , iniciada em 66 EC e 48

controlada em 70 EC. A insurreição Judaica somente foi suprimida totalmente após a Revolta de 

Bar Kokhba (מרד בר כוכבא) , durante o período de Adriano, entre os anos de 132-136 EC 49

(tradicionalmente o Tishá BeAv marca a data 135 EC). Existem indicações de que bastante cuidado 

foi tomado para acomodar cultos existentes e elaborar adequados e autorizados sincretismos entre 

as divindades locais e as romanas. O Templo do Monte, o sacrifício de sangue e os sacerdotes que 

oficiavam em Jerusalém foram fundamentais para a identidade judaica, entretanto o Judaísmo da 

Diáspora com a proliferação e difusão de sinagogas e novos rituais, o crescimento do rabinato na 

Galileia e o desenvolvimento da Torá oral (Talmude, ַּתְלמּוד) e sua exegese forneceram subsídios 

para o cumprimento da instrução (Torá) e coesão à tradição dos Judeus. Por outro lado, nem todas 

 ha-Mered Ha-Gadol48

 mered Bar Kokhba49
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as comunidades judaicas eram parecidas e concordantes entre si ou seguiam os mesmos ritos (Woolf 

2009). 

 Os rituais são os mecanismos pelos quais a religião acontece como centro da vida diária, 

condicionando a atenção das pessoas e desenvolvendo relações com a materialidade. As estátuas 

dos imperadores, por exemplo, eram tratadas religiosamente e eram lugares considerados como 

refúgio, caso fosse necessário obter apelo e proteção por crimes cometidos. O mesmo costume já 

estava anteriormente difundido na Grécia e as autoridades romanas temiam o abuso desse 

privilégio. 

 As recentes pesquisas arqueológicas sobre a Palestina romana trouxeram mais informações 

sobre os contextos urbanos e as cidades da Palestina romana. Destacam-se entre os principais 

ambientes urbanos, cidades cosmopolitas e de interior: Cesareia Marítima, Élia Capitolina 

(Jerusalém, Colonia Aelia Capitolina), Citópolis (Beit She’an ou Scythopolis), Séforis (Tzippori, 

Eirenopolis ou Diocesaraea), Cesareia de Filipe (Paneas ou Banias), Sebaste (Shomron ou 

Samaria), Neapolis (Siquém-Shechem, Nablus ou Flavia Neapolis), Tiberíades, os sítios de 

Cafarnaum, Massada, Qumran, Yodefat, Gamla que reforçam a presença judaica através da presença 

dos vasos e banhos rituais (mikveh ou mikvah, מִקְוֶה ou מקווה). A malha urbana de Jerusalém ainda 

Fig. 60. Cardo Máximo de Jerusalém (Segni e Weskler-Bdolah 2012: 23-24).

!
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preserva muito do traçado elaborado no período de Adriano. O mosaico bizantino (do sexto século 

EC) da igreja situada na localidade de Madaba, na Jordânia, reforça a ideia dessa malha urbana (fig. 

49). O Cardo Máximo saindo da porta norte, portão de Damasco, atravessando a cidade até o sul e o 

outro cardo correndo em paralelo próximo ao muro da cidade. Nas escavações no portão de 

Damasco foi encontrado um arco triunfal com características similares aos bem preservados arcos 

de Gerasa, Jordânia, do segundo e terceiro séculos EC. Essa reconstrução da cidade está 

cronologicamente datada pelas escavações entre o fim do terceiro século EC (com a presença da X 

legião) e o início do quarto século EC, momento dentro do processo de cristianização da Palestina 

em que a conquista de sua capital espiritual é consolidada (Geva e Avigad, 1993). 

 O cardo foi estabelecido em direção ao Monte Sião, onde o acampamento da X legião estava 

estacionado. O Decumanus Maximus provavelmente seguiu a linha da moderna Rua de David e Rua 

da Cadeia. E corria em direção ao vale do Tiropeon , ao longo do muro herodiano ocidental em 50

direção ao monte do Templo (הר הבית) . Áreas do Cardo Maximus de Jerusalém foram escavadas e 51

partes dos pavimentos e colunas foram desenterradas (Chancey e Porter 2001: 189-190; Segni e 

Weskler-Bdolah 2012). 

Fig.61. Mosaico de Madaba, Jordania e mapa de  Jerusalém com área escavados do Cardo 

Máximo.

O vale de Tiopean, em hebraico (הגיא המרכזי) era chamado de Vale Central, pois separava o Monte Moriá do Monte 50

Sião, adjacente ao vale de Geena. O vale era cruzado por pontes, entre elas a Ponte Sião que provavelmente servia para 
conceder o Templo ao palácio real. Atualmente é praticamente uma planície pelo acúmulo de materiais. 

Har Ha-Bayit51
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A cidade teve dois fóruns, um deles no Muristan (atual bairro cristão da Cidade Velha), e o 

outro mais ao norte, no lugar em que Adriano ergueu um templo dedicado a Vênus (posteriormente 

no mesmo sítio foi construída a Igreja do Santo Sepulcro). Do outro fórum localizado ao norte do 

Monte do Templo, somente o arco dell'Ecce Homo restou, um arco erroneamente associado à figura 

de Pilatos. A reconstrução do período de Adriano reutilizou em grande parte os materiais do período 

herodiano. A regularidade encontrada no plano norte da cidade romana se estendeu até o campo 

legionário instalado no Monte Sião. A localização exata deste acampamento legionário não é clara; 

contudo, tem sido sugerido que ele foi localizado nas áreas dos bairros Judeu e Armênio da Cidade 

Velha. Evidências do acampamento consistem principalmente em inscrições e telhas com a estampa 

da X Legião Fretensis. A nova cidade construída em cima de Jerusalém era exclusivamente 

associada à religião tradicional romana, pelo menos nesse período inicial após reconstrução. Dião 

Cássio (História Romana 69.12.1) informa sobre a dedicação do templo de Júpiter Capitolino no 

lugar do Templo dos Judeus. Nas moedas cunhadas pela cidade aparecem deuses típicos como Hígia 

e Dioniso (Meshorer1985). Os Judeus foram proibidos por um tempo de entrar na cidade e 

transgressões desta lei eram punidos com a morte. A aplicação da proibição não parece ter durado 

muito tempo, mas o caráter Judeu da cidade foi devastado e fragmentado sob a ocupação romana. 

 O registro arqueológico também testemunha a presença militar romana em outros lugares na 

Palestina. Em sítios da Judeia e da Galileia foram encontradas inscrições referentes às unidades 

militares romanas. Evidências das unidades da VI Legião Ferrata incluem uma fortaleza militar 

localizada nas imediações de Tiberíades, outras evidências militares são uma fortificação no Monte 

Hazel e um acampamento em Tel Shalem, lugar onde foi encontrada além de uma inscrição 

mencionando a legião, a estátua de bronze de Adriano (Isaac 1992; Safrai 1992).  

 As lucernas encontradas em Jerusalém durante o primeiro século EC demonstram a 

predominância dos modelos herodianos de produção local (RWH3, abaixo, fig. 33), entretanto 

através da transformação do espaço da cidade durante o segundo e terceiro séculos EC a produção 

romana de lucernas e suas derivações (R24 - R28, fig. 33) paulatinamente dominaram os padrões de 

consumo do sítio. Nesse sentido, é importante observar que os indivíduos participam de um ativo 

recrutamento no mundo que está sempre sob o regime de determinadas limitações conceituais. As 

ações de consumo comportam os padrões de percepção e apreciação das estruturas cognitivas e 

avaliativas que expressam o domínio das operações necessárias para atingir as regularidades, sem 

estar necessariamente vinculado à obediência das regras. As ações de consumo da mesma maneira 
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estão coletivamente organizadas, sem obrigatoriedade de estar vinculadas a uma determinada ação 

organizadora (Bourdieu 1991: 92). 

 A distribuição de símbolos romanos em Jerusalém, assim como toda Palestina, cumpriu a 

função de ser uma das ligações no processo de comunicar. O símbolo e o simbolizado se relacionam 

de forma dinâmica e em constante mudança. Na interação entre grupos determinadas categorias de 

objetos passaram a ser entendidas como entendidas materiais, inseparáveis da situação relacional 

que as defini como símbolos. As entidades materiais fixam em quem as usam certos atributos 

culturais específicos e auxiliam a compreender os símbolos e os “pontos de vista” como um posição 

fixa no espaço. As lucernas permitiram relações de julgamento, classificação e auto-expressão que 

perfazem a construção das identidade culturais.  

Fig. 62. Lucernas encontradas em Jerusalém - análise por tipo e contexto.
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9.2. Lugares de devoção e Lucernas Romanas  

O sistema de estradas romanas proporcionava rotas confiáveis para facilitar o movimento 

das tropas e de todos os negócios romanos. Estradas pavimentadas atravessaram a Palestina e o 

sistema de vias romanas ligava a região desde a Síria até o Mar Morto através da Via Nova Trajana. 

A Via Maris que ligava Antioquia e Alexandria também cumpria um importante papel de conexão 

entre cidades e foi vinculada com a costa de Israel através de uma estrada que levava a Cesareia 

Marítima, ligando também as cidades de Legio e Beit She’an; que por sua vez, se conectava com a 

Via Nova Trajana. Cesareia Marítima funcionava como o principal centro de poder romano. No 

segundo século EC o teatro foi reconstruído e o circo foi edificado. Uma inscrição reflete a presença 

de um santuário em homenagem a Adriano, e outras atestam projetos adicionais de construção 

(Lehmann e Holum 2000). Estátuas de divindades romanas foram encontradas nas escavações da 

cidade (Gersht 1996) e a comunidade judaica construiu uma sinagoga durante o terceiro século EC. 

A sinalização das estradas romanas, através dos marcos romanos das vias ajudam a compreender a 

construção e renovação dessas rotas e a conectividade da região. Caminhos adicionas no sentido 

norte-sul ligavam Gaza e Jope com Jerusalém, Neapolis, Sebaste, Legio, e as rotas leste-oeste 

conectavam Tiberíades, Cesareia de Filipe e Tiro (Avi-Yonah 1966; Isaac e Roll 1982; Fischer, 

Isaac e Roll 1996).

Através de Cesareia Marítima (fig. 51 e 52) fluíram grãos, vinho, azeite, cerâmicas e outros 

produtos através de um bem estabelecido aparato urbano que tornava a cidade um importante centro 

comercial e religioso. Ao aportar no porto de Sebastos (nome grego de Augusto) em Cesareia 

Marítima a plataforma do Templo de Augusto e Roma se sobressaia na paisagem. Da mesma forma 

para aqueles que adentrassem a cidade pelas vias. Uma cidade de traçado ortogonal, fachadas, 

mosaicos, colunas, revestimentos de mármore, aqueduto, armazéns e comércio. O templo de 

Augusto e Roma, o teatro e o anfiteatro, todo esse aparato urbano estava ligado à cidade e ao nome 

de César e Augusto. O porto de Cesareia era um atrativo ponto comercial e a área que foi utilizada 

para os armazéns durante o início do período romano sofreu um processo de mudança que pode ser 

evidenciado pelas cerâmicas e lucernas do local.  De um complexo de três armazéns, um deles, o 
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Armazém 1 foi escavado entre 1973 e 1974. O Armazém 1 tem 30 m de comprimento (leste-oeste), 

5 m de largura e mede 5 metros de altura. As escavações dessa área indicaram que havia somente 

alguns armazéns nessa parte da cidade, e ficavam a 10 m da maior rua do porto. Essa rua fora 

colapsada e, portanto, é impossível determinar a sua fundação.  

Fig.63. Vista do Cardo Maximus de Cesareia

!

Fig.64. Vista do Cardo Maximus de Cesareia
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A escavação do Armazém 1 de Cesareia Marítima desenterrou 34 lucernas íntegras 

evidenciando os ritos religiosos relacionados ao sítio. O ato da quebra intencional de lucernas foi 

familiar entre os grupos monoteístas do período romano na Palestina e as lucernas estavam 

distribuídas sobre piso do Armazém 1 que foi identificado como um Mitreu (Mithraeum) . As 52

lucernas foram datadas entre o segundo e terceiro séculos EC. Interessantemente, aparecem 

intencionalmente quebradas, sugerindo um ritual de quebra da peça antes do acendimento das 

lâmpadas (Blakely 1987: 96-97).  É possível aceitar a participação de judeus, samaritanos ou 

cristãos no culto a Mitra em Cesareia e a troca simbólica entre esses grupos.  

 Durante o período bizantino, a institucionalização dessa prática deu origem ao rito 

samaritano de quebra das lucernas; em outros termos, a prática de produzir lucernas completamente 

fechadas para consumo próprio do grupo, obrigando o usuário a quebrar a parte superior do objeto 

(que não continha mais nenhum motivo iconográfico), no momento de acender a lâmpada de óleo 

(Teixeira Bastos 2014: 35-48).  Uma moeda de bronze de Heliogábalo datando de 218-222 EC foi 

encontrada no piso do Mitreu (Blakely 1987: 100). A maioria das lucernas quebradas é do final do 

primeiro e segundo séculos EC, enquanto os exemplares que foram encontrados mais próximos ao 

altar datam do final do primeiro ao meio do terceiro século EC.  Isto sugere que as lucernas desse 

período estavam sendo usadas próximas ao altar durante algum tipo de atividade ritual.  

 O Mitreu da cidade foi adaptado no local de um horreum (fig. 53) numa área da cidade de 

grande circulação. A prática do mitraísmo em um local comercial e visível enfatiza a importância e 

natureza dos movimentos religiosos na Palestina romana. A concorrência e a rivalidade entre os 

grupos religiosos marcaram muitas vezes o cenário da cidade (Donaldson 2000). O prédio do 

horreum recebeu uma apropriação simbólica, semelhante a uma caverna de um tamanho moderado 

para acomodar um pequeno grupo de pessoas, com a adaptação de um altar e uma abertura no 

telhado do edifício para o culto ao sol e o culto do equinócio. A comunidade condicionou o espaço 

conforme a necessidade das novas práticas religiosas. 

 O mitreu era ou uma caverna natural adaptada ou um edifício adaptado que se assemelhava a uma caverna como em 52

Cesareia Marítima. Essa "caverna", chamada espeleu (spelaeum) ou espelunca (spelunca), tinha bancos acompanhando 
as extensões das paredes para a refeição cerimonial. O santuário ficava geralmente no fundo da caverna junto com o 
altar na forma de um pedestal. Muitos mitreus com este mesmo plano básico estão espalhados por todo o território do 
Império Romano, particularmente onde as legiões ficavam estacionadas. O culto de Mitra se difundiu até chegar a 
Roma e o Mitreu de Cripta Balbi é um comparativo significativo. 
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O Lararium de Apollonia também oferece outro caso interessante em que o contexto de 

análise das lucernas auxilia no entendimento das práticas religiosas da Palestina romana. Situada na 

Planície do Sharon, Apollonia está também no litoral, aproximadamente a 34km de Cesareia 

Marítima e 17 km de Jope, no meio do interfluxo dessas localidades. Construída em uma plataforma 

entalhada no arenito de quartzo carbonatado natural da encosta, a construção da villa romana (fig. 

54) foi feita com a rocha kurkar local e com o mortaria, reboco que é constituído de cal e pó de 

mármore, misturado com amurca (borra de azeite) e que sustentava as paredes da edificação. A villa 

tem o tamanho de 21,50 x 24m, alinhada perfeitamente com os referenciais dos quatro pontos 

cardeais, é composta por quinze cômodos, divididos em onze salas, quatro corredores e um peristilo 

central. O pátio peristilo era cercado por pilares e quatro corredores em paralelo, ocupando a parte 

central da edificação. O maior corredor (loc. 1851/1768) está na porção sul do sítio, atravessando 

toda a construção de oeste para leste. O final desse corredor é uma parede junto da rocha matriz, 

onde se encontra um nicho entalhado, eivado de cerâmica ao seu redor. Essa técnica de opus 

incertum consistia na aplicação de fragmentos cerâmicos como forma de reforçar a espessura do 

reboco e prevenir de rachaduras e infiltrações. O nicho foi identificado como sendo o lararium, 

elemento típico das habitações italianas. 

 Fig. 65. Complexo de Armazéns de Cesaréia (Horreum)
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 As lucernas nos cultos romanos domésticos serviam como veículos de iconografia religiosa 

e participam ativamente das práticas do altar. O ato das ofertas votivas aos deuses, convidando-os à 

intimidade da casa, refletia na verdade a concepção primordial do Pax Deorum, em que partilhar a 

coexistência entre os seres humanos e deuses seria a premissa essencial. Portanto, o empenho básico 

da adoração diária em casa consistia na separação de um “lugar sagrado”, um altar para render as 

ofertas; ou seja, o lararium para essa prática privada (fig. 55). Nesse altar tanto os lares familiares 

como as divindades do paterfamilias (divindades antepassadas protetoras) seriam honradas em dois 

ritos diários, um pela manhã e outro à noite. Durante esses ritos os deuses eram adulados e pedidos 

de proteção, atenção e prosperidade seriam feitos, com ofertas de alimentos e outros elementos. O 

lararium era naturalmente o lugar onde os indivíduos poderiam adorar os deuses confidencialmente 

e render pequenas oferendas. Essencialmente o lararium é o “coração sagrado” da casa, o lugar 

onde as forças dos deuses poderiam ser trazidas à existência saecularis diária.  A lucerna exercia a 

dualidade comunicativa do rito através do ato de acendimento da lâmpada e a relação com a chama 

do objeto (Teixeira Bastos 2014: 43-44).  

Fig. 66. Villa romana de Apollonia, Planície do Sharon.
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O santuário de Pã na Galiléia serve como mais um contexto a ser abordado nesta pesquisa, 

no que diz respeito às distintas práticas religiosas na Palestina romana e suas relações com o 

material cerâmico, especialmente as lucernas. Seis temporadas de escavações (1988-1994), sob os 

auspícios da Autoridade de Antiguidades de Israel, expuseram a explanada do santuário de Pã com 

vestígios arqueológicos que incluem seis estruturas; 100 caixas com fragmentos e vasos de 

terracota; cerca de 2.000 kg de cerâmica; aproximadamente 200 kg de fragmentos de pedras; cerca 

de 2.500 fragmentos de ossos de animais; 10 caixas de fragmentos de vidro; 20 inscrições; 

fragmentos de cerca de 10 altares; cerca de 200 fragmentos de mármore e esculturas em calcário 

(Berlim 1999: 28). Informativas são as lucernas e cerâmicas encontradas no local; esses artefatos 

permitem mais inferências sobre a reconstrução de práticas rituais e os lugares de devoção na 

Palestina romana. As lucernas podem seguramente ser datadas em seus respectivos períodos de 

utilização. Existe cerâmica de todos os períodos de ocupação do santuário, permitindo assim o 

estabelecimento de cronologia e padrão de consumo. O material cerâmico é especialmente 

elucidativo no que diz respeito às ofertas dos adoradores. 

Fig. 67. Lararium de Apollonia (dois nichos: o maior na visão frontal e outro menor no 

muro da esquerda).
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 O santuário de Pã (fig. 56) está localizado abaixo dos penhascos do Monte Hérmon 

(moderna Banias), noroeste das Colinas de Golã. O santuário fica em um terraço estreito de 250 

metros de comprimento, na extremidade uma enorme caverna por onde passa umas das fontes do 

Jordão. A localização é referenciada nos escrito de Josefo (Ant. 15.10.3, JW 1.21.3) e Eusébio (Ec. 

Hist. 7,17).  O Santuário de Pã na Palestina mantinha a característica dos lugares de adoração de Pã 

pelo Império, localizando-se próximo a cavernas e em áreas rurais ou nas suas proximidades 

(Borgeaud 1988: 49-51). Desde o terceiro século AEC até o quarto século EC o santuário ao deus 

grego Pã existiu na foz do rio Jordão. A decisão do rei Herodes, o Grande, em 19 EC (Josefo Ant. 

15. 363-64) de dedicar um templo a Augusto no mesmo local de culto de Pã segue a mesma atitude 

clientelista observada em relação em Cesareia Marítima com a edificação do Templo de Augusto e 

Roma, dedicado em Cesareia Marítima. Herodes introduziu não só outra divindade no santuário, 

mas também certa quantidade de atenção oficial, dinheiro e status. Pouco tempo depois, no segundo 

século EC, Herodes Filipe, seu filho mais novo e sucessor na Galileia e Pereia, escolheu uma área 

próxima, mais abaixo em relação ao santuário, para a localização de sua nova capital, Cesareia de 

Filipe (Tzaferis 1993). O Santuário de Pã passou então de uma área rural para um culto urbano e 

prestigiado, com a reputação ligada à nova capital. 

Fig. 68. Representação do Santuário de Pan na Alta Galiléia (Imagem cortesia da Autoridade 

de Antiguidades de Israel - IAA)
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As Escavações de 1988-1994 (Ma’oz 1993 e 1996) foram feitas nos edifícios que incluem 

(de oeste para leste, ou seja, do mais antigo ao recente – conforme representação na fig. 56): a) um 

templo (propylaeum) com pórtico de calcário e mármore, provavelmente aquele que foi dedicado a 

Augusto e mencionado por Josefo (Roller 1998: 190-92; cf. Ant 15.10.3); b) o chamado "Tribunal 

de Pã e as ninfas” nomeado assim pela inscrição na parede que fica próxima aos nichos entalhados 

na rocha do sítio; c) um templo dedicado no período de Trajano ou Adriano, chamado "Templo de 

Zeus e Pã"; d) um segundo tribunal, estreito, ao ar livre, acessado por uma escada, a chamada 

“Corte de Nêmeses”, foi nomeado também após uma inscrição dedicatória; e) um edifício com três 

salas e uma área pavimentada, chamado “Edifício Tripartite”, com um nicho elevado; e f) uma 

estrutura  apsidal com duas salas pequenas e um santuário pequeno, chamado de "Templo de Pã e as 

ovelhas" (Ma’oz 1996). O Santuário de Pã (fig. 57) serviu como um grande centro religioso de 

Cesareia de Filipe, cuja população incluía judeus, cristãos e romanos. 

A quantidade e os tipos de cerâmica e lucernas ajudam a constatar as mudanças no ritual do 

santuário. A diferença mais notável é o aumento acentuado na dedicatória de lâmpadas de óleo. A 

sigillata oriental A (ESA - de meados do quarto século EC) também foi encontrada nas estruturas do 

terraço. Todo o material cerâmico pode ser datado pela combinação da evidência do material 

numismático e as inscrições encontradas no sítio. Durante o início do terceiro século EC, o Edifício 

         Fig. 69. Santuário de Pã, Alta Galiléia

!

!188



Tripartite e o Templo de Pã e as ovelhas, foram construídos e ligados por um caminho pavimentado. 

Ambos continham um idêntico, e distintivo, corpus de cerâmica que consiste em uma série de 

pequenas lucernas do tipo lâmpadas pires, vasos de mesa, tigelas e panelas. Esse tipo de cerâmica 

foi manufaturada na área ao redor de Cesareia de Filipe (provavelmente em Khirbet el-Havarit, no 

norte de Golan). A maioria do depósito cerâmico foi encontrada abaixo do piso do Edifício 

Tripartite juntamente com uma moeda de Julia Maesa (220 EC), contribuindo para estabelecer a 

cronologia do sítio.   

 O conjunto cerâmico do período romano tardio é surpreendentemente diferente do anterior. 

Dentre as diferenças, o enorme número de lâmpadas em relação ao período romano inicial merece 

destaque: fragmentos de 2.930 objetos cerâmicos foram encontrados no sítio. A maioria do conjunto 

(314 cerâmicas de mesa, 607 cerâmicas de cozinha, 68 recipientes de armazenamento) era formada 

por lucernas sem aparentes marcas de uso. Essa condição indica que os artefatos tinham caráter 

cerimonial, e não funcional. Essas lâmpadas, como as dedicadas em períodos anteriores, 

representam, provavelmente, simples ofertas individuais (Berlin 1999: 37). Em comparação com os 

33% de lucernas votivas encontradas no início do período romano de ocupação, a dedicação de 

lucernas no período romano-tardio sobe de 33% para 62% durante o período romano-intermediário 

e compreende 75% das cerâmicas do período romano-tardio da ocupação. O aumento é 

consideravelmente grande e reforça a tese da importância das lucernas em termos econômicos e 

simbólicos na Palestina romana (Teixeira Bastos 2014: 99-108). 

 Um aumento dessa magnitude deve refletir a introdução de novos ritos que exigiram  

lucernas, em um estilo diferente de culto. Ritos que exigem luz, lâmpadas de óleo, especialmente 

em tal quantidade, comumente são associados ao culto de mistérios, ou talvez um santuário 

oracular. Um exemplo nesse sentido é o que se nota no santuário de Posidão em Isthima. O aumento 

do número de lucernas reflete uma mudança nos ritos. A abundância excepcional de lucernas do 

primeiro século EC (em comparação também com os outros períodos) indica a popularidade dos 

mistérios noturnos e as lucernas como elementos individuais de comunicação, atuação e prática nos 

ritos necessários do culto (Broneer 1977: 2-3, 92). Próximo ao santuário de Pã, em Quedes, um 

santuário oracular provavelmente existiu entre o segundo e terceiro séculos EC 

contemporaneamente (Fischer et al. 1984; Ovadiah et al. 1993; Magness 1990). 
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 Da quantidade de lucernas votivas do período romano-tardio, a maioria (87%) é do tipo 

pires em miniatura, versões do tamanho regular desses modelos foram encontrados nas escavações 

da própria Cesareia de Filipe, em Tel Dan (Biran 1994: 192, fig.1-2, 4), em Dabura e Darda, no 

norte das colinas de Golã (Hartal 1989, pl. 14.2, 6, 8), em Jebel Somak e Haruya nas encostas do 

Monte Hérmon (Dar 1978, pl 3.2-4); sem deixar de mencionar Har Senaim (Dar 1993, pl. 1,1) onde 

foram classificadas equivocadamente como do período helenístico. Essas lucernas em miniaturas 

parecem ter sido fabricadas especificamente para a oferta votiva e ritual no santuário de Pã. 

Lucernas do tipo pires (Rosenthal e Sivan 1978: 11-12; Sussman 1989) foram formas simples, 

abertas e que lembravam as lucernas pinças do período pré-clássico. Os artefatos produzidos 

localmente derivam das lucernas importadas moldadas tipo disco (a discus). O aumento das ofertas 

votivas sugere visitas mais periódicas ao santuário e dedicações menos dispendiosas que ofertas de 

cozido (prática do período anterior). Esta mudança pode ser um resultado do novo estatuto do 

santuário como um culto urbano e os ofertantes deste período provavelmente foram os moradores 

da nova cidade. O grande número de recipientes de cocção indica que simultâneo ao aumento da 

dedicação de lucernas simples, as refeições continuaram a ser feitas e oferecidas em menor escala. 

A continuidade da prática de refeição ritual reforça as práticas coletivas e movimenta os estímulos 

agregadores.  

 Enquanto a longevidade do culto é geralmente vista como reflexo da estabilidade da vida 

religiosa no local, as evidências arqueológicas e as mudanças históricas fundamentais sugerem que 

os rituais de culto mudaram ao longo do tempo. Na época helenística, adoradores de assentamentos 

próximos trouxeram suas cerâmicas de manufatura local nas quais fizeram refeições dedicatórias 

(isto é, passaram algum tempo no sítio para seu preparo). Quando o santuário tornou-se um 

santuário cívico no primeiro século EC, as dedicatórias se tornam mais simples com lucernas, 

algumas importadas. Durante o segundo século EC impressionantes edifícios e esculturas 

transformaram o santuário em grande centro religioso, os ritos privados parecem perder espaço 

durante este período. As ofertas individuais retornam durante o terceiro e quarto séculos EC, como é 

indicado pela presença de uma enorme quantidade de lucernas tipo pires ofertadas, dedicações mais 

simples. A popularidade desse artefato de culto durante esse período é impressionante e certamente 

se relaciona ao seu atributo de luz e decorrências metafísicas desse entendimento. O santuário 

indica ter sido abandonado em meados do quarto século EC. Nenhuma evidência aponta para uma 

destruição proposital, embora durante esse período o santuário abrigasse um culto tradicional 

romano em uma cidade cada vez mais cristã. Cultos em áreas como a do Santuário de Pã foram 
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posteriormente desacreditados e ligados a práticas rurais. O termo depreciativo paganus ou pagão 

(relativo ao pagus e o urbanus), que foi empregado depreciativamente no processo de cristianização 

do Império Romano para desqualificar o rural e enaltecer o citadino, certamente encontra lugar 

neste contexto (Brown 1999). 

 A análise cuidadosa e contextualizada da cerâmica do Santuário de Pã (fig. 57) em cada 

período enfatiza a natureza das cerimônias e oferendas (o culto individual com lucerna); as 

divindades às quais foram dedicadas as ofertas; e a relação entre o santuário e a cidade de Cesareia 

de Filipe, o Monte Hérmon, as Colinas de Golã e o Vale de Hula. Além disso, essa grande massa de 

ofertas em um santuário romano durante o processo de cristianização da Palestina romana 

demonstra a vívida permanência das práticas tradicionais da religião romana. 

 O Templo de Augusto e o Tribunal de Pã e as ninfas, próximo à gruta e suas elaborações 

arquitetônicas fornecem evidências físicas do sacrifício de ovelhas no local. Não foram encontradas 

cerâmicas na área do Templo de Augusto, com exceção de uma lucerna, nem tampouco no Tribunal 

de Pã e as ninfas. Em 148 EC dois nichos foram adicionados no local, de acordo com a inscrição em 

grego na rocha. Um desses nichos era para a escultura da ninfa Eco, mulher de Pã e divindade que 

                                         Fig. 70. Nichos do Tribunal de Pã e as ninfas.
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amava os bosques e montanhas; o outro nicho foi dedicado à estátua de Hermes, filho da ninfa Maia 

e pai de Pã. A evidência numismática encontrada no sítio de Panias corrobora as relações 

estabelecidas (Berlim 1999: 41-42).   

 O Templo de Zeus, por sua vez, foi construído por volta do ano 98 EC, durante o reinado de 

Trajano para os 100 anos de comemorações da fundação da cidade. Uma inscrição em mármore 

encontrada no sítio diz que o espaço foi dedicado a Pã e Zeus de Heliópolis (da cidade de 

Ba’albek). Somente as fundações do templo foram encontradas, originalmente o templo incluiria 

um pórtico com colunas e um hall onde os ritos eram conduzidos. O capitel Corinto que fazia parte 

de uma das quatro colunas da fachada do templo foi encontrado no sítio. A evidência numismática 

do sítio indica que havia uma estátua de Zeus no hall, atrás da fachada. O Templo de Zeus e Pã e o 

Tribunal de Nêmesis foram ambos construídos diretamente sobre a superfície do terraço, a 

estratigrafia nessa parte do sítio indica que ocupantes em período medieval da área a teriam 

demolido e reorganizado o lugar, destruindo o interior desse edifício. Assim, nenhuma cerâmica 

dessa área pode ser diretamente associada a esse edifício do santuário durante o segundo século EC. 

 A Corte de Nêmesis (a deusa da vingança e da Justiça Romana) localizava-se em um longo e 

estreito corredor que foi construído em 178 EC, na frente de um grande nicho que abrigava sua 

estátua. A inscrição em Grego acima do nicho menciona os nomes da deusa e do doador. 

Dedicatórias de esculturas em mármore foram realizadas e incluem sete estátuas em tamanho 

natural de ninfas e divindades, incluindo Asclépio e Apolo; e estátuas menores de Ártemis e Hermes 

(Friedland 1997: 272). O edifício, os nichos, e as esculturas fornecem evidências do patrocínio 

constante e generoso do santuário durante este período. 

 O Templo de Pã e as ovelhas foi construído por volta de 220 EC, durante o período do 

imperador Heliogábalo. Os ossos das ovelhas que faziam parte do ritual eram colocados no nicho 

retangular do hall principal junto com as ofertas cerâmicas, de comida, de vidros e moedas. O ritual 

era conduzido no terraço (telhado) na frente do nicho entalhado na rocha. Da estrutura construída 

pouco sobreviveu, somente o muro norte e a parte do semicircular do hall (apse). A mesma estrutura 

é retratada na evidência numismática do sítio e na moeda encontrada em que aparece Pã tocando 

flauta para três ovelhas que dançam no apse. Os músicos são retratados sentados na escada ao lado 

do nicho. Este rito asseguraria a fertilidade dos rebanhos e tanto a cerâmica quanto as 

representações monetárias atestam o rito (Ma’oz 1996: 1-2; Berlin 1999). 
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 Praticamente não há cerâmicas importadas tardo-romanas encontradas nas escavações de 

Cesareia de Filipe, Tel el-Wawiyat, ou Tel Dan (Brian 1994: 233), nem no norte e centro das colinas 

de Golã, ou Hammat Gader (Ben Ariech 1997: 356 -59). A evidência de cerâmica, tanto do 

santuário, como de partes da cidade, sugere que o Panion (santuário de Pã) não recebeu outras 

dedicatórias depois do quarto século EC. As últimas duas esculturas dedicadas encontradas foram 

fragmentos miniatura do torso de Eros e os quartos dianteiros de um bovino, que foram datadas por 

motivos estilísticos do mesmo período (Friedland 1997: 70). Uma lacuna quase completa no 

registro numismático do sítio entre o começo do quinto e sexto século EC pode ser interpretada 

como indicativo de que nenhuma atividade ocorreu no sítio durante esse período. O abandono do 

santuário e o despovoamento de Cesareia de Filipe acompanharam o quadro de declínio geral de 

todo o leste da Alta e Baixa Galileia e do vale de Hula durante o período bizantino (Adan-Bayewitz 

1993: 240-43).

      

 9.3. Reproduzindo a diferença 

 Ao tratar da prática simbólica em grupos sociais, inerente muitas vezes está uma visão 

equivocada da hierarquização daquilo que se chama frequentemente de tradição. A maneira como é 

tratada essa mecânica social acarreta outra ideia de que se trata de um acúmulo de conhecimentos, 

práticas e símbolos de maneira estanque e monolítica. 

 A tradição deve ser vista como um processo simbólico em que os atores, em interação com 

fragmentos do passado, interpretam e reinterpretam essas memórias, de maneira que em contato 

constante com demais grupos sociais, desempenham determinados papéis e através das associações 

que fazem nesse processo surgem as questões de “quem somos”, “de onde viemos” e “o que nós 

podemos ser” (Hall 1997: 4). Na dimensão cognitiva desse processo está, principalmente, a 

reificação e maximização da distinção, intrínseca à definição do “eu” e do “outro” (Jenkins 1994; 

Levine 1999). Nas acepções recentes sobre identidade, essa dinâmica cognitiva é uma característica 

permanente das relações entre os grupos sociais, sendo que os atores inferem a disjunção da 
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identidade objetiva e subjetiva através do significado simbólico. Incidindo no conflito simbólico os 

grupos ajustam e transformam o significado, a propriedade e o valor dos aparatos presentes em 

determinada(as) tradição(ões). Em outros termos, a disjunção sobre os conhecimentos, nomes, 

práticas, símbolos e rituais diante da busca pela legitimidade face às hegemonias.  

 A hegemonia pode ser entendida como uma “consciência predominante” em constante 

negociação e mudança entre os grupos de interesses, transcendendo o que é comumente definido 

como “ideologia”, justamente por incluir nessa relação a experiência. Dessa forma é internalizada 

ou aceita em diferentes níveis pelos membros desses grupos sociais. A hegemonia como um 

conjunto de expectativas e práticas sobre o viver, inclui os sentimentos, destinação de energia e as 

percepções que moldam o nosso redor e a nós mesmos. Trata-se de um sistema vívido de 

significados (constitutivos e constituintes) que quando experimentados como práticas se confirmam 

na reciprocidade e fomentam as mudanças (Beaudry et al. 2007). Essa apreensão fornece um senso 

de realidade para a maioria das pessoas vivendo em sociedade, e este senso de absoluto, fruto das 

realidades experimentadas, fomenta a ideia de que é difícil se movimentar para além do conjunto 

hegemônico que se impõe aos membros do grupo. Contudo, como é possível perceber, as 

hegemonias estão sempre sucumbindo sob o peso das novas significações, novos ritos, mudanças e 

lugares de devoção dos grupos humanos.
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10. A evidencia Arqueológica e Arqueométrica: as lucernas e a 
produção cerâmica no Norte da África Romano.  

 O Norte de África tem sido conhecido na imaginação popular, mas também na literatura 

acadêmica, como o "celeiro de Roma”, principalmente no que diz respeito a província do Egito. Na 

verdade, esta é uma ideia fortemente associada com a ocupação do período romano na África do 

Norte baseada somente na análise de uma província e tem sido a principal base das teorias sobre 

mudança climática que afligiu a região do Magrebe. Desde que o poder romano se estabeleceu no 

Norte da África, hipóteses sobre uma destruição das realizações romanas por invasores armados, 

principalmente os vândalos e os árabes têm sido frequentemente usadas para abordar o assunto. Os 

invasores armados e mudança climática são dois tópicos que têm sido frequentemente encontrados 

na agenda de pesquisa para a região. Normalmente, juntamente com a explicação de que existiam 

condições climáticas mais favoráveis no Norte de África, marcadas sobretudo por níveis mais 

elevados de precipitação, que tinham permitido o desenvolvimento econômico da região, como 

parte do Império Romano (Shaw, 1995: 34). 

 Apesar de ser mais um mito do que uma explicação, a suposição é parcialmente verdade: 

não há dúvida de que o Norte de África, especificamente o Egito, foi uma das principais regiões de 

grãos exportadores que abasteciam a população urbana de Roma, porém para as outras províncias e 

regiões ocorreu o estabelecimento da produção de vinho e azeite. As seis províncias a oeste do 

Egito que constituíam o império de Roma, no Norte da África cobriam a área de terra da zona norte 

do estado atual da Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos (os três últimos compunham a região do 

Magreb). Foi somente após a anexação do Império Otomano ocidental por potências europeias que 

os vestígios materiais de grandes cidades romanas, como Léptis Magna e Timgad, bem como 

moradias e complexos em zonas rurais, foram pesquisados no meio de paisagens desoladas da 

região. A pesquisa dedicada à reconstrução do passado romano no Norte de África realmente parece 

ter tomado maior impulso pela percepção criada de ser um episódio perdido, mas glorioso, da 

história do desenvolvimento, riqueza e poder europeus.  

 As impressionantes e extensas ruínas do período romano contrastam com o meio ambiente 

das regiões semi-áridas dos países atuais. Além da antítese notável entre passado e presente, a 
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explicação do declínio ecológico é tão superada principalmente pois subestima a capacidade inata 

das pessoas e grupos sociais têm de super adversidades e contradizer prognósticos anteriores de 

paisagem e espaço de ocupação (Shaw 1995: 382; Trousset de 1974: 15-21, 162). 

 Cada uma das principais categorias de sigillata africana esteve provavelmente ligada à 

produtividade agrícola das províncias romanas do Norte Africano (como indicado pela distribuição 

e propagação de ânforas do período romano), mas o aumento da produção de cerâmica não é apenas 

relacionado com as condições de ambiente ou poder de crescimento econômico, mais do que isso, 

alguns aspectos são estritamente ligados a fluxos de idéias e mercadorias do Mediterrâneo. Tendo 

em conta estas considerações, vou analisar vestígios de oficinas listadas em pesquisas anteriores e 

suas características petrográficas (e, se for o caso, também os aspectos geoquímicos), com o 

objetivo de fornecer a identificação da produção de zonas ou ateliers de lâmpadas de óleo no Norte 

da África. Devido à escassez de informação disponível sobre outras regiões do Norte da África (por 

exemplo, Líbia, Argélia e Marrocos), vou me centrar em material recuperado, principalmente, de 

sítios do nordeste e centro da Tunísia. No entanto, em primeiro lugar, é necessário justificar que tipo 

de informação está disponível para esta análise. 

 O estudo de lâmpadas de cerâmica na África romana ainda deve muito a catálogos de 

museus, que geralmente têm interesse primário em progressão linear de forma e decoração de 

artefatos. A tipologia mais popular para lâmpadas gregas e romanas encontradas na Tunísia é o 

catálogo pioneiro de J. Deneauve (1969) para o armazenamento de espécimes nos museus Bardo e 

Cartago. Como bem apontou Rossiter (2009: 93), desde o surgimento da obra de Deneauve, os 

estudos de lâmpadas africanas evoluíram ao longo do trajeto linear com uma série de novas 

pesquisas com base em coleções localizadas no Norte Africano (por exemplo, Cartago e Sabratha) e 

museus fora da África, como o British Museum e Biblithèque Nationale (Ennabli 1976; Joly 1974, 

1995; Bailey 1988; Trost e Hellmann 1996). Além disso, várias publicações recentes de fragmentos 

de lâmpadas encontrados durante escavações e pesquisas em diferentes locais norte africanos, tais 

como as lâmpadas encontrados em Cartago, como parte do programa patrocinado pela UNESCO a 

partir de meados da década de 1970 até meados de 1990; os relatórios da necrópole Raqqda; sítios 

de forno em El Mahrine e escavações em Oudhna (Uthina) e em Leptiminus (Lamta), são materiais 

complementares para abordar a vida útil de certos tipos e distribuição de lâmpadas na região 

(Anselmino 1982; Rossiter 1988; Knowles 1994; Bechtold e Schmidt 2007; Ennabli, Mahjoudi e 

Salomonson 1973; Mackensen 1993; Ben Hassen e Maurin 2004; Hayes, 2001). Estudos mais 
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holísticos em seu conteúdo, como exemplo o de L. Anselmino e C. Pavolini (1981), servem de base 

essencial para compreensão dos modelos de lâmpadas da Tunísia. 

 Portanto, apesar da frequente falta de contexto para as lâmpadas e a consequente falta de 

dados significativos, o material das publicações sobre a Tunísia acentuadamente contrasta com  as 

obras publicadas sobre as outras regiões. Certamente esta constatação limita a abrangência dos 

estudos e acaba fornecendo uma visão generalizada do domínio dos produtores tunisinos no norte e 

no centro da província da África Proconsular. Entretanto, essa visão pode mudar ao passo que 

outros sítios arqueológicos promovam novos dados com o objetivo de incorporar à corrente 

principal dos estudos de lâmpadas e cerâmicas do Norte da África (Rossiter 2009: 103). De 

qualquer forma, relatórios sobre lâmpadas de escavações na Líbia (Cirenaica), em particular Sidi 

Khrebish (Berenice), e em Bu Ngem, na Tripolitania (Bailey 1985; Rebuffat 1987), são suplementos 

importantes de informação. Necessariamente, os estudos de J. Bussière (2000; 2007, 2008; Bussière 

e Rivel 2012), com ampla classificação de lâmpadas de cerâmica da Argélia completa a   

informação disponível para esta análise e tratam-se de valiosos estudos para uma melhor ideia dos 

modelos de lucernas que circularam nas outras regiões do norte da África.  

 A produção de lâmpadas de óleo no norte da África atingiu alta escala e esses artefatos 

foram espalhados por toda a bacia do Mediterrâneo (fig. 59). Enquanto a tipologia de Anselmino e 

Pavolini permanece como a definitiva para lâmpadas ARS  produzidas em Bizacena  durante a 53 54

época romana tardia e a pesquisa de Bussière oferece um quadro geral de lâmpadas de cerâmica 

encontradas na Argélia do período púnico ao bizantino, as pesquisas de M. Bonifay adicionaram um 

novo capítulo sobre esse campo de estudos na região.  

 Bonifay (2015: 312-430) criou uma nova tipologia para as lâmpadas de cerâmica produzidas 

na Tunísia nos períodos romano e pós-romano que serve de parâmetro comparativo com as outras 

regiões do norte da África. Em grande parte baseado no retrabalho de Deneauve (cuja tipologia 

baseia-se principalmente em formas de bicos) e no volume Atlante de Anselmino e Pavolini, 

Bonifay  identificou e classificou o número completo de 85 tipos de lâmpadas, para não mencionar 

a multiplicidade de variantes dentro de cada tipo. Entre esses tipos merecem destaque: as lâmpadas 

norte africanas com verniz marrom (2°-3° sécs. EC); lâmpadas africanas baseadas em modelos 

 As lucernas com verniz vermelho, conhecidas como African Red Slip, foram espalhadas em massa pela península 53

itálica e demais províncias romanas a partir dos 4°-5° sécs. Nota-se também que é a partir desses modelos de lucernas 
que os símbolos cristãos espalham-se extensivamente  pela bacia do Mediterrâneo. 

 A África Proconsular durante o 3° século (Diocleciano, 284-305 EC) foi divida outras menores. No norte ainda 54

permaneceu África Proconsular, Bizacena e Tripolitania, todas subordinadas à Diocese da África da Prefeitura 
pretoriana da Itália e África. 
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italianos (Tipos 1-3); lâmpadas “romano-africanas clássicas”; lâmpadas africanas com verniz 

acastanhado pálido do 4°-5° sécs. EC (derivadas de lâmpadas africanas clássicas, são também 

conhecida como lâmpadas buffware ou lampes à “côtes de melon”); as lâmpadas do início da 

produção com verniz vermelho (African Red Slip-ARS, fig. 58); lâmpadas "clássicas" ARS; 

lâmpadas da forma VIII e forma X do catálogo Atlante; e as lâmpadas tipo pote bizantinas. Essa 

ordem tipológica fornece parâmetros cronológicos para datações relativas nos contextos 

arqueológicos pesquisados no norte da África.   

  

 A nova tipologia enfatiza um conjunto mais amplo de marcadores tipológios, ou atributos 

estilísticos e de forma, incluindo bicos, alças, dimensões, bases e decorações. O trabalho de 

Bonifay, finalmente, cobriu aproximadamente parte do norte e centro da Tunísia que inclui Cartago 

e seus arredores, bem como a península de Cap Bon e os sítios costeiros até o sul de Sousse. Os 

sítios de Sidi Jdidi, Oudhna, Nabeul e a necrópole de Pupput também receberam atenção nas 

escavações recentes por parte das equipes de investigação francesa e tunisina. 

Fig. 71. Lucernas clássicas African Red Slip (ARS) encontradas na Itália, no mitreu de Cripta 

Balbi, Roma.  

!
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 Uma grande quantidade de lucernas romanas fragmentadas foi encontrada em Cartago na 

área de descarte escavada  junto ao muro de Teodósio (sua área externa) ao fundo do circo da 

cidade. O depósito é datado (de acordo com as evidências cerâmica e moedas) principalmente a 

partir do final do 4° para o início do 5° séculos EC e foi escolhido para abordar um contexto 

arqueológico bem definido para os estudos petrográficos nesta tese. As lâmpadas desse depósito, 

além de estar próximo ao circo também está localizado junto a uma área de sepultamento, um  

cemitério anterior a construção do muro de Teodósio, foram estudadas e publicadas por J. Rossiter 

(1988) .  A maioria dos fragmentos pertenciam a lâmpadas ARS (Forma Atlante VIII) e seus vários 55

subtipos (Formas Atlante VIIIb-c; FormaVIIIb; Forma VIIIc1; Forma VIIId; e Forma X – paralelo 

Hayer tipo 2). Embora, para além desses grandes grupos tipológicos encontrados, o depósito 

contivesse também uma série de outras lâmpadas com verniz acastanhado pálido do 4°-5° sécs. EC, 

na sua maioria as formas derivavam dos tipos anteriores dos séculos 2°-3° EC (Rossiter Grupos 2, 3 

e 5). Nesse sentido, doze fragmentos de lucernas desse depósito em Cartago  com cronologia entre 56

o 1° e 5° sécs. foram selecionados para análises petrográficas com o objetivo de verificar a 

proveniência e fornecer novas evidências para a atividade da indústria local de lâmpadas romanas 

na África Proconsular.  

 É importante destacar a singularidade desse depósito, pois trata-se da área de descarte junto 

ao circo da cidade e marca um período de transição pelo contexto arqueológico, conforme indica o 

material cerâmico escavado (Tomber 1988: 444). A quantidade de cerâmica importada escavada na 

área de descarte demonstra que ânforas e cerâmicas de cozinha importadas aparecem em pequena 

proporção durante o período que corresponde o final do 4° séc. EC, porém os mesmos tipos 

cerâmicos com implemento de outras variantes aparecem em maior escala, tornando-se o material 

comum para o período que corresponde o final do 5° séc. EC e o período bizantino. Portanto, esse 

depósito em Cartago é anterior a maioria dos demais (poucos) depósitos publicados até o momento 

e fornece evidencias sobre os padrões econômicos e de contato na longa duração, essencialmente 

cobrindo um período anterior a 425 EC  até o final do 5° séc. EC.  

  A impressão dada pela gama de tipos posteriores representados na indústria de lâmpadas 

norte-africanas parece indicar uma continuidade de modelos a se reproduzir até o 4° séc. EC 

(Rossiter 1988: 531). Nesse sentido, atém de fornecer novos dados para integrar esses objetos nas 

 Gostaria aqui de agradecer ao Prof. Jeremy Rossiter, University of Alberta, Canadá, que gentilmente forneceu acesso 55

as lucernas do sítio de Cartago para as amostras petrográficas e análises deste estudo de doutoramento. 

 Veja Apêndice II: Fábrica e Descrições Petrográficas de Amostras,  amostras TB90 ao  TB101. 56
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pesquisas mais recentes em arqueometria da região, o objetivo de análise desse depósito é 

identificar a proveniência e os símbolos em circulação nas lucernas desse contexto.  

 Em 425 EC, o circo (fig.57) e o anfiteatro de Cartago foram incluídos no perímetro do muro 

de Teodósio que fortificou a cidade. No entanto, antes da construção do muro, o circo situava-se nos 

limites da malha urbana e chama a atenção para a similaridade dos circos extramuros em  Gerasa e 

Tiro. A localização e orientação do circo de Cartago segue o padrão observado em outros circos 

romanos, no limite da cidade onde sua construção não implicava a demolição de muitos edifícios. 

Na área ao sul do circo foram descobertas várias sepulturas, caracterizando um cemitério. Essa 

descoberta apoia que a constatação que essa área estava fora do pomerium e que esse cemitério em 

Cartago é anterior a cidade murada (Norman 1988: 11). 

Fig. 72. Localização do Circo de Cartago e área das lucernas amostradas, Tunísia. 
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 Os estudos de Bonifay sobre análises petrográficas e geoquímicas realizados em material de 

cerâmica no norte da África mostram que as principais oficinas para cerâmica ARS podem estar 

localizadas no norte e centro da Tunísia, principalmente em locais como Bordj el Djerbi, Oudhna, 

Sidi Khalifa, Sidi Marzouk Tounsi, Henchir el Kebir ou perto de El Mahrine, Henchir es-Srira, área 

de Sidi Aich. Também em áreas não costeiras, tais como Henchirel-Biar, Henchir el Guellal 

(Djilma) Has Beeb confirmado como centro para produção cerâmica na região (Mackensen e 

Schneider 2002; 2004 e 2006). Entre os locais importantes de produção de lâmpadas de cerâmica 

ARS (African Red Slip) também estão Kariouan e Sbeitla (Mackensen e Schneider 2006: 165, fig. 

1). Foram encontrados fornos e evidência de cerâmica ARS N(E) Tunisina em fábricas A1 e A2 (do 

final do 1º século AEC a meados-final do 2° séc. EC); A2 (final 2° séc. e início a meados do 3° séc. 

EC); ARS N Tunisina em fábricas A / D – grupo Sabratha – (final do 2° séc. a meados do 3° séc. 

EC); Sidi Marzouk ARS em fábricas C1 e C2 (3º séc. EC); Henchir el-Guellar – ARS em fábricas  A 

/ D, C1 e C2 (séc.  3º EC) e Oudhna, local de produção da  sigillata A  decorada (Bonifay 2004: 47, 

fig. 56). 

 Essas regiões apresentam traços de sequências sedimentares do Mioceno (Formação 

Fortuna, fig. 62) ricos em argilas grosseiramente alinhadas Sudoeste / Nordeste na base dos relevos 

                 Fig. 73. Fornos e área de manufatura cerâmica na Tunísia (Bonifay 2004).
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da Tunisia Ridge, que são aparentemente compatíveis com a composição das pastas das oficinas. O 

limite sul desses depósitos de argila (Sidi Marzouk Tounsi / Henchir es-Srira) mostram diferenças 

marcantes na composição de sigillata produzida com pasta da Tunisia Ridge (Bonifay et al. 2012; 

Yaich et al. 2000). Neste sentido, aparentemente, a produção das oficinas segue os requisitos 

técnicos específicos relacionados com as características das matérias-primas necessárias à produção 

de sigillata africana: argilas ricas com inclusões de ferro e quartzo e pobres em componentes 

calcários, depósitos abundantes e a presença de água atendem aos requisitos necessários para a 

produção padronizada em larga escala. As formações Plioceno Mioceno perto da costa não possuem 

este tipo de argila aparentemente escolhida por oficinas de produção de sigillata em massa. A crosta 

oceânica Neogênica ocorre abaixo da maior parte do Mediterrâneao Ocidental, embora a maior 

parte do Mar de Alberta tenha abaixo tanto a crosta Neogênica oceânica quanto a continental 

(Tawadros 2011: 51, 86, 455-500; Gennesseaux e Stanley, 1983: 1-20; Cohen et al. 1980: 225-237). 

 O Platô Tunisino (fig. 63) apresenta o Horizonte de Nummulites vascus, que é recoberto por 

uma sucessão de sedimentos Oligoceno-Mioceno Inferior de terrígenos a marinhos da Formação 

Fig. 74. Formação Fortuna, Tunísia. 
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Fortuna, Formação Ketatna e a formação Salammbo, além da Flysch Numidia no norte da Tunísia. 

A litoestratigrafia de sedimentos do Mioceno na Tunísia, principalmente em relação à Formação 

Fortuna Oligoceno-Aquitania, mostra uma complexa distribuição de sequências sedimentares, como 

resultado da interação de fatores tectônicos, eustáticos e climáticos de atividade durante o final do 

Oligoceno e Mioceno inicial (Tawadros 2011 : 493-500). As Formações Dirbal e Ras Abd Jalil, na 

Líbia são equivalentes às da Tunísia e Mioceno Basal, com sedimentos comumente de tipo 

conglomerado e não conformáveis, sobrepondo-se aos sedimentos mais antigos (Hammuda et al. 

1991; Tawadros 2011). 

  

 Os dados arqueométricos permitem propor a presença de quartzo arenito como pasta 

característica discriminante atribuível ao norte da Tunísia, não só das categorias sigillata, para 

sigillata africana A1 e A2, mas também para sigillata africana D de El Mahrine, Oudhna, e oficina 

"X"; bem como para os vasos de cozinha A e C e até mesmo ânforas. Algumas características de 

textura, aspectos técnicos e composicionais observados por petrografia (incluindo: pasta fina, 

vernizes finos, presença de xistos, mica e/ou microfósseis, em muitos casos) fornecem alguns 

denominadores comuns para produções da Tunísia no sul e centro da província. A Geoquímica 

utilizada pelos estudos de Bonifay (2007; 2010; 2012; 2013) permite identificar e associar as 

Fig. 75. Geologia da região costeira da Tunísia.  
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composições para oficinas do norte e do centro, mas também outras oficinas tunisinas com 

composição ligeiramente diferente que pertence à mesma família de argilas. Em geral, os produtos 

da Tunísia do norte e central parecem distinguir-se de outras produções de sigillatas africanas, 

conhecidos na Líbia Tripolitânia e Argélia Oriental, pelo ponto de vista técnico ou composicional. 

 A oficina identificada em Henchir es-Srira pode ser distinguida tanto do ponto de vista 

geoquimico como petrográfico; especialmente por uma elevada taxa de Sódio e de Titânio (TiO2) / 

magnésio (MgO), e pela pasta fina com uma matriz de argila relativamente clara, inclusões finas 

(<0,2 mm) e abundantes, onde o quartzo está associado com mica, e argila finamente granular com 

verniz opaco laranja-amarelado que cobre a peça inteiramente (Bonifay et al 2012: 54; Carandini 

1981: 139; Mackensen e Schneider 2006: 178). Outra oficina de produção de cerâmica muito 

original que pode ser distinguida por estes atributos analíticas é Sidi Aich. A análise química revela 

um número de critérios discriminantes entre os quais o alto índice de Potássio e uma proporção de 

Silício (SiO 2%) / Alumínio (Al2O 3%) original que pode ser notado neste material. Esta produção é 

ainda distinguida por níveis relativamente elevados de Cálcio (CaO), Magnésio (MgO), de Sódio 

(Na2O) e, inversamente, uma baixa taxa de Zircônio (Zr). Em termos petrográficos, a pasta é 

caracterizada por inclusões siltosas escassas, com mica de quartzo subordinada e numerosos 

microfósseis dissociados, inclusões finas de areia (0,1-0,2 mm) bem classificadas, mais exatamente 

abundantes e sub-angulares, com pasta relativamente granulada e cor marrom-laranja e vermelho-

acastanhada. A tipologia e decoração desta produção cerâmica é bastante conhecida. 

 Na Líbia, a sigillata tripolitana ou a cerâmica TRS (Tripolitanian Red Slip) é uma produção 

comprovada no sul da Tunísia e Líbia em contextos do 4° e 5° sécs. EC. A análise por lâminas 

delgadas de várias amostras oriundas de Leptis Magna mostra a boa homogeneidade da pasta (o que 

sugere uma origem única), com raras inclusões de quartzo arredondados (provavelmente pela ação  

eólica) e quartzo sub-angular de grão fino frequente com vários micro-agregados de óxidos de 

Ferro. Ao contrário da maioria das pastas africanas caracterizadas por uma matriz de argila rica em 

óxidos de Ferro, responsáveis pela macroscópica cor laranja ou vermelho, não há verniz visível ao 

microscópio nas amostras analisadas. A produção está apontada para o interior de Leptis Magna, 

mas uma análise mais aprofundada seria necessária para confirmar a hipótese de uma produção 

local ou comércio micro-regional para a sigillata tripolitana presente em Leptis Magna (Bonifay et 

al 2012: 54-55). A cerâmica laranja brilhante bem cozida, com ou sem verniz, revela exportação 

esporádica nas rotas de inter-fluxos mediterrâneas. Outro centro de produção cerâmica do Norte da 

África que deve ser mencionado é o das oficinas de sigillata da Argélia oriental e central. Estas 
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produções são bem documentadas especialmente nas redes de consumo de Djemila Setif e Timgad, 

e existiram na região de planaltos, abrangendo as províncias de Numídia e Mauritânia. Apenas duas 

oficinas são conhecidas nessa região, uma em Tiddis e a outra de Diana Veteranorum. 

 Como bem apontado por Bonifay et al. (2012: 56), seria ilusória a pretensão de designar  

somente uma área de produção para toda a sigillata encontrada em território africano. Os estudos 

petrográficos em curso revelam uma grande variedade de produções que não são comparáveis aos 

produtos convencionais e, provavelmente, o indicador da produção em nível local de oficinas 

secundárias importantes. Este tipo de oficina secundária foi destacado na área de Nabeul, em três 

locais de produção de ânforas para um único período (5° séc. EC). Embora o nível técnico baixo 

possa ser observado, como é o caso de Sidi Aich, uma composição peculiar próxima das 

características químicas gerais de argilas têm sido utilizada para a produção de sigillata africana. 

Esta distinção é feita, em particular, por comparação com todas as outras oficinas (fig. 59) 

relacionadas com a proporção de Silício (SiO 2%) / óxido de Alumínio (Al2O 3%) e Titânio (TiO 

2%) / Magnésio (MgO %). 

  

Fig. 76. Mapa com os principais centros produtores de cerâmica no Norte da África e 

geologia da região (Capelli and Bonifay 2014: 246).
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 Na área de Nabeul, três conjuntos que correspondem a três zonas geográficas podem ser 

distinguidos principalmente com base em diferenças na textura. Em termos petrográficos, as três 

áreas A-B-C coincidem, mas não exatamente, são três formações geológicas diferentes que podem 

ser destacadas, respectivamente: Plioceno, Mio-Plioceno e Quaternário. As pastas de duas zonas (A 

e B) são caracterizadas por muitas inclusões finas de quartzo e microfósseis com grãos de quartzo 

produzidos por ventos e fragmentos acessórios de arenito de quartzo (Capelli e Bonifay 2014: 238). 

No entanto, estas duas áreas de pastas cerâmicas e oficinas podem ser distinguidas por pequenas 

diferenças nas características de textura e as relações entre os diferentes componentes. As pastas 

que caracterizam a área de oficina C a matriz é mais pura e as inclusões de quartzo podem ser 

classificadas de acordo com o mapa geológico da Tunísia. 

 No que diz respeito as lucernas amostras do circo de Cartago, Rossiter (1988: 532-533) 

sugere que a maioria das lâmpadas africanas com verniz acastanhado pálido do 4°-5° sécs. EC  

encontradas no depósito de Cartago eram produtos locais, feitas em oficinas e em torno da cidade. 

Portanto, aparentemente, através da análise e caracterização petrográfica, as lâmpadas amostradas  

do depósito teriam vindo do Santuário de Tanit em Cartago, onde um forno de lâmpadas produziria 

o tipo de lâmpadas com glóbulos predominante no depósito. Além da confirmação da petrografia 

para sedimentos locais, a evidência de marcas de oleiro aponta para a mesma conclusão. Assim, 

aparentemente, podemos associar os nomes encontrados em lâmpadas do depósito (NVNDINVS e 

PASCVS), que são conhecidos quase exclusivamente a partir de lâmpadas encontradas em Cartago, 

com a produção das lâmpadas sob análise. Outras marcas de oficinas, tais como AVGENDVS, Q. 

MARCIVS, MAVRICIVS, PVLLAENI parece ter tido uma maior circulação durante os sécs. 2°-3° EC 

com seus produtos locais, talvez, operando como oficinas autorizadas de firmas produtoras 

amplamente estabelecidas no norte da África. 

 Os sítios  produtores de cerâmica no centro da Tunísia, em Sidi Marzouk Tounsi (TiO2), 

Henchir es-Srira (Fe2O3, Na2O) e  Henchir el-Guellal (Djilma - MgO, CaO, K2O, Na2O) (final do 3° 

a meados do 5° sécs. EC), apresentam produtos com semelhança química com os grupos de 

referência das oficinas tardo-antigas de et Tebourba (TiO2, Al2O3) e Oudlhna (MgO). A sugestão de 

Sidi Marzouk e Henchir el-Guellal (Djilma) parece mais plausível para a proveniência das lâmpadas 

amostradas em Cartago (cat. Nos. TB90-101). Em Sidi Marzouk há evidências de uma grande 

variedade de novas técnicas de decoração em ARS do mais alto nível de artesanato, inovador e 

especializados durante o início do séc. 3° EC; enquanto em Henchir el-Guellal (Djilma) uma 

produção de formas planas A / D / C1 e C2 de ARS demonstraram que produção de lâmpadas com 
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verniz vermelho foi considerada como mais importante e principal produto dos centros de produção 

do NE  da Tunísia (Mackensen e Schneider 2006: 179). 

 Em Sidi Markouk foram encontradas muitas formas de lâmpadas com verniz vermelho, 

formas Hayes II A / Atlante X, X A2, B1 XI, Atlante X A1D, XI A1b, B2 XI,  e Atlante XII com 

7-12 bicos radiais. Em Henchir El Guellal (Djilma) encontrou-se um fragmento de lâmpada com 

bico em forma de coração e decoração em relevo com figura feminina em pé e o cupido com asas, 

assentado em sua cesta. O tipo Atlante I / Salomonson I, e muitas formas de lâmpadas com verniz 

vermelho (Altante V, VIII A1 e A2, VIII b, VIII C1 a / b) são atestados como produtos oriundos em 

em Henchir Es-Srira. Um fragmento de lâmpada similar ao tipo Atlante V de Henchir es-Srira foi 

relacionado com  a decoração em relevo moldado da oficina Navigius (ver Mackensen e Schneider 

2006: 183-88; fig. 5, p. 28). Portanto, os sítios romanos tardios de el-Marine e Henchir el-Biar no 

nordeste da Tunísia, os do interior de Cartago, sul de Tebourba / Thuburbo Munis, seriam os  

principais centros de produção de lâmpadas na região (ver também, Mackensen adn Schneider 

2006: 164). A cerâmica fina tradicional de verniz vermelho foi produzida a partir do último terço do 

primeiro século EC, com grande importância nos períodos romanos intermediário e tardio, sendo 

distribuída regionalmente e por toda a bacia do Mediterrâneo pelas províncias do Imperium 

Romanum. 

Fig. 77. Lucernas com menorah e chi rho.
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 Entre os símbolos encontrados no depósito de Cartago analisado nessa pesquisa, destacam-

se a menorah e o chi rho (fig. 65). A constatação desses símbolos reforça a ideia de que a menorah 

fortemente caracterizava-se como o principal símbolo relacionado aos judeus da diáspora entre o 4° 

e 5° sécs. EC. A presença dos judeus mercadores e comerciantes na África é atestada desde a 

expansão das colônias fenícias ao longo da costa do norte de África (Hull 2009:2). Da mesma 

maneira, indica o chi rho como o símbolo que identifica o cristianismo no Império Romano. A 

distribuição desses símbolos em lucernas, como é possível observar, atendeu a demanda do 

consumo local ao mesmo tempo em que reforçou laços entre a província da África Proconsular e a 

província da Palestina.  

11. Centros de manufatura e padrões de distribuição Intraregional e 
Interregional 

  

 A produção da cerâmica africana de verniz vermelho (ARS-African Red Slip) supostamente 

emergiu na região norte da Tunísia, especificamente nas imediações de Cartago, com a finalidade de 

suprir o mercado intra-provincial (Hayes, 1972: 296). As analises em âmbito regional e supra-

regional permitem acessar uma consciência crescente de que as perspectivas de produções em 

grande escala são cada vez mais capazes de explicar, ou pelo menos melhorar a compreensão, de 

certos fenômenos políticos, sociais e econômicos da África romana. Como apontado por Bes e 

Poblome (2007) trata-se de uma mudança de atitude para com os tempos e metodologias de estudos 

de cerâmica romanos. A produção inicial de cerâmica na África imitava modelos Terra Sigillata 

italianos, e a evidência das primeiras formas de ARS no final do primeiro século EC na necrópole 

de Tipasa e Sétif (Guéry, 1987: 132-133) permite concluir que mudanças foram adotadas nos 

projetos iniciais e os modelos evoluíram com o tempo no processo de fabricação em massa dessas 

cerâmicas conforme as demandas intraregional e interregional. Várias formas de ARS foram 

distribuídas a partir da região Cartago e seu fluxo de contatos para a área de Passerine. A efetiva  
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circulação e distribuição das novas cerâmicas africanas dependeu essencialmente da localização dos 

centros de produção, tanto os costeiros e como os do interior da província.  

 Por volta do século 2° EC em diante, a produção de ARS tornou-se autônoma, com as 

formas Hayes 27, 29-33 e 43-44 (Hayes, 1972: 15; Heslin 2008: 62). Aparentemente, durante o 

início do século 3° EC a produção local sobrepôs-se à importação (com o aumento do tamanho 

médio das vasilhas) e uma distribuição intra-provincial de mercado concentrada na produção das 

oficinas das regiões leste e central da Tunísia. Longe dos produtos da região norte de Cartago, 

durante o final do 3° e início do 4° sécs. EC, os centros produtores de Kasserine, de Henchir-es-

Srira e Sidi Aich, abasteceram os mercados locais e seus produtos foram difundidos através do leste 

da Tripolitânia, bem como a região ocidental de Bizacena e Numídia (Stern 1968: 147). Portanto, a 

manufatura de cerâmica com verniz vermelho (ARS) cresceu em importância geográfica e 

quantitativamente no decurso do 3º século EC no Mediterrâneo Oriental. Esse padrão tornou-se 

ainda mais condensado da segunda metade do séc. 4º ao início do 5° EC, e é apenas durante este 

período que se considera que o Mediterrâneo Oriental fez parte da koiné da distribuição (fig. 62) de 

utensílios cerâmicos da amplitude no Mediterrâneo (Bonifay 2005: 566-568). 

Fig. 78. Principais cidades costeiras do Norte da África que faziam parte da koiné de 
distribuição cerâmica em Período Romano.

!
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 Assim, a produção ARS estabeleceu um domínio a partir do 2° e 3° sécs. EC, espalhando-se 

por volta da metade do 4° séc. EC pelo leste e no Mediterrâneo Ocidental em grande escala, com  

uma exportação supra-regional que continuou ao longo de mais de quatro séculos. Um segundo 

florescimento ocorreu do final do 5º ao início do 6° sécs. EC, mas a partir do 7º séc. EC em diante  

os achados cerâmicos de ARS são mais raros. Nestas circunstâncias, o controle das rotas marítimas 

poderia ter ajudado a consolidar o domínio que já existia há séculos, em grande medida ditada pela 

forma dos contatos culturais da região e a demanda de cerâmicas para comercialização. Fatores 

culturais podem ter desempenhado o papel principal no controle dessas rotas comerciais, apesar de 

fatores naturais também poderiam ter afetado flutuações nas quantidades de mercadorias em certas 

rotas marítimas. Os diferentes níveis geográficos englobaram direta e/ou indiretamente os contatos 

entre assentamentos e sítios, mas principalmente as trocas culturais e relações comerciais ocorreram 

sob o regime de diversas motivações e em diferentes enquadramentos culturais, sugerindo que uma 

intensidade relativa de distribuição de bens teria conectado regiões em diferentes níveis, tais como a 

África Procunsular e a Palestina, com padrões de troca e interfluxo pelo do Mediterrâneo, tanto 

pelas rotas marítimas e contatos entre cidade costeiras, quanto pelas rotas terrestres e vias que 

conectavam o Império Romano (Bes e Poblome 2007: 8-9). 

 A cerâmica fina de verniz vermelho parece ter sido comercializada em todo o Império 

Romano e era amplamente popular. A ideia de que a maioria dos produtores de cerâmica fina era de 

oficinas de pequena escala localizadas em propriedades rurais ou nas periferias de cidades onde 

distribuíam seus produtos corresponde a algo que provavelmente aconteceu em muitas regiões do 

Oriente e do Ocidente (Lewit 2011: 314-315). Eventualmente, essas indústrias de cerâmica local e 

regional expandiram-se para produzir em uma escala maior, não apenas para produzir, mais ainda, 

para exportar ideias e símbolos para um mercado muito mais amplo. Reynolds (2010: 90-93) 

destaca que a ARS em Beirute torna-se mais de 51% da cerâmica fina em meados do 3º  séc. EC e 

mais de 91% durante a metade do 4° séc. EC. Uma vez que a maioria das lâmpadas de óleo romanas 

encontrados na Palestina comprovadamente são originárias do Líbano (Tiro, e, possivelmente,  

outra oficina em Beirut) parece bastante razoável sugerir uma relação entre o aumento da demanda 

de lâmpadas de óleo ARS e símbolos de filiação sócio-religiosa na África Proconsular com o 

fenômeno da quebra intencional da iconografia das lucernas romanas durante os 2°-3° sécs. EC e o 

consequente movimento de representatividade através de lucernas na Palestina (Tal e Teixeira 
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Bastos 2015: 345-368) e seus fluxos de mercado que atingiram o Líbano e o Norte da África, 

especialmente depois do reinado de Septímio. 

 Símbolos cristãos e judeus retratados na parte central de lâmpadas substituíram aqueles 

ícones e temas que foram dedicados ao politeísmo, assim, ajudando a transformar e estabelecer 

diferentes graus de interação cultural entre a Palestina e  o norte da África. Vou abordar este assunto 

com mais detalhes nos próximos capítulos, mas no momento é suficiente dizer que o consumo de 

lucernas e os significados atribuídos a essa prática (que  se relaciona as metáforas da luz e rituais 

em sociedade) desenvolveram-se sob a ordem de um conjunto particular de estímulos excepcionais,  

dentre eles a ascensão do cristianismo e as redes de contado da diáspora judaica, existentes em 

combinação com suas próprias dinâmicas e contextos de consumo, portanto, indicadores de 

clientela nos padrões e fluxo de troca do Mediterrâneo (Lapp 2006). 

 Bonifay (2005) tentou conciliar tipologia e pesquisa petrogáfica com o objetivo de localizar 

oficinas de cerâmica na África Proconsular e concentrou seus esforços em três cidades vizinhas da 

necrópole de Pupput, além de Sidi Jdid e Nabeul (no norte do Golfo de Hammamet) e no sítio de 

Rougga-Bararus (perto de El Jem). 

 Durante a escavação de uma necrópole urbana em Pupput (Hammamet) em atividade do 2° 

ao 4° séculos EC, cerca de 600 lâmpadas de óleo foram encontradas; em Sidi Jdidi (Aradi) as 

lâmpadas foram encontradas para iluminação de três basílicas cristãs do 5° ao 7° sete séculos EC; 

em Nabeul (Neapolis) foram encontradas lucernas em uma fábrica de salga de peixe apresentando  

uma estratigrafia contínua do 1° ao 7° séculos EC. Finalmente, em Rougga (Bararus) as lâmpadas 

da reocupação do fórum correspondem a níveis que cobrem o período do 7º - 8º séculos EC. As 

análises contextuais dos sítios acima mencionados permitem que o autor classifique as lâmpadas 

sob investigação em três categorias principais: lâmpadas africanas com bico redondo e/ou em forma 

de coração (Deneauve VII; Deneauve VIII) , lâmpadas africanas de tradição tardia (derivadas dos 57

tipos Deneauve VII, Deneuve VIII, Deneuve XI B [= grupo Rossiter 6]), e as lâmpadas tardias em 

sigillata africana (Tipos Hayes II A, Hayes II B [grupos sigillata africana C e D]). 

 A pasta associada a grupos do Golfo de Hammamet é caracterizada por uma matriz de argila 

calcária rica em Ferro, macroscopicamente vermelha para amarela, matriz "granulada" com 

inclusões de silty em percentagens baixas (quartzo e fósseis) e grãos de quartzo associados com 

microfósseis calcários, assim como fragmentos de pedra calcária subordinados micríticos. A pasta 

 Bussière DII 1; Salomonson f 1-2, f 3; Ennabli 11-1 and 2, 3. 57
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também pode ser distinguida pela grãos de quartzo geralmente arredondados e bem ordenados, 

associados com muitos fósseis, incluindo ostracods (Capelli e Bonifay 2014: 240). 

 Na verdade, há muitos tipos de lâmpadas africanas para explicar todos os detalhes de cada 

forma aqui, e, por vezes, a classificação tipológica excessiva não representa de fato produções de 

oficina distintas, uma vez que em muitos casos a mesma oficina poderia ter fabricado uma ampla 

gama de designs com o objetivo de alcançar mercados para seus produtos, assim como a demanda 

da clientela. Os bicos redondos e em forma de coração (Deneauve VII e VIII, fig. 63) são os dois 

tipos básicos produzidos pelas oficinas africanas durante o 2º e 3° séculos EC. Os critérios de 

distinção entre os dois subtipos são o estilo de incisão profunda no disco (Deneauve VII) e o bico 

mais estreito (Deneauve VIII). Na necrópole de Pupput esses foram os dois principais tipos de 

lâmpadas de óleo encontrados. Discos decorados em lâmpadas de bicos redondos são mais 

frequentemente tratados de acordo com a técnica de "incisão profunda" e são representados por 

abundâncias de cruzes, cântaros, coribante com tímpano, deusa África e homem carregando uma 

ânfora como temas conhecidos nessas lucernas. Por outro lado, a decoração do disco em lâmpadas 

de bico em forma de coração nunca é tratada pela técnica de incisão profunda e a decoração no 

disco são rosetas particularmente comuns ou duas palmas que enquadram o orifício de 

preenchimento. Bonifay (2005: 32) nota também que a pasta parece ser de qualidade inferior.  

 Outros tipos de lâmpada de óleo podem ser associados com ritos funerários em Pupput e as 

seguintes marcas do ramo estão relacionadas com essa manufatura: CIVNDRAC, CIVNALEX, 

AVFFRON ou FRONI, MNOVIVSTI, PVLLAENORVM, LVCCEI, PVLLAENI e MAVRICI. Estas 

marcas também parecem corresponder a duas áreas geográficas diferentes. Assinaturas como 

CIVNDRAC, CIVNALEX, AVFFRON ou FRONI e MNOVIVST seriam de oficinas da África 

Proconsular e Bizacena datadas da metade do séc. 1° à metade do 2° EC; e LVCCEI, PVLLAENI e 

MAVRICI de ateliers do norte da África Proconsular, do final do 2°-3° séculos EC. Portanto, 

aparentemente, cópias do norte do Golfo de Hammamet a partir do 2°-3° séculos EC diferem muito 

das de outras partes da África, e especialmente destaca-se pela ausência dessas produções locais na 

Argélia, Bizacena e Tripolitania, embora apresente grande número de cópias no período Severiano 

(Deneauve X) com variantes bem conhecidas (Deneauve, 1986: 141-161) em algumas dessas áreas. 

Os tipos Deneuve VII e VIII continuaram a ser feitos ao longo do 4° século EC, mas de uma 

qualidade degradada sem verniz ou decoração incisa e desaparecimento gradual das marcas das 

oficinas nas lucernas, indicando outra forma e arranjo de mercado. 
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 A tradição de lucernas africanas é composta por formas derivadas de Deneauve tipo VII com 

variantes (Bonifay 2005: 33-34) que são encontrados em contextos do final do 4°- início do 5° 

século EC, em Cartago, Oudhna e Thuburbo Majus. Também lâmpadas derivadas de tipo Deneuve 

VIII podem assemelhar-se em alguns casos às Firmalampen e distinguem-se por uma forma mais 

alongada. Estas lâmpadas são datadas do final do 5° ou início do 6° século EC.

Fig. 79. Lucernas romanas de disco do Norte da África.
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 Finalmente, lâmpadas tardias em sigillata africana (tipo Atlante X) são filiadas à sigillata 

africana C da Tunísia central (Hayes Tipo IIA) e à sigillata africana D do norte da Tunísia (tipo II B 

Hayes). Os produtos convencionais bem conhecidos (grupos C2 e C3) da Tunísia central são 

datados do 5º ao início do 6° séculos EC, cuja manufatura é atestada por uma oficina que operava 

em Sidi Marzouk Tounsi. A estratigrafia de Sidi Jdidi e Marselha mostram variantes desses tipos 

mencionados com uma diversidade de decorações no disco do objeto, que perpassam a mitológica 

(Aquiles e Heitor)  e  cenas bíblicas (por exemplo, Adão e Eva, o sacrifício de Abraão), objetos e 

formas abstratas, além de iconografias cristãs (que inclui representações de santos, Oudhna, grupo 

D2), e os temas como o vigia da videira, animais, plantas, vasos, enfeites e formas geométricas. Os 

sinais cristãos mais evidentes nessas lâmpadas são a cruz monogramática e o chi rho (fig. 64). O 

exame das lâmpadas de Rougga também mostra que a produção de lâmpadas em Bizacena não se 

limitou aos 5°-6° séculos EC, mas esteve atuante durante o 6°-7° séculos EC, produzindo tipos 

alterados a partir dos modelos "clássicos". 

  Os produtos do norte da Tunísia (Grupo D) podem também ser distinguidos a partir 

de vários outros grupos na região. Dentro deste grupo, bustos são frequentemente representados no 

disco, mas as decorações mais comuns são compostas de rosetas e estilos geométricos. Esse grupo 

de lucernas pode ser encontrado em Cartago, em contextos da segunda metade do 5° e início do 6° 

século EC. Parte da produção do norte da Tunísia consiste simplesmente na sobremoldagem ou na 

cópia de modelos tunisinos centrais. Uma variante deste grupo (D3) é bem documentada nas 

lâmpadas produzidas em El Mahrine (Mackensen 1993; fig. 63, abaixo). Assim, produções do norte 

da Tunísia, filiadas à sigillata africana D, com suas variações, mostram semelhança com a oficina de 

Oudhna (grupo D2) e a produção do Vale Mejerda que incluí Borj el-Jerbi (grupo D3). 

 A evidência substancial sobre a produção na costa da Tunísia principalmente para Cartago, 

mas também na região de Clupea / Kelibia, Neapolis / Nabeul, Pupput, Sidi Jdidi, Leptiminus, 

Bararus / Rougga e Jerba, como foi demonstrado. Basicamente contextos costeiros são raros na 

Argélia, e é possível apenas mencionar Cesareia / Cherchell, a vila de Nador, Tipasa, Driaria el-

Achour, Rusguniae, Hippo Regius / Annaba, e escavações de resgate em Icosium / Algiers. A 

informação disponível a partir da Líbia vem de Sabratha e Leptis Magna. Uma série de locais 

urbanos é documentada para regiões do interior: Setif, Tibessa, Maktar, Ucchi Maius, Althiburos, 

Hadra e Lambésis. Essas evidências são completadas por vários estudos realizados tanto em regiões 

costeiras como interiores da região. Na Tunísia, em torno das áreas de Dougga, Segermes e 
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Passerine; na Argélia, em torno de Diana, Cherchell e Veteranorum / Zana; e na Líbia, no centro da 

Tripolitânia (Bonifay 2013: 530-531). 

  

 As lâmpadas importadas são raras e principalmente pertencem ao período bizantino tardio 58

(século 7° EC). Devido a pouco quantidade, a distribuição de cerâmicas finas não pode ser 

comparada em relação a distribuição de lâmpadas importadas versus consumo interno, embora 

Fig. 80. Centros produtores de lucernas com iconografia cristã  no Norte da África

!

 Com exceção de dois exemplares sicilianos encontrados em Timgad. (Bussiére (2007) C1990–91) Annaba: Bussiére 58

(2007) C1985–89 (Siciliana).
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padrões continentais versus padrões costeiros de consumo possam fornecer hipóteses interessantes 

sobre os bens de consumo no interior e na costa da África Proconsular. O fornecimento de 

lâmpadas, utensílios de mesa e ânforas em regiões do interior indica ter sido insignificante, finas  

cerâmicas africanas chegaram a atingir regiões com mais de 450 km de distância (por exemplo, a 

produção da oficina de Sidi Marzouk Tounis para Sétif). Lâmpadas de óleo tunisinas centrais foram 

importadas em grande escala até o final do 5º e início do 6° séculos EC (Bonifay 2013: 554) e  os 

produtos cerâmicos regionais e locais interagiram em grandes assentamentos e cidades localizadas 

ao longo da rede de estradas romanas. 

 Padrões de consumo de cerâmica no interior e nas regiões costeiras mostraram ser muito 

diferentes. Na verdade, as cidades próximas à costa demonstram um padrão muito local de 

fornecimento (por exemplo Aradi / Sidi Jdidi), enquanto grandes cidades do interior receberam 

diversas importações do Mediterrâneo (por exemplo Thysdrus / El Jem) especialmente durante o 4° 

século EC. Evidências apontam que as oficinas de Cartago forneceriam cerâmicas "clássicas" ARS 

(sigillata D) e ânforas romanas tardias do Mediterrâneo oriental através dos portos do vale do 

Mejerda a fazendas remotas e cidades como Uchi Maius e Aïn Wassel, perto de Dougga. Apesar da 

distância da costa, a região do pré-deserto entre Leptis Magna e os limes da Tripolitânia foram 

aparentemente abertos às importações do Mediterrâneo, como atesta o fornecimento de cerâmica no 

forte de Gheriat el-Garbia, cerca de 250 km do mar (Bonifay 2013: 552 ). 

 Portanto, as provas disponíveis sugerem que tipos posteriores (Atlante VIII C1D, VIII D e 

grupo X D3) de lâmpadas tunisinas do norte podem ser encontradas em zonas costeiras, como 

Hippo Regius ou Tipasa, e Leptis Magna (Bonifay 2013: 548; Bussière 2007; Joly et al. 1992: Fig. 

96 e 99) , juntamente com lâmpadas do Mediterrâneo oriental . Aparentemente, a maioria das 59 60

lâmpadas de óleo da Argélia é oriunda da fabricação da Tunísia central (tipo Atlante X, o grupo 

C2-4), principalmente aquelas encontradas em zonas interiores (por exemplo, Djemila, Sétif, 

Lambésis, Timgad, e T.bessa). As principais cidades portuárias, como Annaba e Cherchell (Bonifay 

2013: 548), e as oficinas do sul da Tunísia operando em Sidi Aich também comerciaram seus 

produtos para zonas interiores .  61

 Hippo Regius/Annaba: Bussière (2007) C210–20 (Atlante VIII C1d); C225 (Atlante VIII D1 from Oudhna), C237, 59

239, 240 (Atlante VIII D1 from El Mahrine), C247 (Atlante VIII D2), C250 (Atlante VIII D3), C253, 256, 258 (Atlante 
VIII D4), C260, 262, 266 (Atlante VIII D5), C267 (Atlante VIII D6); C587, 653, 1168 (Atlante X, group D3). Tipasa : 
Bussière (2007) C236 (Atlante VIII D1); C615, 640, 1020 (Atlante X, group D3), C606 (Atlante X late). Leptis Magna: 
Joly, Garraffo and Mandruzzato (1992) figs. 96 and 99 (Atlante X, group D3).

 Costa: Annaba: Bussière (2007) C1985–89 (Sicilian), C1996 (Black Sea). Carthage: Hayes (1976) 121–22 and pls. 60

27.G9–13; Hayes (1978) 92 and pl. 8, nos. XXI.27, XXIV.51, G46 (Sicilian). Timgad: Bussière (2007) C1990–91.

 Bussiére (2007) C18 (Timgad) e C33 (T.bessa): comparações em Nasr (2005).61
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 Nestes sentido, a produção local inspirada pelas formas de tradição romana não estava 

restrita a zonas interiores, mas pode ser atestada em uma faixa muito estreita do litoral norte 

africano. Apesar de considerável número de moldes de argila influenciados por lâmpadas ARS 

tunisinas centrais encontrados em Tiddis (Bussiere 2007:129-132), também em Djemila e Timgad, 

em material sem verniz, sítios como o Tipasa e Hippo Regius atestam produções locais com 

características muito distintas das lâmpadas ARS do 4° ao 5º séculos EC (por exemplo Atlante VIII 

e bordas com a inscrição 'de officina assenis') . Ao longo do mesmo período, a Tripolitânia tem a 62

sua própria produção de lâmpadas, assim como a região de Cartago e a região ao norte do Golfo de 

Hammamet mantiveram as suas próprias quantidades negociadas no litoral Africano. 

 Em suma, o mercado local africano era forte no interior (pequenas cidades tiveram 

produções locais e mercados) e regiões da costa, juntamente com o comércio romano do vinho, e 

azeite, produtos de peixe e cerâmicas capitalizaram sua posição estratégica para interligar a bacia do 

Mediterrâneo com as regiões do interior. Assim, um comércio inter-provincial (posteriormente 

‘intra-diosesano’) aparentemente existiu e aponta para uma forte troca interna (Bonifay 2013: 557; 

Wickham 2005: 720-728). Como apontado pelas evidências, as regiões do interior receberam não 

apenas as lâmpadas e cerâmicas de mesa do centro e do sul de Bizacena, mas também vinho e grãos 

que chegaram da costa do Mediterrâneo, em larga escala, pelo menos, desde o 3° século EC. A rede 

de estradas leste-oeste com as cadeias de montanhas que dividem a paisagem em faixas latitudinais, 

e rios navegáveis, certamente, possibilitaram o desenvolvimento de tais relações de intercâmbio 

comercial na geografia particular do Magrebe durante o período romano e antiguidade tardia. Sem 

dúvida o transporte por mar, principalmente a partir de Zeugitana e Bizacena (leste e oeste), 

favoreceu o crescimento do fornecimento de cerâmica africana (com o apogeu da ARS), com 

lâmpadas como produtos tão necessários que operam em baixos custos acessíveis sob demanda de 

gostos e clientela social, que por sua vez ajudaram a fomentar o interfluxo cultural e as relações de 

troca através dos objetos. 

 A cerâmica de verniz vermelho foi freqüentemente produzida no interior, como parte ou 

perto das regiões de produção de azeite, mais do que na costa, onde frequentemente ocorreu a 

manufatura de cerâmica de cozinha, vasos e ânforas para estocagem e transporte. Embora Oudhana 

e Sidi Khalife sejam locais bem conhecidos do interior com a presença de fornos, pelo menos, 

30-45km distantes da costa, e os locais de El Mahrine e Sidi Marzouk Tounsi sejam sítios centrais 

por volta de 100 km para o interior, separados por faixa de montanhas, a evidência apoia apoia 

 Encontrados em Tipasa (Bussiére 2007: 52–53) e com inscrições na borda da lucernas (Bussiére 2000, pls. 122–23).62
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fortemente a conclusão que a produção de cerâmica em alta escala ocorreu próxima da produção  de 

azeite como forma de acesso a resíduos e óleo para uso combustível. No litoral, os sítios de Cartago 

e Lepitiminus (talvez Sabbath e Leptis Magna) mostram evidências que permitem concentrar as 

condições de calor necessárias para grandes produções de cerâmicas finas (com queima entre 

700°C), bem como indicam ter artesãos especializados para controlar as técnicas e fazer parte do 

mercado de cerâmica e lâmpadas. Assim, a produção de ARS foi localizada principalmente em 

locais do interior da Tunísia, de onde a rica produção de azeite foi transportada para a costa, 

inicialmente em odres, presumivelmente para reduzir o peso e transportar mais quantidade, e, 

posteriormente, em ânforas fabricadas nas proximidades dos portos nas cidades costeiras para 

distribuição pelo Mediterrâneo (Lewit 2011: 320). 

 A paisagem do interior, funcionando como uma zona para o desenvolvimento da produção 

agrícola intensiva de óleo, grãos e vinho, e o litoral do norte da África, como uma zona de 

importação (pela o interior) e exportação (para o Mediterrâneo), teriam aumentado a produção 

primária para o crescimento da produção secundária (ou seja, da agricultura para manufatura de 

larga escala de bens de consumo). Este componente-chave, apresentado tanto em Berenice / 

Benghazi, na Líbia, Kasserine-Cillium e Sitifis, na Tunísia, Cherchel, na Argélia, reforçaria 

características econômicas bem desenvolvidas antes do período de domínio imperial romano no 

norte da África e proporcionaria condições para a apropriação das importações (Heslin 2008).  A 

substituição das importações pelas produções locais não é necessariamente uma continuidade do 

funcionamento da economia de uma região, mas quando uma província ou região começa a 

produzir um capital ou bem de consumo que tinha anteriormente importado e com a produção 

autônoma de bens importados satisfaz a demanda com recursos locais (principalmente qualidade de 

argila, trabalho e o capital empregados na produção desses bens), a tendência é que a região receba 

maior fluxo de contatos e aperfeiçoamento do entendimento das práticas de consumo. 

 Outros fatores e sintomas de substituição de importações incluem urbanização, divisão do 

trabalho e produção em massa, com uma característica necessária de mudança tecnológica sobre o 

processo e conhecimento coletivo dos grupos para acumulação de capital humano. Neste sentido, 

para a produção de lâmpadas de argila (e cerâmica, em geral) a qualidade da força de trabalho é um 

fator tão importante quanto a quantidade. O aumento e/ou um novo emprego dos recursos locais 

sub-utilizados implicam um grande do produto interno bruto, que gera, pelo menos no curto prazo, 

uma maior produtividade per capita e implica na exploração em larga escala de qualquer economia. 

Não é por coincidência que na Palestina, durante o 5°-7° séculos, centenas de novas aldeias foram 
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estabelecidas e foi expandida a produção de vinho e azeite, como é demonstrado pelo grande 

número de prensas, a adoção da tecnologia de prensa intensifica e amplia a distribuição de ânforas 

(por exemplo, do tipo palestinas) em torno do Mediterrâneo oriental e ocidental, personalizando a 

demanda por lâmpadas de óleo ao passo que essa demanda de consumo esteve vigente. Nesse 

sentido, a África Proconsular parece ter desenvolvido essas manufaturas de forma a influenciar o 

estabelecimento da produção na Palestina. 

 Em torno de 350 EC, o mercado mediterrâneo foi dominado pela cerâmica africana (Hayes 

1992: 463, mapa 26; Panella 1973; Manacorda 1977). A comercialização de azeite, salsamenta (que 

inclui tanto garum como peixe salgado sólido) e vinho parece ter associado a cerâmica à grande 

produção de alimentos. Cargas de ânforas foram, por vezes, suplementadas com cerâmica de 

cozinha e doméstica e a partir do século 5° EC foi atestada ampla distribuição de ânforas de 

tradição púnica em Sitifensis, na Bizacena costeira e na parte norte do Golfo de Hammamet 

(Bonifay 2007). Uma continuidade idêntica pode ser observada nas regiões do Mediterrâneo 

Oriental com uma tradição fenícia, depois que ânforas 1 greco-romanas LR haviam cessado na 

Cilícia, a produção da ânfora 4 LR Gaza e da ânfora 5-6 LR continuaram a ser encontradas no 

Levante durante o período islâmico (Bonifay 2007: 145). 

 O norte de África também fornece evidências de figuras e símbolos apropriados pelo 

cristianismo da tradição local. Um grande número de estatuetas de barro foi encontrado em Cartago, 

muitas que retratam uma deusa-mãe sentada em uma poltrona de vime a amamentar uma criança, 

remetendo a tradição Púnica e a posteriores alegorias cristas a figura de Maria. Essa associação  está 

em ligação com a deusa Tanit, das quais o mais famoso exemplo, quase em tamanho real, vem do 

santuário Thinissut. Objetos semelhantes foram ainda produzidos na oficina ARS de Oudhna 

durante o 6° séc. EC que da mesma forma que as lâmpadas ARS os moldes foram feitos em gesso 

(Bonifay 2004b, fig. 43). 

 A continuidade em temas, às vezes até na forma como eles foram incorporados nos padrões 

decorativos, torna-se evidente ao comparar figuras de deusas e deuses (de decoração com apliques 

do 3° séc. EC) com as figuras de santos em pé (ou Cristo) como representação central da decoração 

estampada do 6º séc. EC. Artesãos imitavam outras mercadorias (por exemplo, formas Hayes 82-85, 

90-105), e a mesma iconografia em relevo foi usada na decoração de basílicas cristãs, especialmente 

em relação às deusas-mães, como apresentações da figura da mãe de Cristo. Dois exemplos, um da 

região de Bou Ficha, e um similar em Nabeul, mostram duas mulheres, cada uma com uma criança 

em seus joelhos, lado a lado sentadas em dois tronos. O norte da África realmente tornou-se romano 
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apenas durante o segundo séc. EC, no que concerne à produção cerâmica. No final da Antiguidade, 

a tradição romana foi, em certa medida, mais vibrante na África do que em muitas outras regiões do 

Mediterrâneo e as mais conhecidas oficinas de ARS são de el Mahine, Oudhna, e Sidi Marzouk 

Tounsi. Todas essas oficinas são tardias e têm a mesma data e a perspectiva comparativa sugere que 

as formas mais comuns não mudaram desde o séc. 4° ao 7° EC. 

 O período do 5º ao 7º séculos EC foi o apogeu de fabricação da lâmpada ARS, lembrando 

formas anteriores de tipos imperiais. A substituição de importação sugere técnicas de produção, 

envolvendo os mesmos moldes de gesso, embora a decoração relativa a deuses e deusas tenha sido 

em certa medida substituída por cruzes e a figuração de animais sendo a representação preferida nas 

lucernas da região (Bonifay 2007: 147-50). 

 Ainda produzidas durante os séculos 4° e 5° EC, mas sem verniz ou alças e orifícios e, 

principalmente, sem marcas de assinatura, lâmpadas com bico em forma de coração, que tinham 

sido os tipos mais comuns nos sécs. 2°-3° EC, estavam sendo ativamente comerciadas no norte da 

África. A influência do Mediterrâneo Oriental pode ser atestada pelas lâmpadas torneadas, 

denominadas “vândalas”, em camadas bizantinas. Parece que a maioria das lâmpadas descobertas 

em Cartago deriva de níveis bizantinos (Bonifay 2004b: 429) e um fenômeno claramente aparente 

na estratigrafia de Cartago é que lâmpadas moldadas sobreviveram até o 5º séc. EC, sugerindo que 

algumas formas de lâmpadas tardo-antigas permaneceram em uso até o início do 6° século EC. No 

que pode dizer a pesquisa, foi identificada em Oudhna uma importante oficina com produção de 

uma variante comum dos 6°-7° sécs. EC, embora mais unidades de produção estejam aguardando 

ser descobertas (Barraud et al. 1998:.. 154, fig 13, n 14-15). 

 Sugeriu-se que as lâmpadas africanas derivaram de uma variedade de lâmpadas torneadas 

que se espalhou amplamente em toda a região Sírio-Palestina a partir do 3º EC (Orssaud e Sodini 

1997: 63-64). Parece bastante razoável supor que essas lâmpadas tornaram-se acessíveis através da 

rede de interfluxo entre a zona costeira do norte da África (Cartago) e a zona costeira da Fenícia 

(Tiro). Na verdade, exceto para os antigos exemplos púnicos, nenhum predecessor indígena 

destacou-se entre as lâmpadas encontradas no norte da África. 

 Onipresente em todas as oficinas de ARS reconhecidas na Tunísia (por exemplo, El 

Mahrine, Sidi Marzouk Tounsi, Henchir es-Srira, Hencir el-Gellal Djilma e Oudhna), a tradição de 

verniz vermelho na produção de cerâmica da África pode ser identificada através dos restos de 

ferramentas de queima chamados saggars (fig.64).  
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Fig. 81. Saggars do Gladstone Pottery Museum  63

  

 Saggars são caixas cilíndricas de argila, de boca larga numa extremidade e mais estreita, na 

outra, na qual a cerâmica a ser queimada deve ter sido colocada. A comparação com técnicas usadas 

em oficinas modernas de faiança sugere que saguaros foram empilhados em cima uns dos outros, 

formando torres dentro do forno. O único forno de ARS até agora escavado em Oudhna indica que 

dentro de um saggar havia espaço para cerca de 12 lâmpadas, e que cerca de 180 saguaros poderiam 

ser colocados dentro de um forno, dando uma carga total de queima de mais de 2000 peças.  

 Ceramistas africanos utilizavam moldes feitos de gesso, ao contrário da maioria das oficinas 

do Mediterrâneo Ocidental, que usou moldes de argila para produzir lâmpadas. Moldes de gesso 

foram adotados tanto por oficinas do período romano inicial quanto tardio para os projetos de 

lâmpadas ARS mais conhecidas dos séculos 5° e 6° EC (Hayes'type I e II). A partir da segunda 

metade do 6° séc. o processo de fabricação sofisticado dessas lâmpadas, que compreendia a 

sobremodelagem de um arquétipo de barro liso decorado com apliques para produzir os moldes de 

gesso definitivos, foi progressivamente abandonado (Mackensen 1993: 101-105). No final do 7° 

séc. EC, um novo estilo decorativo com padrões lineares e mais ingênuos apareceu e lâmpadas do 

!

 Gladstone Pottery Museum: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=589689563
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tipo Hayes II mostram evidências da decoração borrada, mais provavelmente causada pelo uso 

contínuo dos mesmos moldes (Bonifay 2004b, fig. 231). 

 Motivos parecem ter sido desenhados diretamente no molde, o que implica que esses não 

eram mais de gesso, mas de cerâmica (Bonifay 2004b: 81). Um exemplo foi descoberto em Rougga 

(Bararus), juntamente com fragmentos de cerâmica grosseira e lâmpadas do tipo Hayes II. Talvez 

essa mudança não tenha sido apenas devido ao empobrecimento tecnológico, mas também à 

influência de outras indústrias do Mediterrâneo, como as indústrias produtoras de lâmpadas sírio-

palestinas e sicilianas (Bonifay 2007: 152). 

 A produção de cerâmica na África teve o padrão de paisagem mais visível em sua 

configuração geográfica na Antiguidade Tardia. O norte e centro da Tunísia concentraram 

claramente o movimento de oficinas de ARS do 1º ao 7º sécs. EC. Parece que até o final do 2° séc. 

EC, os fornos mais ativos estavam situados no norte da África Proconsular, talvez na vizinhança de 

Cartago (Oudhna) (Bonifay 2004a: 47-8). Nos 3°-4° sécs. EC, uma nova onda de produção surgiu, 

originada no centro de Bizacena e particularmente El Mahrine recuperou sua importância e 

exportou para todo o Mediterrâneo. Durante o 5º séc. EC, a ARS do período vândalo foi produzida 

por unidades no centro de Bizacena (Sidi Marzouk Tounsi), após o qual aquelas da região de 

Cartago recuperaram sua hegemonia na produção e comércio ao longo da metade do 5° séc. EC. 

 A inserção da indústria cerâmica para o centro da cidade é um fenômeno bizantino bem 

conhecido. No decorrer do 3° e 4° sécs. EC, a indústria de ARS parece ter sido intimamente ligada a 

grandes propriedades rurais e as oficinas ARS ligadas à área de cidades foram, consequentemente, 

consideradas um desenvolvimento posterior para produção de ânforas e de cerâmica de 

armazenamento. O final do 5° ou o início do 6° sécs. EC, antes da conquista bizantina, parece ter 

marcado um retorno à situação anterior, e oficinas do norte prosperaram mais uma vez. As oficinas 

mais importantes do período não mais foram situadas no Mejerda (El Mahrine), mas no vale Oued 

Miliane (Oudhna), como evidenciado por escavações de Cartago. Oficinas em torno desta cidade 

eram aparentemente as últimas a produzir e exportar ARS, até o final do 7° ou início do 8° sécs. EC. 

O deslocamento da produção para o centro de Bizacena na segunda metade do 5°EC também pode 

ser ligado a circunstâncias políticas e perseguição religiosa cristã sob a nova classe dominante no 

território vândalo. 

 A presença de judeus no norte da África para além da cultura material é frequentemente 

atestada pela antiga polêmica literária cristã e rabínica. Coleções de lucernas decoradas com 

menorah, são particularmente associadas com os judeus da África do norte (Lund 1995; Barbera e 
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Petriaggi 1993: 63, 88, 284, 285, fig. 66). A perspectiva é que os judeus exibiram uma gamas de 

práticas no norte da África que excedem as afirmações acadêmicas, e taxonomias "ortodoxas" 

cristãs e rabínica judaica vigente (Stern 2007: 305-309).  

 A presença judaica em Cartago e em outros lugares na África é corroborada por inscrições 

que contêm nomes e adjetivos particularmente (Iudaeus) utilizados. A simbolização judaica 

permitiu que os estudiosos identificassem como grupos "judeus" enterramentos em Gammarth e 

Oea, e estelas funerárias isoladas por toda a África Proconsular, a Mauretânia e Tripolitânia também 

estão associadas a presença judaica. Contudo, telhas funerárias, tigelas, e lâmpadas, que retratam 

cenas bíblicas e figuras como Jonas, Adão e Eva, sugerem que estes símbolos foram manipulados 

quer como por judeus  ou cristãos. 64

 

 Entretanto, é notável, como sugerido por Stern (2007: 306), o questionamento que “obras de 

arte antigas com figuração bíblica que não possuem explicitamente marcadores ‘judeus’ deveriam 

necessariamente ser rotuladas como ‘cristãs’? Podem palavras usadas em um epitáfio emular 

Fig. 82. Lucernas com iconografia Judaica no Norte da África  

(Barbera and Petriaggi 1993: 63, 88)

Para maior compreensão da presença dos judeus na África do norte e as diferentes circunstâncias de adaptação de 64

judeus em culturas regionais e transregionais do Norte de África veja Hull (2009). 
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simultaneamente noções cristãs e judias sobre vida após a morte?”. Cabe salientar que judeus da 

África do norte romana viviam em ambientes culturais profundamente complexos e sua evidência 

material reflete este aspecto.  

 Como acontece na Palestina, judeus davam a seus filhos nomes populares localmente, 

usavam o latim vernacular para comemorar os seus mortos e construíam seus cemitérios de acordo 

com o costume local do norte da África. Assim, em muitos casos,  os judeus norte-africanos ou 

judeus-berberes marcavam-se de forma semelhante aos seus vizinhos. As lâmpadas e os corpora 

arqueológicos remanescentes sustentam essas possibilidades. As identidades dos judeus no norte da 

África eram complexas, com identificações culturais que variavam proporcionalmente e aceitavam 

a relação inter-pessoal entre aqueles que pertenciam à complexidade dos artefatos manipulados pelo 

grupo e as relações entre-grupo no Orbis Romanorum. 
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      12. Colonialismo e Propaganda: a questão do apelo e do mercado. 

  

 O conceito de domínio romano sobre o local, a chamada romanização, como a reflexão 

diversificada e em grande parte positiva do impacto do poder romano, floresceram na virada do 

século XX, ao mesmo tempo em que modernos impérios coloniais haviam sido formados (Dmitriev 

2009: 124 -125). O fim da era colonial e as interdependências em escala mundial das sociedades 

contemporâneas abriram novos caminhos para entender a importância de "periferias". As primeiras 

teorias relacionaram o imperialismo intimamente ao capitalismo , apresentando o poder imperial 65

como máquina de guerra em busca ilimitada e expansão territorial irracional, enfatizando as 

estruturas formais de controle direto e destacando o caráter econômico do processo de imperialismo 

(Erskine 2010). 

 Contra as perspectivas do centrismo, uma resposta progressiva moderna para a ideia 

antiquada e inadequada do antigo imperialismo foi empregar a "teoria pós-colonial" para enfatizar a 

interação entre os romanos e as populações locais como tendo havido um impacto em ambos os 

lados. Os chamados estudos de fronteira conceitualizam fronteiras como lugares de interação ao 

invés de separação. Além do papel militar, essa escola de pensamento destaca a importância do 

significado social das fronteiras (Fabricius 2009; Guarinello 2010). 

 O período de formação de culturas provinciais romanas deve ser visto como parte de um 

processo de transformação mais amplo dentro do império romano que ocorreu principalmente em 

torno da virada do milênio, depois de pouca mudança cultural com o imperialismo republicano 

romano (Woolf 1995, 1997). As instituições (direito romano, magistraturas e taxação, patronato, 

patrimonialismo, monarquia itinerante e culto imperial, cidadania e serviço de procuradoria), foram 

propagadas nas províncias territoriais no mesmo período em que o estilo romano de edificação 

apareceu no oeste e no leste, e a epigrafia e a terra sigillata tornaram-se muito difundidas em todo o 

Mediterrâneo. 

 A combinação da arte, da política e da propaganda, pelas quais Augusto, o primeiro 

imperador, estabeleceu a imagem de um novo sistema político foram propriamente a invenção do 

império (Elsner 1996: 35-36). A expansão da infra-estrutura imperial exerceu uma ampla gama de 

 J. A. Hobson, J.A. 1902, Imperialism: A Study; Lenin, V.I. 1917, Imperialism, the Highest Stage of Capitalism; 65

Schumpeter, J. 1919, The Sociology of Imperialisms.
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atividades e serviu para controlar as sociedades, reforçar o poder romano e criar novas relações de 

dominação e dependência, embora Roma tivesse um império, mesmo antes de ter um imperador, e 

esta suposição merece ser explicada particularmente aqui. Mais do que uma ideia territorial de seu 

império, que os romanos provavelmente levaram muito tempo para desenvolver, a pressuposição do 

que um império deveria ser esteve relacionada essencialmente com as pessoas ao invés de lugares 

(Erskine 2010: 4-17). Portanto, em vez de apenas território, o império era uma maneira de pensar 

essencialmente relacionada ao poder sobre as pessoas, o que teve consequências na identidade 

cívica (de grupo) e relações interestaduais. 

 Como bem observado por Woolf (1995), muitas oportunidades de desafio foram criadas nas 

sociedades inter e intra-provinciais para aqueles localizados nas novas interfaces entre a extensão 

do poder imperial e as comunidades locais provinciais. Além do equilíbrio entre guerra e paz com 

as sociedades vizinhas, e a manutenção da segurança, as relações entre Roma e suas províncias 

dependia da mediação da cultura material manipulada com a máxima alavancagem. 

Consequentemente, por volta da virada do milênio, grandes rupturas e novas possibilidades dentro 

das estruturas do imperialismo romano e sociedades provinciais culminaram com o que foi 

denominado a Revolução Cultural Romana (Woolf 1995; Wallace-Hadrill 2008). 

 O imperialismo durante a República ajudou até então o Senado e assembléias populares 

como instituições de poder romano a se espalharem sobre o Mediterrâneo; no entanto durante o 

primeiro século EC uma série de guerras civis levou ao surgimento de uma monarquia, regida pelo 

imperador, que começa com Augusto. O período de dominação de Roma a partir de Augusto impôs 

a outros estados significados políticos mais estreitos. O surgimento de novas formas e elementos de 

mudanças culturais veio dentro desse processo, principalmente porque os poderes periféricos tendo 

sido ampliados num vazio de poder criado por Roma depois da revolta súbita de uma série de áreas. 

Esse é especialmente o caso da Palestina, e não é por coincidência que a conquista hegemônica 

romana operou através da expansão territorial como um estado tributário. Operar territórios através 

de estados tributários foi a consequência dos problemas administrativos e relações de poder nas 

regiões. 

 Novos estilos que imitavam edifícios italianos, mesmo aqueles na cidade de Roma, se 

espalharam por todas as sociedades locais como itens apropriados ou desenvolvidos pelas elites 

provinciais no período formativo da colonização. Padrões característicos de espaço social, 

complementos monumentais e costumes associados, bem como as estruturas sociais e ideologias, 
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todos foram afetados pelas misturas culturais das provinciais, que participaram ativamente em 

alterações em todo o império e contribuíram para o crescimento e posterior declínio da cidade 

clássica (veja Leone 2013). 

 Neste sentido, o material cultural romano foi usado para renovar e transformar as estruturas 

anteriores ao longo da extensão das províncias. Esses produtos foram escolhidos por sua potência 

como símbolos, mas não sem serem afetados por estilos e gostos locais, como o fenômeno do 

consumo de sigillata, usado nas louças de mesa e lâmpadas, tem sido demonstrado. Obviamente, o 

Império romano não tinha nem o desejo nem a habilidade de impor a terra sigillata a seus súditos, 

isso aconteceu dentro de um processo de aquisição de novas aspirações culturais e manipulação de 

novos materiais, e pela capacidade de realizá-los. Em áreas onde a terra sigillata não poderia ser 

fabricada, nem adquirida a baixos preços, foram produzidas imitações, definindo o surgimento de 

novas vendas e novos usos da cultura material em relação às mudanças estruturais no império 

(Woolf 1995). 

 Propor uma abordagem integrada de lâmpadas de disco romanas através da perspectiva 

arqueológica regional fornece um panorama único para ambas as áreas, Palestina e África 

Proconsular, que foram consideradas, em diferentes momentos da colonização romana, como 

paisagens periféricas. Além da evolução das formas de fazer as coisas, que fornece a cronologia 

desses artefatos, a agência de lâmpadas de argila combina o carácter único dos memes  em 66

sociedade. Lâmpadas de argila retratam conteúdos de imagens intimamente ligados aos estilos e 

formas dos objetos, que foram propagados por imitação entre múltiplos lugares. A representação 

visual combinou a emulação cultural auto-evidente não apenas como propaganda do imperialismo 

romano; mas também como resposta à demanda local e regional de comportamentos e ideias 

padrão. Portanto, as lâmpadas, sendo imagens propagadas, eram um dispositivo de enquadramento 

crucial para difundir idéias, desempenhando um papel fundamental na arena competitiva de 

múltiplos significados da sociedade romana. É importante notar que o território é uma construção 

cultural que envolve tanto a simbolização de objetos e paisagem. 

 Na sociedade romana, como acontece em todas as sociedades, entendimentos 

compartilhados e convenções compartilhadas circunscreviam os significados das coisas e davam 

forma aos regimes de valor. A principal mídia da koiné romana eram as moedas, estátuas, paredes 

pintadas, pisos de mosaico, estatuetas e as populares lâmpadas de argila. Infelizmente, o estudo das  

 Ver cap. 8, p. 114. 66
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estatuetas de barro com perspectiva integradora não avançou muito e ainda é uma lacuna para 

melhor compreender a mídia no Império Romano. No entanto, as estruturas sociais e significados 

sobre identidade cultural foram impulsionados por motivações religiosas e simbólicas, e pelos 

contrastes sociais da sociedade romana. As lucernas romanas foram usadas criativamente e auxiliam 

a mensurar os processos físicos sobre o significado da cultura material e contextos em uso, que por 

sua vez permitem também aos indivíduos usar a cultura material simbolicamente. Neste contexto, a 

ideia de identidade tem tanto conteúdo quanto localização, integrando os dois conceitos e crenças 

que um grupo detém coletivamente sobre a sua própria formação da identidade. 

 O imperialismo muitas vezes desafia a categorização fácil e o Império Romano surgiu de 

condições muito diferentes daquelas nos tempos modernos. Roma empregou uma variedade de 

estratégias para exercer o poder sobre os outros estados, primeiro na Itália e depois através do 

Mediterrâneo. O que é importante notar é que potências imperiais têm em comum “a vontade e a 

capacidade de mudar o mundo que encontram para trabalhar em seus próprios interesses” (Erskine 

2010: 5). Assim, mais uma vez, mais do que controle militar de território, foi a capacidade de 

moldar o mundo para atender a si mesma que fez de Roma um império eficaz, controlando o 

interesse dos povos. 

 Na medida em que as províncias tornaram-se parte deste sistema imperial, um sistema 

estruturado sobre as diferenças, os provincianos descobriram outras oposições com que se 

comprometer e outras identidades para desafiar, usurpar e se envolver. A relação com os outros é 

expressa em termos de ideias sobre a forma da própria cultura e particulares costumes e estilos que 

podem definir e descrever um grupo. Efetivamente, o estilo é uma questão de discurso histórico-

artístico, uma ferramenta retórica pela qual podem ser definidas as práticas visuais de períodos do 

passado ou as diferentes obras de indivíduos particulares (Elsner 2003: 6). Tanto a localização 

quanto o conteúdo da identidade de um grupo podem expressar um mapa cultural do cosmos em 

que a própria localização dos grupos é marcada. Esses símbolos-chave, conceitos, práticas e 

instituições são áreas centrais da cultura e os locais de conflito cultural mais feroz, justamente por 

manter os termos do que é falado e a oposição controversa do que não é dito (Woolf 1995: 14). 

 A potência de imagens no mundo romano transporta alguns aspectos para a posteridade, faz 

dela objeto principal de sanções de memória. Na República tardia muitos conflitos entre diferentes 

aristocratas e facções em Roma foram provocados através da criação, veneração e destruição de 

imagens, incluindo penalidades, como negar a memória postmortem para inimigos do Império 
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(Elster 2012: 370-377). Um discurso de destruição da imagem e apagamento de memória surgiu 

logo após Augusto no período do Principado. Na Antiguidade Tardia as posições de judeus e 

cristãos diferiam da religião politeísta romana , e foram convite aberto para uma mudança 67

significativa particularmente problemática em relação as atitudes cristãs sobre idolatria, que deu 

forma à própria iconoclastia bizantina. A segunda "guerra da imagem" é considerada um 

desenvolvimento interno do cristianismo oriental, período em que a imagem como objeto-para-

pensar era uma arma poderosa discursiva e polêmica sem precedentes na tradição ocidental. 

 Eu e Tal (2015; 2016) argumentamos fortemente que a quebra intencional de discos 

figurados de lâmpadas romanas da classe disco em circulação durante o 2°-3° sécs. EC na Palestina 

foi um ato comum às três religiões monoteístas desse província romana (judeus, samaritanos e  

cristãos primitivos) como uma vitória desejada de fés monoteístas sobre seus contra pares 

politeístas. Em outras palavras, uma redistribuição de poder simbólico em que o significado e poder 

sobre os registos tradicionais, símbolos e práticas em sociedade foram desafiados com o propósito 

objetivo de alterar as relações de tradição, hegemonia e poder, assim com o habitus relativo vigente. 

 O ato de iconoclastia tem de ser acompanhado pela necessidade de gravar o seu efeito, o 

aspecto contraditório deste ato de esquecimento é que ele funciona através da lembrança. Neste 

sentido, lembrando-se de atos de iconoclastia reforça-se a iconofobia. No caso da Palestina, não há 

melhor contexto para fazê-lo do que o momento do sepultamento dos mortos, como foi 

demonstrado pelo elevado número de lâmpadas romanas de disco quebradas no contexto funerário 

arqueológico (Teixeira Bastos 2011). Neste sentido, quando pensamos em comunicação ou 

alterações entre as partes na sociedade, é necessário notar que compartilhar uma compreensão 

comum sobre as regras pelas quais elas estão agindo é um assunto substancial, mesmo quando estas 

partes estão atuando uma contra a outra. O ato de se lembrar de uma iconoclastia é parte integrante 

da troca pela qual os grupos religiosos da Palestina se envolveram no discurso do poder simbólico e 

sua redistribuição na região. Desde o momento da ascensão hegemônica do cristianismo (4°-5° sécs. 

EC), os registros literários e arqueológicos apontam para a maior destruição cristã de santuários e  

símbolos do ambiente greco-romano. O consenso atual sobre a visão tradicional que compreende a 

igreja primitiva como hostil às artes visuais foi desafiado pela proposição de que os primeiros 

cristãos apologistas dirigiam-se principalmente contra as práticas politeístas pagãs, mais do que ao 

cultivo cristão de imagens religiosas (Elster 2012). 

 Os assim chamados pagãos até o 5° séc. EC como uma referência a religiosos não urbanos e supersticiosos.67
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 Uma vez que a religião romana foi mais aberta teologicamente, talvez em grande parte 

porque pouco foi escrito sobre isso, as posições judaica, samaritana e cristã diferem das politeístas 

em termos de peso de imagem e protótipos transferidos para sociedade. O desenvolvimento de 

iconoclastia bizantina seguido pela cristianização dos espaços quebrou a ligação entre imagem e 

protótipo na Antiguidade pelo anúncio de que, longe de prejudicar o protótipo, a destruição de 

imagens (e outros símbolos representativos romanos tradicionais, como os santuários), era em si 

uma forma de honra e vitória sobre os contra pares. O protótipo seria danificado através da 

danificação da imagem e do reforço do discurso da iconoclastia com o objetivo de garantia de uma 

maneira apropriada de honrar e acessar o divino. Portanto, o assalto à própria imagem e, por 

consequência ao protótipo, tornou-se um meio de mediação na economia sagrada em expansão, que 

deu forma a toda a discussão sobre a idolatria na segunda era iconoclasta, amplamente sustentada 

pelas questões de ritual em primeiro lugar. 

 Como demonstrado por Eric Lapp (2006: 371-377), as preocupações econômicas 

relacionadas com símbolos religiosos regem a comercialização e distribuição de lâmpadas de óleo 

que têm a menorah ou cruzes como decoração. Os artesãos e as oficinas de lâmpadas procuram 

atrair um público religiosamente diverso a comprar os seus produtos, embora dentro desse processo 

mirassem grupos específicos. A comercialização emergente de lâmpadas de óleo de argila com 

símbolos religiosos monoteístas não significa que o produtor fosse um judeu ou cristão, ou mesmo 

samaritano, mas que a clientela que pretendesse comprar aqueles objetos era afiliada a algum desses 

grupos. 

 Por volta do 4° séc. EC um mercado competitivo de lâmpadas foi estabelecido na transição 

da Palestina romana para a Síria-Palestina bizantina. Oficinas regionais forneceram lâmpadas 

manufaturadas com preferências estéticas e religiosas de uma clientela culturalmente diversa. 

Assim, as oficinas foram levadas a diversificar os seus produtos em design, decoração e forma, a 

fim de se envolver em um mercado de lâmpadas competitivo e massivo que se instalou na região. 

 As oficinas locais sírio-palestinas, mais do que apenas inspiração religiosa ou auto-

expressão artística, tinham razões econômicas primárias que influenciaram os tipos de iconografia 

para esculpir em moldes de lâmpadas de acordo com o melhor apelo para a sua clientela (Lapp 

1997: 371). O artesão de lâmpadas nas oficinas, ao comprar o molde da lâmpada e escolher a 

iconografia dos objetos manufaturados, tinha um mercado-alvo específico, um grupo social-

religioso homogêneo em mente. Portanto, as lâmpadas de argila servem seja como instrumentos que 
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refletem as diferenças, seja como indicadores religiosos de clientela na sociedade sírio-palestina na 

Antiguidade Tardia. A exploração deliberada de motivos e/ou inscrições encontrados em 

determinadas lâmpadas sírio-palestinas reflete um mercado financeiro, que, por sua vez, fornece 

objetos simbólicos para os consumidores designados, e, por último, esses artefatos ajudariam a 

expressar identidades individuais dentro de grupos religiosos e sociais compostos na sociedade 

romana. A diversidade desses símbolos seletivos em moldes de lâmpadas do final do 3° séc. EC é 

posterior ao estabelecimento do fenômeno da quebra intencional de lâmpadas de argila. Assim, não 

é coincidência que uma proliferação de lâmpadas representando, motivos cristãos, samaritanos e 

judeus tenha começado aproximadamente no 4° século EC na Palestina. Além de sua capacidade 

para levar a cabo a sua tarefa de fornecer luz, os gostos estéticos dos clientes, tais como decoração, 

design, motivos, verniz e filiação sócio-religiosa também desempenharam um papel fundamental na 

sua venda. Ao apelar para um ou vários corpos distintos de clientes, as oficinas uniam motivos e/ou 

inscrições em grego, hebraico e samaritano, a fim de competir no mercado. Inscrições nas lâmpadas 

de argila também incluem publicidade solicitando e encorajando o público a comprar o produto. 

Frases como "Compre-me" ou " Que seja para o seu bem que deve comprá-lo" foram inscritas  nas 

lâmpadas (Walters 1905: 422). Inscrições publicitárias sobre dispositivos de iluminação para fins 

votivos com exortações como "Leve isso para os deuses" ou "Tome isso como um agradecimento  e 

temor aos deuses" aparecem nas lâmpadas e também são evidência do papel que as lâmpadas de 

barro desempenharam na indústria antiga de luz durante o período romano até o bizantino (Bailey 

1988: 118, Q2783- Q2727). Este tipo de anúncio ocorre principalmente nas lâmpadas de Jerash, 

com alça zoomórfica ou em forma de língua (Rosenthal e Sivan, 1978: 139, no 574.).

 Em contraste com o período romano, lâmpadas do período bizantino (4° a 7° sécs. EC) 

foram feitas na maior parte localmente, um fenômeno encontrado principalmente nas grandes 

cidades, muitos delas sendo produzidas em Cesareia e em sua região ou na área de Beit She'an. As 

lâmpadas mais comuns com símbolos monoteístas pertencem à classe de disco sírio-palestina, a 

Beit Nattif, cesareia redonda, “castiçal” e samaritana, todas elas derivadas das lâmpadas romanas  

disco imperiais e suas influências, especialmente durante o 1° séc. AEC e 1º EC. Considera-se que 

essas classes de lâmpadas foram fabricadas localmente (Sussman 2012; Lapp 2001a: 294) e eram 

frequentemente decoradas com menorahs judeus e samaritanos, santuário Torah, cruz cristã, edícula 

do Evangelho e outros motivos monoteístas, desenvolvidos no curso do processo de controle do 

mercado de consumo de luz e relacionado com a afiliação religiosa monoteísta (fig. 67). Inscrições 

citando passagens das liturgias cristãs gregas (por exemplo encontrados na Igreja da Natividade), ou 
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escrituras samaritanas, tornaram-se comuns, quer em lâmpadas de classes com verniz ou 

samaritanas. 

 As maiores concentrações de lâmpadas Beit Nattif retratando tanto menorahs ou cruzes, em 

Beth Guvrin, Beit Nattif e as zonas circundantes, indicam um grande mercado de lâmpadas com 

atribuição judaicas e cristãs na região da Sefelá. Lâmpadas Beit Nattif foram decoradas apenas com 

símbolos judaicos e cristãos, desenhos geométricos e florais (Rosenthal e Sivan 1978. 105-10, nos 

423-47; Magness e Avni 1998: 97-98, fig 5, 6; Sussman 1982: 11; Hachlili 2001: 442-48, L2.3-26, 

L3.1-5, Corpus pls pp 86 * -88 *, pls II:... 80-81; Lapp 1995: 66-70, 338, fig . 49). Naturalmente 

lâmpadas com decoração não-religiosa (desenhos geométricos e florais, por exemplo) iriam 

conseguir um grande mercado e apelo para qualquer cliente. Os padrões geométricos atribuídos ao 

mercado "não-religioso" podem ser encontrados também na classe de lâmpadas samaritanas, 

sugerindo que a produção era destinada ao mercado livre (Sussman 1983). Portanto, as lâmpadas 

Beit Nattif e samaritanas estavam competindo no mercado aberto para apelar para membros de 

qualquer grupo religioso, igualmente para sustentar a representatividade e espaço (por exemplo, 

Massey 1994: 17-86; 2009: 102-176), competindo para ser o grupo religioso monoteísta mais forte 

na paisagem, a fim de estabelecer e negociar as suas tradições e habitus. Lâmpadas Beit Nattif 

Fig. 83. Cidade velha Jerusalém e o atual comércio de lucernas..
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foram recuperadas da Caverna Ainoã e do Cemitério Sul, em Beth Guvrin (Avni et al. 1987: 73, 

Fig.1; Lapp 1997: 420, fig 150.). Esse tipo lucerna também foi encontrada no tesouro da sinagoga 

em Hammath Tiberíades, na Baixa Galiléia (Lapp 1997: 202-3, 416, fig 144.). Apesar de também 

retratar cruzes que decoram o bico em forma de proa de alguns espécimes, o senso comum é que 

estas lâmpadas foram expressamente fabricadas para apelar a uma clientela judaica, pois foram 

encontradas em contextos arqueológicos judeus. Uma vez que também há símbolos cristãos sendo 

fabricados por produtores de Beit Nattif, talvez devesse-se entender melhor essa identidade cristã 

primitiva muito mais relacionada com símbolos e identidade judaica durante a fase inicial (judaico-

cristão seria mais uma identidade judia na sociedade), em que estruturas de grupos foram pela 

primeira vez organizadas, em grande parte apoiadas sobre relações e redes judaicas. 

Consequentemente, a formação do grupo social em disputa estava sendo moldada por quem tinha a 

mais forte tradição monoteísta entre as pessoas. Neste sentido, os primeiros cristãos na oposição e 

disputa pela preeminência da florescente tradição da Diáspora Judaica revivida pelos hasmoneus. 

Isso traz à arena cultural novo movimento sobre o significado dos mitos e símbolos nacionais, que 

por sua vez, abre espaço para constituir novos denominadores comuns do que seriam os "judeus da 

época" (Tal 2009: 70-73). 

 Moldes de lâmpadas de argila foram encontrados em Cesareia Marítima em um depósito 

acima da abside de um edifício do 4° séc. EC localizado ao sul da muralha da cidade (Sussman, 

1980: 76-79). O mercado-alvo deste produto era o povo local, com atenção especial para a produção 

de temas cristãos (por exemplo, a cruz, a edícula do Evangelho, um pescador e um pavão), mas com 

apelo também para as comunidades judaicas (por exemplo, menorah ladeado por um lulav – ramo 

da palmeira – similar a encontrada no bairro residencial em Séforis). Formada em um estilo à mão 

livre linear sobre as lâmpadas de largos discos centrais, a classe Cesareia redonda foi primeiramente 

considerada como destinada exclusivamente à população cristã, mas as últimas evidências sugerem 

que havia a intenção de ser vendida em um mercado amplo (Sussman 1980 77, n 4 78). Os moldes 

de calcário para lâmpadas e estatuetas de argila de Cesareia foram o principal alvo a ser comerciado 

em um mercado amplo, mas com uma prevalência para símbolos cristãos de representatividade. 

Essas lâmpadas são de cerâmica fina e indicam que a preocupação da oficina estava relacionada 

com a representatividade oficial dos cristãos, durante a cristianização de Cesareia, momento em que 

a cidade foi fortemente alterada. 
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 Os restos da plataforma do templo de Cesareia (fig. 67) ou do templo do rei Herodes 

dedicado a Roma e Augusto, mencionado por Josefo (Guerra judaica 1.414, Antiguidades Judaicas 

15.339), foram substituídos por um templo da igreja cristã primitiva em cerca de 500 EC. As 

fundações maciças deste templo foram preservadas a uma altura de mais de dois metros e 

descansam sobre a base a uma altura de 8,4 m. A nova igreja cristã era de planta octagonal, coberta 

provavelmente por uma cúpula segmentada e embelezada com pavimentos de mármore e 

revestimentos de parede, no mesmo lugar sagrado do templo de Roma e Augusto.

 Fig. 84. Estrutura do Templo herodiano em Cesaréia (areaTP)  68

 O processo de cristianização da Palestina até o 4° séc. EC em diante consistiu de 

apropriação cristã de topografia sagrada de uma cidade, e, no terreno urbano de Cesareia, a 

ocupação do templo mais antigo e venerado da cidade. A perspectiva urbana e processos físicos 

demonstram que a paisagem foi dramaticamente alterada, juntamente com a promoção de novos 

símbolos e o discurso na sociedade. Nada poderia demonstrar mais claramente essa perspectiva 

urbana do processo de cristianização do que a frequente e consistente apropriação cristã da 

!

 Photo: J.J. Gotlieb, http://maritime2.haifa.ac.il/eng/nl/cms23/cms239.htm68
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topografia sagrada de uma cidade, como Jerusalém e Gaza tinham testemunhado após a destruição 

de centros de culto pagãos e a construção de igrejas em seus lugares (Holum 1996; Jerusalém e 

Publicação de Gaza) . Estes são casos clássicos e fortes da cristianização das cidades antigas na 69

Palestina. Claramente outros elementos provavelmente contribuíram para essas mudanças urbanas e 

para a prática da reciclagem de materiais que se tornou comum na Antiguidade Tardia (por 

exemplo, Leone 2013: 2). Os primeiros construtores cristãos exploraram as fundações herodianas 

com nivelamento no leito de rocha inclinada para baixo no noroeste do sítio, e o templo ficou muito 

tempo não utilizado para fins de culto, talvez em um estado ruinoso, provavelmente servindo de 

lembrança da iconoclastia e efeito da guerra da imagem até cerca de 500 EC, embora os 

escavadores sugiram que cidadãos romanos cesarianos habitantes da cidade tenham preservado seu 

templo antigo, como talvez uma relíquia reverenciada que os ligava com o passado ilustre de sua 

cidade (Holum 1990; 1996) . A igreja entrou em colapso no século 8° EC para ser substituída por 70

uma ocupação doméstica muçulmana. 

 Na verdade, a cidade imperial mais romana na Palestina, e mais tarde o centro episcopal do 

biógrafo imperial ambicioso Bispo Eusébio (Ramalho 2013), Cesareia Maritima preservou um 

templo pagão muito tempo depois de outras cidades da Palestina. A discrepância cronológica entre o 

edifício da igreja, de cerca de 500 EC, ou talvez um pouco mais tarde, para o abandono ou a 

destruição do templo romano (muito mais tarde do que a cristianização do Império Romano depois 

do reinado de Constantino), intrigou os arqueólogos sobre o edifício ou complexo chamado 

"construção intermediária", que precedeu a igreja e substituiu o templo no mesmo local. 

 As escavações desde 1995 revelaram que este edifício ou complexo está cronologicamente 

situado a meio caminho entre o templo de Roma e Augusto construído por Herodes e a igreja 

octogonal do período bizantino. A evidência para 18 ou 19 segmentos uniformes de fundação, feita 

pela matriz de cimento cinza claro contendo rocha Kurkar e calcário, pequenas pedras e cacos de 

cerâmica, são as características deste lugar especial. Todas as larguras dos segmentos foram criadas 

em um preenchimento acima da espolia do templo estereobata em ca. 11,50 m e são as 

características destes pisos especiais do lugar, a 1-2 m de preenchimento, deve ter sido trazido para 

nivelar a área depois de roubar os fundamentos estereobatas do templo. O paganismo durou muito 

mais tempo para os cristãos do que pagãos para os cristãos, o paganismo sempre implicou sacrifício 

 Para mais informações: http://www.digcaesarea.org/documents/tpblurb.html69

 Kenneth G. Holum K. Holum et al., "Preliminary Report on the 1989-1990 Seasons," in Caesarea Papers, 103-5. As 70

fundações do templo aparecem na fig. 41, p. 105 como Wall 1080.

!237



e os primeiros cristãos combinavam a ambiciosa alegação de que possuíam a verdade Torá e o 

maior sacrifício (veja Palmilha 2011, Sacrifício). A função deste edifício ou complexo, que data de 

cerca de cerca de 420 EC, é totalmente desconhecida, mas o novo espaço ocupado do templo, 

especialmente sua metade norte, é diferente do que era na orientação e estendido para além dela. 

 A igreja octogonal, objetivo original de escavações na área TP, a julgar pela rica evidência 

numismática, pode ser datada entre 490-540 EC e substituiu na arquitetura monumental o templo de 

Roma e Augusto. Esta igreja revelou pavimento com várias camadas de preenchimento contendo 

material cerâmico datado indiscriminadamente dos séculos 4° a 7° EC. O aumento do poder dos 

cristãos pode ser visto como um aumento do poder da periferia ou "a liberdade da periferia" contra 

o controle romano do Orbis. Claro que depende do lado de que escolhemos olhar, certamente as 

fontes cristãs escritas vão avaliar este assunto como "a liberdade da periferia e nascimento do 

momento da igualdade"; mas o aumento do poder cristão excedeu a igualdade e mudou a paisagem 

através das suas motivações religiosas e simbólicas em contraste e disputa com outros grupos 

religiosos periféricos na Palestina e nas outras províncias. A cristianização dos espaços durante a 

Antiguidade Tardia contribuiu para as profundas mudanças religiosas e culturais que ocorreram na 

história do Mediterrâneo entre o início do século 4° até o 7° EC. 

 É interessante notar que a produção de lâmpadas da classe Cesareia redonda não aconteceu 

sem menorahs esculpidas, um símbolo representativo para a luz durante o período, mas também um 

tema comum entre os judeus; entre outros temas, pode-se verificar a imagem representada de um 

santuário Torah com um Parokhet desenhado, encontrado em uma tumba perto de Cesareia 

Marítima (Siegelmann 1992: 65; Belas 1996: 171; Lapp 2001b: 297). Uma lâmpada Cesareia 

redonda decorada com motivos florais também foi encontrada na sinagoga de En-Gedi (Lapp 1997: 

205 e 419, figos 148-49.), indicando que esta oficina operando em Cesareia, esteve 

intencionalmente voltada a produção e promoção de lâmpadas com temas do monoteísmo e 

inscrições de propaganda para o mercado de massa. A fabricação de desenhos geométricos ou 

florais seria um aspecto extra para apelar a um mercado mais amplo (Israelita e Avida 1988: 112, 

nos 322-23). 

 Entre os agentes do mercado monoteísta durante este período, os samaritanos e a produção 

de lâmpadas de classe samaritana  decoradas principalmente com padrões geométricos, apelariam 71

 Ver Sussman 1978: 238-240 e 243 para a nomenclatura "Samaritana" adotada para esta classe de lâmpadas, baseada 71

em mapa de distribuição regional (Sussman 2002: 340). 
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para o mercado mais amplo também. Em Apollonia foi encontrada uma rica variedade de padrões 

de decoração de lâmpadas de classe samaritana disponibilizadas aos clientes para uma escolha entre 

muitos exemplares. Uma produção precoce (Tipos Sussman 1 e 2, Sussman, 1983: 77-95; Israeli e 

Avida 1988: 137-141) foi datada do início do 3° ao 4° EC, enquanto uma tardia gama de fabrico 

samaritano foi datada do 5° ao 7° EC (Tipos Sussman 3 e 4, Sussman, 1983: 73-85). A ideia 

corrente sugere que a ausência de motivos cristãos em lâmpadas samaritanas seria ocasionada pela 

intencionalidade pretendida de evitar a venda especificamente a uma clientela cristã (Lapp 2006: 

371-380). Essa ideia acarreta a conclusão que os grupos manteriam algumas fronteiras demarcadas. 

Contudo, outra idéia é a de samaritanos estavam envolvidos em muitos ofícios e trabalhos para os 

cristãos, como o demonstra o piso de mosaico de uma igreja em Bete Hashitta (5°-6° séc. EC) e 

possivelmente em Zur Nathan sobre as ruínas da sinagoga samaritana (6°-7° séc. EC) (Ayalon 1994, 

a Fig 18; Ayalon 2002: 284; Sussman 2004: 351-368). Esses pisos de mosaico têm elementos 

comuns com os das sinagogas Beth Alpa, Jericho, Ramat Aviv e Yattir, ou seja, a cruz oblíqua, a 

treliça, os círculos concêntricos e os ramos de palmeira. Esses padrões tradicionais de decoração do 

4° e 5° ao 7° sécs. EC sobre a região têm grande semelhança com a produção samaritana de 

lâmpadas de barro. Também a cruz oblíqua, a cruz em forma de X, têm elementos comuns em pisos 

mosaico (por exemplo, em Beth Hashitta, repetido 20 vezes no piso) e no padrão de decoração em 

lâmpadas de classe samaritana. 

 A importância da sinagoga como centro para o ensino da Torá e como instituição pública é 

atribuída a samaritanos (Safrai 1977: 92, 96-97; Sussman 2004: 365). A disposição das duas salas 

ou dois quartos significou (respectivamente, um para a oração e um para estudo), em edifícios 

sinagoga, é reconhecida como ideia samaritana sobre a organização do espaço. 

 Embora os moldes não tenham sido encontrados até agora, lâmpadas samaritanas podem ser 

petrograficamente relacionadas com o ambiente de Apollonia, Qasile, Khirbet al-Hadra e Tel 

Barukh, Ravikovitch e seus arredores imediatos (Iserlis 2015: 223-224). Assim, fabricadas 

localmente e regionalmente distribuídas na planície Central Costeira de Israel. Lâmpadas 

samaritanas são abundantes em Cesareia Marítima (Vine e Hartelius 1986: fig. 30-37, 38-39, 40-41) 

e engajadas no mercado competitivo de lâmpadas e símbolos da cidade. Lâmpadas samaritanas 

retratando tanto a menorah como o sanatório da Torah foram descobertas em Samra (Magen 1992: 

88). Em Siquém foi encontrado um mosaico retratando símbolos das tradições orais e escritas, ou 

seja, o santuário sagrado, Aaron ladeado pela Arca, e a menorah. Sete nomes dos guardiões do 
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santuário são mencionados neste mosaico. Na sinagoga Beth Alpha, e na sinagoga de Séforis, a cena 

do Sacrifício de Isaac pode ser encontrada nos pisos mosaicos também. Portanto, esses registros 

oferecem um vislumbre de quais imagens, aliadas aos símbolos do zodíaco representadas no 

mosaico de Beth Alpha, foram mantidas pela tradição judaica (Weiss 2005: 82:25; 94: 36-37). 

 Lâmpadas samaritanas adicionais decoradas com imagens menorah foram encontradas em 

Apollonia e em Cesareia Marítima (Sussman, 1983: 78-90; Holum et al. 1988: 197.). Lâmpadas 

samaritanas com inscrição são raras, mas ainda representam evidência da representatividade e 

venda mais exclusiva no mercado das luzes (Naveh 1988: 38; Lapp 1997: 61), embora deva ser 

mencionada uma presença de padrão decorativo da cruz oblíqua com letras gregas entre os braços: 

IH (ou IK), possivelmente significando a inscrição: "Jesus Cristo Filho de Deus Salvador" em 

lâmpadas samaritanas. É necessário destacar que símbolos como menorah com ramos em arco sobre 

uma base circular, um símbolo judaico e samaritano, e uma roda aberta ou um machado duplo, um 

símbolo tradicional mais tarde relacionado entre os símbolos de Zeus, podem ser encontrados nas 

lâmpadas samaritanas também. O símbolo de Zeus foi objeto de uma incisão na parede no Beth 

Shearim, que supostamente teria simbolizado a alma (Sussman 1986-7: A Fig. 9; Susan 2004: 358). 

A representação da Arca ou santuário também estão presentes no repertório de lâmpadas 

samaritanas e podem ser relacionados com o sarcófago de Hammat Tiberíades e os ritos de 

sepultamento (Goodenough 1954: 247). Um besouro, ou caranguejo, estão presentes no repertório e 

podem-se encontrar relações com a arte cristã como símbolo de ressurreição (por exemplo, no piso 

de mosaico de Yattir, Eshel, Magness e Shenhav 2000: fig. 7). No piso de mosaico da sinagoga de 

Beth Alpha o mesmo símbolo pode ser encontrado na mão de D'us no conjunto do Sacrifício de 

Isaac (Susan 2004: 358-359). Mosaicos sem qualquer representação humana, em contraste com o 

piso de mosaico da sinagoga de Beth Alpha, eram mais bem assentados e frequentemente decorados 

com padrões geométricos nas trabalhos samaritanos (por exemplo Beth She'an, Zori, 1966: fig. 4). 

 Juntamente com a cruz oblíqua, que é um motivo muito antigo encontrado durante a idade 

do bronze em Gezer, sobre placas divididas em quadrados, e sobre a porta de pedra da tumba de 

Kafr Yasif, com seis cruzes oblíquas entre outros padrões, tais como rosácea, um menorah, um 

redemoinho, um santuário e uma flor, são símbolos comumente presentes nas lâmpadas com 

produção samaritana (Macalister 1912, Pl CCI; Goodenough 1954, no 44). Mas a principal sugestão 

é que as decorações proibidas, como pássaros, animais e peixes como aqueles retratados no mosaico 

do 6° século de Kasr el-Lebia (Domagalski 1990, Pl. 28), foram provavelmente substituídas pela 
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cruz oblíqua. As lâmpadas samaritanas foram decoradas com este padrão decorativo muito comum, 

incluindo os tipos de lâmpadas da região de Beit She’an manufaturadas até o 7°-8° sécs. EC (Hadad 

2002: 127-347; Sussman 2004: 202). 

 Como muitas outras lâmpadas, as lucernas samaritanas com seus padrões decorativos foram 

feitas para levar alguma mensagem simbólica. De acordo com a sugestão de Golan (1991: 163-167), 

a cruz oblíqua seria um símbolo de proteção ou um encanto para garantir a durabilidade do edifício 

e dar boa sorte. Cruzes oblíquas são representadas na fachada de edificamos e são apresentadas em 

lâmpadas nas portas que dão acesso para o santuário (Sussman 2001: fig. 20). Entre padrões 

geométricos, a treliça de doze unidades em lâmpadas samaritanas é sugerida como identificação 

relacionada com o peitoral (hoshen) do Sumo Sacerdote e a Arca Sagrada. O peitoral seria 

representado também no pavimento de mosaico de sinagogas, e nos afrescos de Dura Europos, 

Síria, como um santuário com colunas (Sussman 2004: 355). 

 A destruição de Atenas e Antioquia, no 3° e 4° sécs., na Síria (Atenas, em 267 EC por 

Herulians e Antioquia em 260 EC pelos persas), foi simultânea ao surgimento das lâmpadas de 

verniz vermelho do 4° século, em ambas as cidades. Antioquia, no período da presença persa, foi 

capturada duas vezes, em 256 EC e novamente em 260 EC. Com as duas invasões persas a cidade 

foi destruída e seus cativos foram levados para a Pérsia. A destruição de Antioquia teve um efeito 

deletério sobre a indústria de lâmpadas antioquiana assim como o saque hercúleo teve sobre a 

indústria de Atenas, afetando assim Dura Europos e outras produções de lâmpadas no Levante 

(Dobbins 1977). As tensões crescentes que tinham se desenvolvido entre Roma e a Pérsia levaram à 

confrontação entre Aureliano e Zenobia em 272 EC, e deixou Antioquia, na Síria, em um estado 

instável durante mais de uma década. O que é certo, no início do 4° século, um novo tipo de 

indústria de lâmpadas tinha aparecido em Antioquia e apresentou inúmeras semelhanças com os 

novos tipos de produção em Atenas, embora a prática de retrabalhar o molde e retocar as lâmpadas 

não seja evidenciada em Antioquia.  

 As lâmpadas norte-africanas do 5° sec. EC (nove) foram recuperadas em Antioquia e são 

evidências para lâmpadas importadas no sítio, com exceção das poucas lâmpadas italianas do 

primeiro século EC. Como os vários tipos de lâmpadas locais norte-africanas do séc. 5° indicam, 

muito poucas importações são suficientes para afetar a produção local e influenciar o mercado em 

muitas direções em relação à manufatura dos artefatos. Tal como muitos centros em todo o mundo 

Mediterrâneo oriental, Antioquia tomou a sua inspiração do norte da África e possivelmente de 
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Atenas também, como o centro modelo de produção durante o 4° séc. EC. Embora o bico em forma 

de coração tenha sido abandonado durante o 4° século para dar lugar à produção de bicos atenienses 

em forma de U, este bico (em forma de coração) é uma característica comum entre lâmpadas dos 

sécs. 2° e 3º EC em Antioquia. Esta característica pode ser traçada no desenvolvimento da indústria 

de lâmpadas do norte da África, especialmente a partir do 1º século EC para lâmpadas imperiais 

com volutas e nos sécs. 3°-4° EC para tipos tardios com amplo disco, borda decorada, e uma alça 

perfurada. 

 Lâmpadas do norte da África, no século 5° introduziram elementos estrangeiros adicionais 

na produção Síria. Uma imitação da produção norte-africana (Dobbins Tipo 18) fornece evidências 

de uma tentativa consciente de reproduzir um modelo estrangeiro localmente (tipos Dobbins 21 e 22 

surgiram a partir das importações mais antigas) durante os 6°-7° secs. EC. Como acontece com as 

primeiras lâmpadas (Dobbins tipo 16), a faixa cronológica de tipos de 17 a 22 deve ser aferida pelo 

depósito debaixo da cidadela da basílica de Dibsi Faraj (Dobbins 1997: 120-122). Durante a 

ocupação romana inicial do sítio, Dibsi Faraj deve ser identificado com Athis e a maioria dos 

estudiosos concorda que durante os períodos romano tardio e bizantino inicial, o local foi, 

provavelmente, conhecido como Neocesareia, através da combinação de diferentes fontes de 

informação. Como a maioria das lâmpadas disponíveis para estudos são de Antioquia ou Dura 

Europos, Dibsi Faraj é um caso a meio caminho. As escavações em Dibsi Faraj na Síria 

recuperaram 383 lâmpadas de terracota e fragmentos em cinco temporadas. 

 Essas lâmpadas são especialmente valiosas para o fornecimento de pontos cronológicos 

fixos do desenvolvimento de tipos antioquinos e sírios do norte, e para melhorar a compreensão do 

desenvolvimento da produção do norte do Levante. Tipos sírios permitem avaliar o alcance e 

cronologia da produção local de lâmpadas e também atestar a extensão e influência da manufatura 

antioquina, particularmente relacionada com o período posterior à destruição de Dura Europos. 

 O depósito fechado 4.038,17 em Dibsi Faraj continha duas lâmpadas bem preservadas de 

diferentes tipos. Este depósito localizado no canto sudoeste da cidadela de Dibsi Faraj pertencia a 

uma quarta casa do início do século 4° EC, destruída por volta da metade do século, para abrir 

caminho para a construção de uma grande basílica. Um bloco de pedra calcária com data 

equivalente a 345/6 EC é atribuído à basílica, e foi reutilizado na fundação de um edifício Umayyad 

nas proximidades. A evidência de moeda na cidadela da basílica, na trincheira de sua fundação, 
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aponta para um terminus post quem de 341 EC, com o breve tempo de vida da casa corroborada 

pela presença destas duas lâmpadas em circulação durante o primeiro terço do século 5° EC. 

 No Depósito de Lâmpadas do Banho E, em Antioquia, quase duas centenas de lâmpadas de 

disco do período romano tardio foram despejadas em uma das salas do banho. Embora o depósito 

não possa ser determinado dentro de um intervalo estreito, é claramente posterior à construção do 

Banho E do início do 4° século (ao final do século 5° EC) e fornece informações tipológica e 

cronológica importantes sobre a distribuição e uso de lâmpadas de disco. Assim, o Banho E em 

Antioquia testemunha o uso prolongado das lâmpadas de disco e o depósito Dibsi Faraj demostra 

uma ruptura significativa com a tradição de disco, não mais sendo usado como função decorativa no 

início do 4° século EC na Síria (Dobbins 1977: 29). Nesse sentido, a borda assume o que tinha 

anteriormente pertencido ao disco. 

 A importação de lâmpadas da tradição de verniz vermelho foi popular na Sírio-Palestina e 

Antioquia, posteriormente lâmpadas sem verniz obtiveram uma gama de distribuição ao longo dos 

locais do Rio Eufrates, no norte da Síria. O Depósito de Lâmpadas Banho E de Antioquia mostra 

que a fabricação com a cruz cristã na cidade fez a sua aparição em lâmpadas durante o século 5°, 

quando em um número suficiente de lâmpadas de vários tipos com cruz aparece na região. As 

lâmpadas deste depósito foram produzidas em uma única oficina, a única diferença entre as 

lâmpadas cristãs e as demais lucernas foi a própria cruz. O exemplo mais antigo encontrado data do 

final do 4° séc., ou eventualmente, do 5° EC (Dobbins 1977, cat. n. 326). Portanto, além da 

produção normal, símbolos cristãos estavam sendo negociados na parte central da lâmpada, o disco, 

com a mesma decoração na borda que nas demais lâmpadas para competir no mercado. 

 Dura Europos estava sujeita às influências entre os impérios romano e persa na Síria, o 

resultado sobre a indústria de luz antiga foi uma mistura única de influências orientais e ocidentais. 

Lâmpadas torneadas de inspiração da Mesopotâmia estavam disponíveis, embora as lâmpadas 

moldadas em Antioquia e Palmira estivessem circulando no mercado. Em Dura Europos foram 

encontradas sete lâmpadas completas e um fragmento no mitreu do 3º séc. EC (cerca de 210-240 

EC). Essas lâmpadas foram encontradas sob uma caixa de madeira ou bloco pertencente ao período 

de construção do templo, o qual continha a inscrição da construção do templo que indicava que o  

mitreu foi restaurado entre a atribuição do título de Augusto sobre Geta em 209 EC e a morte de 
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Severo em 222 EC (Dobbins 1977: 35). Cerca de 137 lâmpadas  (Dobbins tipos 12 e 15) com 72

decoração globular gasta, indicam que as mesmas estavam em circulação no início do 3° séc. EC. A 

cronologia síria fornece um terminus ante quem para as lâmpadas de Dura Europos, uma vez que a 

destruição da cidade em 256 CE é um ponto fixo bem conhecido. 

 O número de lâmpadas italianas do primeiro século em Dibsi Faraj e Dura Europos 

demonstra que as importações italianas influenciaram a indústria local nesses locais, servindo como 

modelos diretos para os artesãos locais, e também que as lâmpadas viajaram distâncias suficientes 

para o interior (Dobbins 1977: 35). A comparação entre o fragmento importado e os exemplos locais 

indica que as cenas figurativas eróticas representadas nos discos de lâmpadas italianas foram 

copiadas em Antioquia por oficinas locais, uma emulação extremamente precisa (Dobbins 1977: 

34-38). 

 A presença das lâmpadas em Dura Europos e Palmira também enfatiza o contato bem 

documentado entre estas duas cidades, mas também a presença de arcos palmirenses em Dura 

Europos deve ser destaque por causa de sua associação com o primeiro mitreu (datado por duas 

inscrições em 168 EC e 170/1 EC). Os moldes e oficina local de Dura Europos confirmam a 

fabricação de lâmpadas com inscrições no topo de várias lâmpadas de Palmira (Dobbins Tipo 11), 

sugerindo uma origem palmirense. Interessante é que nenhuma lâmpada com inscrições palmirenses 

foi encontrada em Dura. A presença de inscrições palmirenses em lâmpadas associada com a total 

ausência de tais inscrições em lâmpadas do mesmo tipo em Dura Europos apoia a conclusão de que 

a indústria de luz que existiu em Palmira também estava envolvida no desafio ao poder de Roma 

produzindo suas próprias lâmpadas representativas, mas que não chegaram a outros mercados 

imediatos (Dobbins 1977: 84-85). 

 As lâmpadas de disco antioquinas (Dobbins tipo 4) floresceram durante os séculos 2° e 3° 

EC, assim como a versão contemporânea em Atenas e Corinto, demonstrando uma grande 

circulação de lâmpadas de disco, amplamente desenvolvida na exportação anterior de lâmpadas de 

disco italianas durante o primeiro século EC. A evidência tanto no Levante como em outros lugares 

é que existia uma koiné na indústria de lâmpadas durante os 2°-3° séculos EC no Império Romano 

do Oriente, com a lâmpada de disco italiana imperial sendo sua principal fonte de inspiração na 

produção do mercado local, que por sua vez se tornou arena para a autorrepresentação visual dos 

 Dobbins 1977, cat. no. 171, 56 lâmpadas praticamente idênticas catalogadas por Boer, 18 das quais, são parte da 72

Coleção de Dura-Europos, armazenadas na Yale University Art Gallery; as lucernas restantes desconhecidas estão no 

Museu Nacional de Damasco. 
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grupos e mídia para a distribuição de símbolos. Essas produções posteriores tinham surgido a partir 

de um ancestral comum, mas, como podemos ver, cada centro desenvolveu sua versão particular do 

tipo e seu próprio repertório de representações do disco, tanto para autorrepresentatividade como 

para atender às demandas de grupos de mercado, com lâmpadas sendo essencialmente associadas à 

categoria de objetos apotropaicos em sociedade. 

 Temas gregos (Julgamento de Paris, a disputa de bebida entre Dioniso e Héracles e 

Amazonomaquia) apoiam o capítulo helênico de Antioquia. Os pavimentos de mosaico, restos de 

templos e as inscrições relacionadas dão provas da adoração de divindades gregas, como 

demonstrado pela estátua colossal de Apolo e Dafne (atribuída ao escultor ateniense Bryaxis). Mitos 

como o de Apolo e Dafne, bem como o papel desempenhado por Zeus na fundação de Antioquia 

foram repetidos no período romano tardio, o que significa que os templos e santuários de divindades 

gregas resistiram até o 4° século, como indicado por registros das visitas feitas a eles pelo 

imperador Juliano em 362 EC. 

 Essas lâmpadas sírias (Sussman 2008, tipo R25, 2, nos. 104-117) têm motivos figurativos 

decorados em relevo em seus discos semelhantes aos retratados nas chamadas lâmpadas sírio-

palestinas provinciais (Sussman 2008, tipo R20). Lâmpadas sírio-palestinas foram encontradas em 

Cesareia com moedas dos 3°-4°-6° sécs. EC (Sussman 2008, áreas CC e KK), e representações que 

retratam Erotes (112), um carro (108), uma águia (109 e 117), um galo (114), e padrões geométricos 

estilizados (115) podem ser encontradas nessas lâmpadas, mas é interessante que também ocorrem 

representações tanto da menorah ladeado pelo lullav como do shofar (104, 105, 107, 113). O 

mesmo tipo de lâmpadas foi encontrado em Alexandria (Reifenberg 1950: 146, 147), em Sumaqa 

(aldeia judaica no Monte Carmelo, Kingsley 1999, a fig 13: 5-7), Jalameh (Manzoni-MacDonnel 

1988, a fig 6- 6: 83, 84. 4º século dC), Antioquia (Waagé 1941, tipo 49b + d 135 e 141, datada do 3º 

- 4º séculos EC; Dobbin 1977: 405, 521, 2º - 3° séculos EC), e em Shiqmona (Elgavish 1994: 115, 

fig 89, datado do quarto séc. EC), onde uma das lâmpadas representava um busto identificado como 

Constantino, o Grande, com uma inscrição grega saudando um comandante. Este é um espécime 

bastante singular que representa a preocupação imperial de ser explicitamente representada em 

lâmpadas. Normalmente a mídia e a propaganda imperiais mais comuns eram moedas e estátuas. As 

lâmpadas Beit Nattif e samaritanas também representavam a menorah em suas produções, os tipos 

de menorah podem ser distinguidos e indicam que todas essas lâmpadas fossem fabricadas para 
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serem vendidas tanto para clientes judeus na Síria ou na diáspora durante o período dos 3°-4° 

séculos EC (Dobbins 1977). 

 Embora muitas cenas tenham sido retiradas de um conjunto mitológico comum, foram 

executadas de uma forma característica de centros individuais, e a necessidade de iluminação foi 

extensa. Para a venda de lâmpadas no mercado, oficinas tiveram de preocupar-se com os grupos e 

com muitos lugares contextuais, de forma dinâmica para atender à considerável demanda gerada por 

lâmpadas utilizadas nas lojas, casas particulares e edifícios públicos em contextos domésticos, 

comerciais, religiosos e funerários. Comumente as lâmpadas de argila foram utilizadas em rituais 

para os mortos ou em cerimônias religiosas. 

 Durante a escavação da área C-8 em Cesareia Marítima, foram identificados 13 edifícios 

sólidos caracterizados como armazéns perto da zona portuária da cidade. O Armazém 1 foi 

escavado e como outras estruturas semelhantes foi caracterizado como sendo parte de um Horreum 

que se tornou um Mitreum. Originalmente, com as medidas de 31.30m de comprimento, 4.95m de 

largura e 4.94m de altura. No entanto, o Armazém 1 entrou em colapso na antiguidade e o edifício 

agora tem apenas 20.50m de comprimento. O teto do domo foi cuidadosamente construído com 

blocos de calcário e arenito variando em comprimento de 0,70-1,00m e 0,50 -0,60m de largura e 

média de 0,30m de espessura. Muitos desses blocos de rocha têm formas curvas para o arco ou 

abóbada do edifício. Sete camadas de blocos de rocha foram utilizadas para formar as paredes 

laterais da estrutura e cerca de quarenta blocos menores para formar a cúpula medindo de raio cerca 

de 2.50m. Uma passagem de 2.80m, medindo 0.86m de altura e 1.26m de largura (Locus C.8.8038), 

foi construída na parede sul do armazém, a fim de conectar a estrutura para o armazém vizinho 

(Armazém 2). 

 Quando o uso da Horreum foi modificado para dar lugar para o Mitreum, foram feitas 

alterações estruturaino edifício. Os buracos foram cobertos e os fragmentos de gesso com afrescos 

foram encontrados nas paredes e na parte inferior do edifício como prova de adaptações para 

receber o altar de Mitra; dezenove novos buracos foram perfurados próximos ao teto da sala onde o 

altar foi encontrado. Além disso, a abertura de dois alçapões no telhado do edifício, um medindo 

0,80 x 0.30m e localizado 14.60m leste-oeste na estrutura e outro medindo 12:45 x 00:45, 3.80m, 

localizado a partir da extremidade leste de o edifício, permitiam a passagem de luz (fig.68). A luz do 

sol iria banhar o altar de Mitra exatamente no momento do solstício de verão (Blakely, 1987: 31-32) 

e os alçapões desempenharam um papel importante no culto do deus. Três bancos (C.8.8065) 
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cobertos com gesso foram erguidos em paralelo às paredes e no extremo leste do edifício. Um 

espaço entre 1,00m e 1,25m norte-sul separa os bancos das paredes do armazém. Os bancos têm 

entre 0.30m de largura e 0.35m de altura e estendem-se nivelados com a parede ao longo do edifício 

e se conectam com outro banco embutido na parede de fundo do Mitreum, o qual tem quase 1m de 

largura. Os assentos eram feitos de pedra e argila, e foram cobertos com gesso branco. O altar (C.

8.8066), ou a pedra de base de um altar, foi encontrado no final do edifício, medindo 0,62 x 0.61m e 

0.35m de altura de largura, e tinha uma ranhura central em forma de canal na sua superfície. No 

piso (C.8.8046), base deste altar, foram encontrados um medalhão de Mitra, uma moeda de bronze 

de Heliogábalo (218/222 EC), afrescos apresentando cenas de Mitra e 31 lâmpadas de argila 

intactas e outros fragmentos cerâmicos. As lâmpadas foram datadas entre o segundo-terceiro sécs. 

EC. Curiosamente, algumas lucernas aparecem intencionalmente quebradas, sugerindo a quebra 

ritual das peças antes acendê-las (Blakely, 1987: 96-97). Esta atitude também pode ser associada a 

outras práticas monoteístas do período como tenho demonstrado ao longo desta pesquisa de 

doutorado. Mitra é associado com o Sol Invictus nas outras religiões orientais do período. 

 Para o fato de que as lâmpadas de óleo amostradas (Catálogo TB12) do Mitreum de Cesareia 

(Caesarea 73253), bem como as outras lâmpadas (com exceção da Cat. TB14) com distintos 

contextos intra-sítios (de áreas A, A-3-31 e Área KK28), tenham sido fabricadas na região de Tiro, 

duas observações são relevantes: a primeira é que este tipo de lucerna é muitas vezes caracterizado 

como uma produção local (Lapp 1997; Sussman 2012); e a segunda é que a lâmpada (Cat. TB10, 

Cesareia72186) atribuída à fabricação em Knidos, Turquia, não é de lá, mas do Líbano, assim como 

a maioria das assim chamadas lâmpadas da classe provincial sírio-palestina. A atribuição da 

proveniência das lucernas romanas disco em Tiro na análise da presente pesquisa indica que a 

classificação de origem na Síria ou Israel anteriormente sugerida está equivocada.  

 A lâmpada com dois Erotes encontrada no mitreu parece ser uma imitação, as linhas que 

definem os anéis do disco, a decoração com folhas estilizadas de palmeira na borda, as volutas e o 

pedaço de iconografia com incisão de reparo na superfície da lâmpada, demonstram os esforços de 

um oleiro para melhorar as características de um molde reutilizável e/ou uma cópia mal produzida a 

partir de uma lâmpada de interesse. 
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Fig. 85. Mitreu de Cesareia e planta da escavação do Mitreu.  
 Blakely (1987, p. 8,11-12, fig 5,8-9).
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 Neste sentido, é interessante notar que a Petrografia Cerâmica abre novas e outras 

referências para a interpretação dos processos de interação inter-regionais, mudanças sócio-políticas 

e culturais na Palestina romana. A reconstrução das redes intersociais complexas, especialmente 

com natureza religiosa de conexões, conforme demonstrado no caso de Mitreum de Cesareia 

Marítima, mediadas através de importância econômica, artefatos ideológicos e ritualísticos, aponta 

também para a forte demanda de um grupo religioso pelo consumo de luzes com a perspectiva 

votiva/apotropaica, bem como evidencia a distribuição de símbolos e idéias religiosas na cidade. 

Grupos e redes intersociais movem-se em termos espaciais e temporais, o que significa através de 

trajetórias (Massey 2009: 131-176). Assim, a apropriação de lugar para o Mitreum em Cesareia 

emerge como práticas materiais ativas, essencialmente como produto de práticas materiais de poder 

(tanto para o processamento local, como para o uso e alocação). Neste sentido, abrange as 

mudanças nas geometrias de poder entre os grupos religiosos da cidade. Este padrão de mudanças 

está todo o tempo sendo produzido e negociado no mapeamento do espaço e limita ou amplia as 

alocações na sociedade. 

 A instalação do Mitreum transformou esta área do sítio e desempenhou um papel importante 

nas relações entre os grupos sociais e religiosos de Cesareia. Judeus, samaritanos e cristãos, 

especialmente os últimos parecem ter sofrido influências das práticas do mitraísmo na cidade. No 

final do segundo século EC, o mitraísmo já havia sido amplamente popularizado no exército 

romano, e entre os comerciantes, empregados e escravos, inclusive alcançando as fronteiras 

germânicas do Império. Durante o terceiro século EC imperadores romanos estão associados a 

Mitra como um símbolo de autoridade e de triunfo, devido exatamente à estrutura fortemente 

hierárquica da organização dos participantes do culto e do caráter de mistérios e revelações da 

religião, com o objetivo de aumentar seus poderes. O mitraísmo em Roma também foi generalizado 

(fig. 69) e mais de setenta e cinco peças de escultura, uma centena de inscrições e ruínas de 

santuários e templos na cidade e subúrbios, demonstram a força dessa prática religiosa. A religião 

do Sol Invictus (sincretismo entre a religião de Mitra e cultos solares de origem oriental) foi 

estabelecida oficialmente no Império Romano pelo imperador Aureliano em 274 EC. 

 O ritual no mitraísmo incluía cerimônias de iniciação em sete etapas, a última estabilizava a 

ligação mística com Mitra, permitindo ao iniciado participar da refeição sagrada de pão, água e 

vinho. A ablução cerimonial (batismo) com água, incenso, cânticos sagrados e os dias guardados 

também faziam parte da prática. Cada dia da semana era dedicado a um corpo celeste e o sol, a 

fonte de luz e aliado de Mitra, era o mais importante desses corpos. Neste sentido, as lâmpadas de 
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argila, o objeto mais popular para obter luz na antiguidade, não poderia deixar de desempenhar um 

papel de liderança nas constituições do espaço e práticas materiais relacionadas à identidade de 

grupos sociais.  

 O culto de Mitra em Cesareia participou ativamente na troca simbólica e na prática de 

relações materiais de poder entre os grupos na cidade. A iconografia relacionada aponta para as 

relações imagéticas de culto. Como se pode ver, o potencial de aplicação de estudos de Petrografia 

Cerâmica surge como uma ferramenta de análise válida e significativa para aumentar a 

compreensão e levantar questões sobre a manipulação, as relações de produção e consumo, bem 

como de redes de contato, comércio e agência de artefatos nas províncias do Império romano. 

 Sugiro que, após 135 EC, quando efetivamente as lucernas da classe discos, conhecidas 

como locais e sírio-palestinas em Israel, e espalhadas por todo o Levante, dominaram os mercados, 

juntamente com símbolos romanos e temas religiosos. Por outro lado, a tradição judaica monoteísta 

neste momento estava acidentada e fragmentada pela conquista (duas guerras) e colonização de 

romanos. A partir deste período, então, uma chamada aberta para definir o que é o Judaísmo em 

termos de símbolos e Torá (oral e inscrita) estava em curso para definir as maneiras em que deveria 

ser compreendida a tradição do passado revivida pelos hasmoneus. Essa tradição do passado 

revivida pelos hasmoneus foi difundida pela crescente Diáspora Judaica, a fim de participar na sua 

reconstrução e fortalecimento de sua imigração. A nova dinastia reinante teria livrado a Judeia e a 

Palestina do domínio selêucida estrangeiro e restaurou a independência judaica na sua terra, de 

acordo com a sua compreensão de seus limites. Durante o seu período de expansão foram 

congruentes com as fronteiras da Judeia e reinos israelitas do período do Primeiro Templo, e até 

mesmo as excedeu, estendendo-se para várias partes da Transjordânia (por exemplo, a Pereia). Os 

judeus dos períodos do Primeiro e do Segundo Templo, no entanto, foram muito diferentes em seus 

perfis sociais e religiosos (Tal 2009: 72-73) 

 Os projetos de construção magníficos, palácios, fortalezas e memoriais definiram uma nova 

paisagem arquitetônica da Judeia no período hasmoneu que teve uma função claramente 

propagandística – conceder legitimidade política, religiosa e social e, claro, honra e grandeza, à 

dinastia governante hasmoneia. Além do uso continuado da língua grega ao lado da ressurreição de 

hebraico para fins religiosos e administrativos, os hasmoneus também tinham de se comunicar com 

símbolos helênicos que seriam entendidos pelo Ocidente como evidência de um passado antigo 

constituído para a aceitação e reconhecimento. Esta é uma das razões porque a dinastia real 
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promoveu ativamente, ou pelo menos suportou, a redação de alguns trabalhos bíblicos apócrifos, 

geográficos, étnicos e históricos, bem como a divulgação ou tradução para o grego de alguns 

trabalhos hebreus, como tradições orais para ensinar sua antiguidade como um povo com um 

passado glorioso. 

 Assim, a construção das pirâmides funerárias em Modi'in enquanto memoriais que poderiam 

ser vistos do mar despertou muitas associações com o culto do fundador grego, na tradição grega. 

Isto significa que a seleção de Mod'in foi uma demonstração para aqueles no Ocidente, uma vez que 

não foi escolhido Jerusalém, o foco principal da subida ao poder dos hasmoneus. O objetivo do 

memorial era para ser um local de comércio para negociar o controle da paisagem. A dinastia 

Matatias e seus filhos deram uma ajuda intencional para criar uma linguagem comum entre o 

Ocidente e o Oriente. 

 Com o domínio romano, o crescimento posterior do cristianismo vem junto com sua 

afirmação na arena cultural do discurso de que o novo movimento possuiria a verdade real e 

importante hierofania sobre a tradição monoteísta revivida pelos hasmoneus. Outros 

desenvolvimentos podem ser ligados em perspectiva em relação as disputas de poder na região e o 

controle da maioria dos símbolos e rituais mais influentes na sociedade. Não só os aspectos 

religiosos, mas também razões econômicas ajudaram a mudar e moldar o mercado de lucernas 

durante a transição do período romano para o bizantino na Síria, Palestina e África Proconsular. Em 

outras palavras, a posição suprema da tradição abraâmica estava sendo mudada através de disputas 

de poder entre os principais grupos religiosos que agiam na arena social (igualmente disputada por 

muitas comunidades judaicas e samaritanas e suas divisões internas e tradições regionais neste 

período). Este tipo de disputa social atingiu fortemente o mercado de lâmpadas de óleo, uma vez 

que era uma das mídias mais representativos do período, com ampla circulação de objetos, muito 

mais do que moedas, estatuetas, estátuas, ou quaisquer outros meios de comunicação no mundo 

romano. O reflexo de lâmpadas de argila em funerais e lugares votivos levou a implicações de que 

as lâmpadas de argila, longe de apenas fornecer luz e razões econômicas, combinaram causas 

emersas de representatividade e possibilitaram um discurso simbólico através da grande agência na 

sociedade (Jones 2007: 38; Teixeira Bastos 2011 : 112). 

 A capacidade replicar e distribuir novas imagens e símbolos entre as pessoas foi também 

relacionada com o poder que os novos grupos religiosos tiveram de controlar a Palestina durante o 

4° séc. EC. Na paisagem os grupos expressaram a necessidade de definir-se e diferenciar-se no 
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curso de domínio hegemônico de tradições. A classe de lucernas “candelabro” também aponta para 

esse tipo de mudança, com padrões decorativos no bico dos objetos que se assemelham a um 

menorah de sete braços sobre um tripé (daí ser chamado "castiçal"). Inscrições gregas, frases 

inscritas, por vezes espelhadas, na íntegra ou abreviadas estão presentes nessa classe de lâmpadas. 

Lâmpadas “candelabro” com a frase "A luz de Cristo brilha para todos" da oficina de Cesareia eram 

aparentemente mais populares do que um segundo tipo com a frase "Da Mãe de Deus", mais 

comum na inscrição de lâmpadas encontradas em Alexandria, Egito, durante o 5º século EC 

(Nitowski, 1986: 23; Sussman 2008: 250, nos 206-210.). 

 A evidência para a publicidade no Mediterrâneo e no Oriente Próximo é assustadora entre os 

fabricantes de lâmpadas que operaram no mercado, mas os graffiti encontrados em determinadas 

lâmpadas reforçam o objetivo da propaganda, solicitando e encorajando o público a comprar o 

produto. 

 A produção da classe “castiçal” foi intimamente associada com o cristianismo primitivo 

porque entre os motivos decorativos dessas lâmpadas foram retratados símbolos como a cruz ou 

pavão (Rosenthal e Sivan, 1978: 113, nos 453-62; Bailey 1988: 288- 89, Q2337 PRB, pi. 60). Um 

rico repertório de motivos exclusivamente cristãos para fabricantes de moldes e fabricantes de  

lucernas desse tipo mostram a recuperação consistente em contextos cristãos de sepultamento. Sem 

dúvida as imagens mais abundantes são a cruz (com variações) encontradas em mosaicos de igrejas, 

características arquitetônicas e na cultura material da área de Jerusalém, assim como em toda a 

Palestina bizantina (e África Procnsular), de forma que forneceram um rico conjunto de exemplos 

desse motivo de produção exclusivamente cristã (Tsafrir 1993: 45-195; Macalister 1912: Tomb 124, 

Pl CI.). Embora a maioria dessas lucernas tenha apelado aos cristãos, representações da menorah 

com várias ramificações com bases bípedes ou tripés ocorrem nessa classe de lâmpadas, sugerindo 

que foram fabricadas tendo em mente uma clientela judaica em segundo plano (Sellers 1951: 42, 

44, n.º 1; Rosenthal. e Sivan, 1978: 118, nos 484-86; Magness 1998: 42, inferior direito; Hachlili 

2001:. 468-69, Lio.11-13, pis VII: 4-6; Lapp 2006: 371-377). As lucernas com representações da 

menorah foram descobertas em Tel el-Ful, na Caverna 44, e sua ocorrência em outros complexos 

funerários sugere empréstimos cristãos da iconografia judaica. Outra evidência é a tela de mármore 

encontrada em Pela, que retrata uma mistura de motivos associados ao cristianismo (cruz) e motivos 

judaicos (shofar, lulav e menorah) (McNicoll et al. 1982: 55111, p l 39a; Lapp 2006 : 371-377). 
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 Como já foi mencionado, em Cesareia Marítima foram encontradas lâmpadas de verniz 

vermelho do norte da África que foram classificadas em dois grupos, fabricadas na Tunísia, e 

copiadas ou imitadas em outras oficinas locais (Sussman 2008: 250, nos 217-221; Hayes 1972:. 

310- 311, tipo IB). Essas lâmpadas eram do 4° ou início do 5° sécs. EC, e um segundo tipo (tipo 2) 

do final do 5° séc. EC. Técnica semelhante foi usada para decorar as lâmpadas estampadas das 

oficinas da fenícia, mas estas foram estampadas em relevo no disco antes de serem levadas ao forno 

(Sussman 2008, n. 121); entre os temas há ilustrações de cenas bíblicas, a menorah e os símbolos 

cristãos, como cruz, peixes e outras animais (em Cesareia veja Vine e Hartelies 1986: fig. 7). O 

estampado usado para decorar as bordas dessas lucernas foram vários padrões geométricos, entre 

eles círculos e glóbulos encontrados em abundância em Cartago durante os 4°-6° sécs. EC (Hayes, 

1972: 229-283). 

 Um coroplasta norte-africano tinha inscrito um anúncio "finas lâmpadas e estatuetas" 

encontrada nas lâmpadas de Cartago, outra lucerna continha a exortação: "Por favor, compre nossas 

lâmpadas, somente um centavo, pois elas são as melhores" (Smith, 1966: 17, n 27; n.28). Assim, 

vender luz na Antiguidade Tardia implicava também vender boa sorte e bênçãos, além de material 

essencial para perfomance ritual e relações de identidade. Que tipo de luz é oferecida aos deuses e o 

significado deste ato não seriam meros detalhes. Da mesma forma que a prerrogativa metaisca de 

onde está sua luz? Não seriam escolhas de consumo sem peso de significação. O registro dos 

anúncios do local de manufatura sobre o dispositivo de iluminação aparece também na base de uma 

lâmpada tunisina "Da oficina da Vitória", a fim de promover a marca do fabricante de lâmpada s no 

mercado (Knowles 1994:.. 33-34, no 64, fig. 2.3) 

 Em Sussman (2012) tipos R20 (lâmpadas de Cnido – lâmpadas de óleo de bico curto feitas 

na Ásia Menor - Leste grego), tipo R21 – bico curto da Síria, e o chamado bico curto da Síria-

Palestina Local (R24-R29 – decorado a partir de lâmpadas de óleo romanas tipo R1-R4), a autora dá 

especial atenção à lâmpada tipo R26 o mais comum encontrado na Palestina, especialmente em 

cavernas de sepultamento onde as lâmpadas de argila foram utilizadas em rituais para os mortos e 

em cerimônias religiosas. 

 Esta classe de lâmpadas disco foi amplamente popular e, especialmente no 2° e 3° sécs. EC, 

apelou tanto a pagãos, judeus, samaritanos e cristãos. O refinamento de práticas de marketing 

através da concepção de produtos, tais como a lâmpada sírio-palestina para apelar aos membros de 

todas as religiões monoteístas, a fim de atingir os grupos religiosos específicos, indica que esses 
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objetos foram pensados para ser amplamente difundidos e para manter grande controle de luz e 

símbolos no mercado da região por parte dos centros produtores  de Tiro (Sidon e Beirute 

eventualmete). A introdução da menorah no final do 3º e 4º séculos EC (Bailey 1988: 251, 

Q2061-62 MLA, pl 44, fig 38.) e motivos da cruz (Bailey 1988: 251, Q2066, pi 44, fig 34) em 

versões deste grupo sustentam esta ideia (Lapp 2006: 371-377). Oficinas egípcias produtoras de 

lucernas de disco Loeschcke Tipo VIII também atingiam comunidades cristãs, demonstrando um 

mercado aberto em massa.

 Portanto, durante o quarto século EC, a representação da menorah se tornou mais comum 

nas versões produzidas, a menorah de sete braços (fig.69, abaixo) foi encontrado em uma versão do 

século 4° em uma lucerna classe disco em Séforis (Lapp 1996: 222, não. 117; Hachlili 2001: 

448-51, L4.2-16, pi. 11: 82-84; Rosenthal e Sivan, 1978: 85). No séc. 4° melhorias morfológicas 

possibilitaram que as lâmpadas de argila transportassem motivos mais sofisticados e/ou inscrições. 

Todas essas características ajudaram estes produtos a superar a produção de lâmpada disco como os 

tipos por excelência. As evidências indicam que os judeus não se ofendiam necessariamente por 

imagens  tidas posteriormente como "pagãs", como demonstrado pela descoberta de um fragmento 

de lâmpada disco sírio-palestina que descreve uma cena erótica na Catacumba 20 da necrópole 

judaica em Beit Shearim na Baixa Galileia (Avigad 1976: 185, pi 70: 3.). 

Fig. 86. Lucernas com iconografia Judaica. 
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 Contextos arqueológicos judeus adicionais incluem o bairro residencial em Séforis e a 

Tumba Akeldama no Vale do Kidron (Lapp 1997: 94, n 34, figs 74 e 77; DS9 amostra, 238-39, 257, 

fig 98, tabela 2). Representações de Hélio ocorreram em mosaicos nas sinagogas de Beth Alpha, 

Naaran, Hammath Tiberíades e Séforis (Hachlili 1988: pis 76- 78; Weiss e Netzer 1996: 26-29) e 

adicionalmente reforçam a atração que os "judeus do período” tinham pelos símbolos e ideias 

transmitidos pelas lâmpadas portando imagens de Hélio. A associação judaica com Hélio está 

fundamentada no registro arqueológico e literário, textos mágicos judeus também aludem a Hélio e 

pode-se verificar que a imagem do deus em relevo esculpido decora um lintel encontrado na 

sinagoga em Choroazim (Hachlili 1988:. Pi 46; Morgan 1983: 71). Outra lâmpada disco decorada 

com uma imagem de Hélio foi recuperada de um contexto da sinagoga de Nabratein (Lapp 1996: 

221, nº 115.). Assim, os vários motivos e/ou inscrições retratados em lucernas pertencentes a essas 

classes refletem as diferenças de crença religiosas, práticas e costumes sob o domínio romano em 

constante intercâmbio. Tal decoração variada teria ajudado na venda dos produtos dos fabricantes 

de lâmpadas, apelando a uma ampla base de clientes em um mercado extremamente competitivo e 

com demandas específicas. 
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13. Processo de inovação e mudanças culturais:  
Poder, Organização Espacial e Ritual. 

  

        

        "If I am not for myself, who is for me?  
        And when I am for myself, what am "I"?  
        And if not now, when?”  
          (Hilel Pirke Avot I.14)  73

            

 A distribuição de padrões de comunicação é durável e retém valores depois de eles terem 

sido utilizados na sociedade em dado momento. Os padrões não são concorrentes, no sentido em 

que outros também podem usá-los, e não exclusivos, uma vez que nenhum participante do mercado 

pode impedir outros de usá-los. Consequentemente, efeitos em cadeia relacionados a padrões de 

comunicação não são dados ou distribuídos igualmente em todas as redes e estão sujeitos a 

diferenças de rede específicas de mercado. Isso implica dizer que existem resultados de adoção de 

decisão diferentes ou momentos diferentes de adoção de práticas, devido a presenças heterogêneas 

entre os potenciais adeptos em sociedade. Isso traz ao debate que a comunicação de massa crítica 

nas redes de contato e de mercado depende da capacidade dos primeiros adeptos de determinar um 

valor positivo de utilidade esperada desse padrão na rede, ao mesmo tempo que sobre a capacidade 

de prever um certo grau de divulgação o resultado dessa comunicação na futura rede (Beck 2006: 

216-220). 

 Entendida como fenômenos emergentes através da análise da variabilidade e da dinâmica de 

interligações, a Teoria de Redes reconhece que ideias e tecnologia são transmitidas juntamente com 

interconexões sociais, e a mudança cultural e religiosa acontece através da difusão da informação 

(“informação em cascata”) através de uma dada rede de contatos. A Teaoria de Redes, quando 

combinada com a teoria sociológica da conversão religiosa, é uma maneira de reabordar o sucesso 

da “inovação” monoteísta (Collar 2007; 2008). O entendimento atual da cerâmica e do comércio no 

Oriente romano tem sido associado com novos caminhos de pesquisa na tentativa de introduzir 

conceitos de estudos da cultura material no domínio da arqueologia romana (Poblome et al. 2013: 

392-400). O desenvolvimento de estruturas racionais para abordar a questão das redes tem sido 

 Hillel, Pirke Avot I.14, translated Charles Taylor.73
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impulsionado por sínteses inovadoras do impacto sócio-cultural e posicionamento sócio-econômico 

das atividades de artesanato e mudança religiosa (Collar et al. 2015). 

  A Teoria de Redes como uma prática ferramenta de modelagem para reabordar a questão da 

mudança religiosa no mundo antigo, melhorando a compreensão sobre uma variedade de tipos de 

mudança em uma variedade de disciplinas, por sua vez, permite reconceitualizar as razões para o 

sucesso ou o fracasso de movimentos religiosos (Collar 2008: 240). A Arqueologia pode oferecer 

insights ao conceber uma rede através da cultura material e sítio arqueológico, um ambiente como 

espaço caracterizado por nós interconectados, um valioso dispositivo heurístico. A Teoria de Redes 

enfatiza como se dá o processo através do qual a inovação e a mudança social ocorrem. A 

combinação do ambiente e do herdado são aspectos principais que determinam a profundidade da 

propagação dessa inovação. O aspecto “vertical” da cultura, que determina a natureza de uma 

inovação (herdada ou tradicional), e o aspecto “horizontal”, pelo qual a conectividade da rede pode 

ser propagada, são recursos para uma avaliação sobre a natureza da própria inovação. 

 A evidência disponível mais suporta do que amplia as instalações existentes, a noção de que 

a grande produção industrial foi conseguida através da multiplicação das unidades de produção em 

pequena escala. A arqueologia sugere que as unidades de produção em pequena escala estavam 

voltadas para seus próprios mercados regionais e que tais processos de multiplicação horizontal 

ocorreram em centros de produção comprovados. Esses processos de multiplicação horizontal 

envolvendo muitas unidades de produção em pequena escala dentro de uma ou outra região 

sugerem que resultaram nos chamados “conglomerados de produção”, que são tipicamente 

associados com uma ou outra estrutura de troca. Antigos centros de produção de cerâmica no 

Oriente romano ainda são muito mal conhecidos, mas o predomínio em suas próprias regiões de 

produção (casos, por exemplo, da Palestina e da África Proconsular) indica empresários muito 

relutantes em assumir riscos e, principalmente, que preferiam mercados que conheciam em suas 

próprias redes e raios regionais (McCormick 2001: 58; Poblome et al. 2013). De acordo com as 

palavras de Poblome et al. (2013: 400), os amplos padrões de distribuição de cerâmica de verniz 

vermelho cipriota, fenícia e africana podem ser “considerados como um agregado de uma colcha de 

retalhos de produções compreendendo muitos centros de produção regionais, com ‘forças de tração’ 

que não eram necessariamente de naturezas puramente comerciais”. Dentro do contexto de 

conexões regionais mais amplas do Oriente romano, o surgimento de Constantinopla como o 

principal polo de atração (ou nó, em termos de Rede), permitiu que proprietários de terras na área 

de Sagalassos se especializassem e intensificassem parte da sua produção agrícola, tendo entrado na 
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rede a fim de assegurar que os seus produtos circulassem. Esse parece ser o mesmo caso ocorrido 

nos exemplos abordados da Palestina e norte da África durante os séculos 4 ao 7 EC em relação a 

produção de vinho, azeite, grãos e cerâmicas.  

 As formas de demanda econômicas, sociais, políticas, religiosas e culturais (ou “forças de 

atração”) devem ser levadas em conta quando se considera explicar os fluxos atestados de troca, tal 

como pode ser demonstrado pelas lâmpadas de argila. A maior presença de cerâmica de verniz 

vermelho africana ao longo da rota que liga Constantinopla à região produtora ajuda a explicar um 

óbvio papel de “força de atração” que a cidade acumulou. O potencial de associação com esse fluxo 

de trocas não aconteceu simplesmente como resultado de cerâmicas de mesa, mas uma série de 

fluxos de troca estava concentrada em Constantinopla que está muito além do âmbito desta tese 

tentar explicar, embora deva ser realçado o rótulo de Constantinopla como “estrutura de troca” com 

o objetivo de argumentar que estruturas são nós de rede que emitem forças de atração sustentáveis 

com efeitos arqueológicos demonstráveis. A criação de estruturas de troca é efetuada tanto no 

sentido geográfico quanto cronológico, e a presença bastante elevada de cerâmica de verniz 

vermelho africana, e também a presença contemporânea de cerâmica de verniz vermelho fenícia e 

cipriota como uma coincidência durante a segunda metade do 4º século EC, foi resultado da “força 

de intermediação” inicial do nó constantinopolitano, na esteira de sua fundação como uma nova 

capital imperial. A interação entre as diferentes estruturas de troca pode ser considerada o resultado 

da alta presença de cerâmica de verniz vermelho fenícia no Levante setentrional (Poblome et al. 

2013: 397-398). 

 Geralmente se atestam as condições de prosperidade na Fenícia e no Norte da Palestina, 

provavelmente aproveitando-se dos fluxos de redes e rotas que foram gerados por Constantinopla. 

O quadro econômico no Oriente durante o período entre o 4º e o 7º séculos corresponde ao padrão 

geral no Mediterrâneo. O período próspero da segunda metade do 5º século EC continuou ao longo 

do 6º século EC tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais, configurando o declínio da prosperidade 

apenas no 7º século EC. Embora a evidência arqueológica disponível permita afirmar que as  

condições econômicas da Fenícia (central e do norte) conhecidas são apenas uma pequena visão, a 

hipótese de uma lenta retenção da atividade econômica no 4º século EC, após a crise do 3º século, é 

apoiada pelo escasso número de pisos instalados nos 4º-7º séculos EC na região. Assim, suportando  

que as condições econômicas prósperas ocorreram no final do 5º século e especialmente no 6º 

século EC. 
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 Pisos de mosaico parecem ter sido bastante uniformemente espalhados por todo o 5º século 

EC, indicando condições favoráveis consistentes através desse século, com número significativo de 

pisos posteriores a 540 EC. Como evidenciado pelo cômodo principal da fazenda Shelomi (No. 7 / 

5a), epigraficamente datada de 610, na Fenícia, e no norte da Palestina os pisos mosaico foram 

instalados por último alguns anos antes da conquista Sassaniana de 614 EC. O mal sucedido cerco 

de Tiro, em 616-17 EC por judeus com tropas irregulares da Galileia, de Jerusalém e de Damasco 

teve um efeito colateral da conquista mal sucedida. A destruição notavelmente encontrada nas 

fazendas Shelomi e em igrejas eclesiásticas cristãs, como de Nahariyya (nº 7/19) e Shavei Zion (nº 

7 / 26a-c), fornece evidência para a ruptura do período posterior da economia da zona costeira entre 

Ptolomaico e Tiro durante pelo menos meio século (Merrony 2013: 34-38). Foss (1997: 469-486) 

sugeriu que a cultura urbana do mundo romano não sobreviveu ao 7º século EC. 

 Como evidenciado pela concentração de mosaicos em torno de Beirute e Tiro e nos seus 

arredores, o agrupamento de mosaicos nas cidades foi contrabalançado pelo número significativo de 

pavimentos em sítios rurais, sugerindo um patrocínio vibrante, tanto urbano quanto rural, em 

pequenas cidades e aldeias na região. Embora muitos dos pavimentos de mosaico da Fenícia e da 

Palestina setentrional (Grupo 1, Merrony 2013) não possam ser datados com precisão, o que 

constitui a maior parte do Corpus geralmente é atribuído ao período romano tardio, há também um 

agrupamento significativo de mosaicos nas cidades da Palestina setentrional.  

 Através da combinação de fontes arqueológicas e históricas referentes a 2.930 

assentamentos, Dauphin (1998) argumenta que o crescimento demográfico se manifestou nos vastos 

programas de construções eclesiásticas a partir de Constantino durante o 4º século EC. A expansão 

demográfica elevou a demanda agrícola mediterrânica, sendo as plantações de olivas e o vinho a 

resposta clássica ao crescimento da população (Dauphins 1999b: 80). Com base na falta moedas do 

5º século EC nos assentamentos arqueológicos em toda a Palestina e no Mediterrrâneo, Safrai 

(1998: 34-130) sugeriu que a economia passou por um período de recuperação no início do 4º 

século, mas, posteriormente, declinou no 5º século EC. A consequência da superpopulação e da 

conquista bárbara do Império Ocidental leva a ver o período entre o início do século 5º EC e o ano 

de 490 EC como um período de declínio da agricultura, demográfico e econômico.  

 Kingsley (1999: 36-40) propôs uma avaliação crítica das principais teorias referentes à 

economia da Palestina romana tardia, sugerindo que Safrai estivesse, em grande medida, baseado na 

interpretação primitivista ultrapassada de economia. Merrony (2013: 45-46) reviu o tema e o 

empregou para a análise dos pisos de mosaico. Essencialmente, um mercado de exportação 
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florescente, particularmente de vinho, para outras partes do Mediterrâneo estimulou e intensificou a 

produção de mercadorias na Palestina e abriu caminho para as demandas de tributação. Além de 

pavimentos de mosaico datados, vários indicadores econômicos da região, incluindo cerâmica, 

epigrafia e cunhagem, sugerem que o período romano tardio foi um período de grandes mudanças. 

O quadro de grande parte da Fenícia central e setentrional não está claro uma vez que os relatórios 

de publicação são preliminares e confinados a áreas geográficas específicas do Líbano, na maioria 

dos casos. As escavações têm se concentrado sobretudo na área de Souks do Distrito Central de 

Beirute , nas atividades comercial e no mercado de atuação (Doumet-Serhal et al. 2005). 74

 A adoção do cristianismo como religião de Estado romano tem sido apontada como 

fundamental para a economia da Palestina, onde a exportação de tradições bíblicas, relíquias e 

presentes de peregrinos teriam também desempenhado um papel benéfico na economia provincial. 

Avi-Yonan (1958: 43, 45-47) argumenta que a prosperidade foi gerada artificialmente por um 

programa massivo de construção de igrejas patrocinado por doações imperiais no 4º século e por 

patrocínio privado no 5º século. Isto teria sido acompanhado por uma mudança fundamental na 

propriedade agrícola, notavelmente entre os agricultores judeus, cuja maioria vendera suas terras e 

se tornou colono sob o patrocínio de ricos proprietários de terras (ou habitava grandes cidades sob 

patronato urbano). Entretanto, Sperber (1978: 11, 13, 45-46, 51, 59, 136) argumenta, usando a 

literatura rabínica, que os períodos romanos médio e tardio apresentam um resultado de 

instabilidade política e de mudança climática. 

 Localizadas principalmente no norte de Tel-Aviv, Israel, um total de 365 prensas de azeite  

do período romano tardio foram identificadas e catalogadas por Kingsley (1999; tabela 3, figs. 

34-5). Pelo menos 600 prensas de azeite foram registradas na região de Nahariyya, 128 distribuídas 

em Golã, 28 na região de Haifa e 53 em torno de Netanya (Merrony 2013: 46). Não 

coincidentemente entre um total de 899 lagares provavelmente do período romano tardio, a maioria 

absoluta (706) está localizada na Palestina setentrional e na Fenícia meridional em áreas rurais, no 

interior ou nos limites de vinhedos, onde foram associadas sobretudo com as práticas agrícolas. 

 A mais representativa mídia imperial, ou seja, as moedas romanas tardias recuperadas das 

escavações nos Souks de Beirute (BEY 006), foram emitidas pelo Imperador Anastácio (491-518 

EC), sugerindo uma discrepância acentuada no número de moedas entre o 4º e 5º séculos EC, e as 

cunhagens datadas entre a segunda metade do 6º e o 7º séculos nos seguintes locais judaicos: 

 Sobre os Souks, foram recentemente publicados: Perring 1997-98; Reynolds 1997-98; Jennings, 1997-98; Shechan, 74

1997-98; Morss, 1997-98; Butcher 1997-98; Boivin and French, 1997-98; Williams and Murray et al., 1997-98; Seeden 
and Thorpe 1997-8; Ward 1997-98; and Ludvigsen and Seeden 1997-98.
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Khirbet Shema (6 para 361), Meiron (1 para 567), Gush Halav (3 para161), Sumaqa (9 para 449) e 

Zippori (0 para 92) (Merrony 2013: 49). Por conseguinte, pode ser indicativo de que a circulação de 

moedas foi particularmente vibrante a partir do fim do 5º século em diante até o 7º século EC com 

alternância de trocas locais e regionais e padrões de comércio em movimento. 

  

 A vitalidade econômica da cunhagem de Tiro (fig. 70) pode ser atestada na Alta Galileia a 

partir de três sítios: Khirbet Sema, Meiron e Gush Halav, onde notavelmente foi encontrada uma 

grande quantidade de moedas cunhadas em Tiro, do início do 4º século ao 5º século EC (Hanson 

1980). Como sugerido pelos resultados da escavação de Meshorer em Migdal (Meshorer 1976: 

54-71), a presença da cunhagem tirense na Baixa Galileia sugeriria que Tiro exerceu influência 

Fig. 87. Porta entrada da cidade de Tiro.

!
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econômica direta sobre uma área periférica às fronteiras da sua diocese administrativa e eclesiástica 

(que incluiu a Alta Galileia). Perto da sinagoga, na aldeia de Chorazim (Esi 1984b: 67) foi 

encontrado um tesouro ainda maior de cerca de 1.000 moedas que datam do final do 6º e início do 

7º séculos EC. Na sinagoga da aldeia de Qazrin em Golã (Ariel 1996), um tesouro de 180 moedas  

foi descoberto e datado entre os reinados de Anastácio e Focas. Ainda nas sinagogas de Gush Halav 

e Sumaqa, no Carmelo, tesouros renderam 1.943 e 458 moedas romanas tardias, respectivamente, 

cunhadas em várias partes do Mediterrâneo, incluindo Constantinopla, Antioquia, Alexandria e 

Cartago. 

 A grande quantidade de lagares datados entre os 4º e 7º séculos EC indica a auto-suficiência 

na produção de vinho na Palestina, segundo a tendência e vigor de outras províncias como a África 

Proconsular. Apesar dos tamanhos das prensas diferirem consideravelmente, a instalação habitual 

consistia em um chão-de-pisar medindo 3,40m x 3,60m, com uma cuba de coleta medindo 1,30m x 

1,70m e 1,10m de profundidade, com capacidade para 2.400 litros de vinho. Embora grandes 

instalações tenham sido encontradas na aldeia cristã de Khirbet Zikhrin, na Palestina Setentrional, 

com capacidade para cerca de 40.000 litros, e na aldeia judaica de Sumaqa no Carmelo, com 

capacidade para cerca de 45.000 litros, o maior lagar palestino registrado é datado do 4º século EC, 

encontrado em Achziv, com capacidade para cerca de 59.000 litros de produção de vinho. 

Aparentemente, este período de fabricação foi imediatamente encerrado após a conquista árabe, 

como sugerem as instalações datadas em Ramat Hanadiv, Kiludiya, Khirbet 'Azzun, Kfar Saba, 

Khirbet Hilal e Pisgat Ze'ev Leste A, na Palestina central e meridional. O registro em 29 sítios ao 

redor do Mediterrâneo indicou que ânforas palestinas dos tipos Cartago Romano Tardio 4 (CLR 4) e 

Cartago Romano Tardio 5 (CLR 5) eram as utilizadas para exportar vinho no final do 4º século EC e 

houve uma intensificação no início do 5º século EC. Quarenta e seis conjuntos quantificados a partir 

do período principal demonstram que o consumo manteve-se elevado em muitas províncias do 

império entre o 5º século e 650 EC (Merrony 2013: 45-50). 

 Uma sequência cerâmica de Beirute (BEY 004, Hayes 2000: 1-8) e estudos cerâmicos 

quantitativos na região dos Souks de Beirute (BEY 006) proporcionaram dados informativos 

relativos à produção local e o comércio de vinho durante 325 e 350 EC. Ânforas de vinho fenícias 

(predominantemente do tipo BEY 006.2349) representam elevada percentagem da totalidade das 

amostras de ânforas encontradas no sítio. A deposição de cerâmica continuou até por volta de 800 

EC, embora em escala reduzida. Isso incluiu uma variedade de ânforas palestinas produzidas 

localmente, utensílios de cozinha produzidos localmente, e cerâmicas finas de mesa importadas da 
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Fenícia, de Chipre e do norte da África. As evidências arqueométricas e arqueológicas apontam para 

uma produção de ânforas na costa tunisina conectando Cartago, Neápolis e Zitha (Bonifay et al. 

2002: 125-202; 2010: 147-160). 

 As lâmpadas de BEY 006 fornecem informações sobre a chamada classe de lâmpadas sírio-

palestinas com respeito à economia local e regional. BEY 006 tem produzido um grande conjunto 

de cerâmica de uma cisterna datada da primeira metade do 1º século EC. A maioria das 280 

lâmpadas vem desse contexto, apenas 16 estando completas. Essas lâmpadas foram, provavelmente,  

material quebrado provenientes de uma oficina de cerâmica na área, ou um carregamento de 

cerâmica descartado. A evidência de bicos enegrecidos sugere que essas lâmpadas foram utilizadas 

em Beirute, provavelmente nas casas e edificações do bairro de BEY006 e posteriormente 

descartadas na cisterna. A cisterna gerou várias lâmpadas estampadas FAVSTI (Mikati 1998: 

133-135,prancha 44, figs. 2, 4-8, 10-11) com diferenças claras nos estilos de grafia manual, embora 

de mesmo material. 

 Pelo menos 79 lâmpadas a óleo são originárias de uma outra área onde uma série de oficinas 

entre duas pequenas ruas (BEY11) em Beirute renderam lâmpadas de cerâmica fina de alta 

qualidade, sem que tenham sido encontradas similares na região (BEY8 e BEY21). A evidência 

mostra, assim, uma mistura de motivos originalmente gregos / romanos, especialmente as folhas de 

acanto, Leda e o cisne, as Três Graças, Pallas Athena / Minerva, Medusa e Pégaso, e motivos das 

regiões sudeste e leste do Mediterrâneo: Serápis, a ave Fênix, o corredor frígio, um tipo específico 

de touro e Cibele. Representações de Cibele simbolizariam a vida e a fertilidade. Serápis, Fênix e o 

touro, uma mulher se vestindo e outras cenas eróticas demonstram quais símbolos estavam 

circulando nessa região. Lâmpadas com cenas que representam alguma forma de poder, como o 

piloto frígio, uma pessoa com uma comitiva, Palas Atena, o touro e a cabeça da Medusa, 

demonstram, como em outros locais do Oriente Próximo, que os romanos tinham uma cultura 

eclética, interagindo com a cultura dos povos que conquistaram (Mikati 2002: 265-271). 

 A pesquisa em Beirute evidenciou a frequente fabricação de lucernas com a assinatura de 

FAVSTVS, uma fabrica que varia do amarelo claro ao castanho e que tem sido descrita em vários 

sítios do Levante. Entre as 2.234 lâmpadas atribuídas a elementos e formas da região de Tiro, a 

assinatura FAVSTVS parece estar presente em alguns desses produtos, o que apontaria a evid6encia 

de uma oficina Faustus na região de Tiro. Produtos da região de Tiro continuaram a ser uma das 

principais importações em Beirute a partir do final do 1º século EC até o período romano tardio. 

Assim, Tiro era um dos principais centros produtores de lâmpadas do período romano inicial até o 
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tardio (Mikati 2003: 177). Portanto, como a pesquisa petrográfica desta tese tem demonstrado, a 

chamada classe de disco sírio-palestina era de fato majoritariamente fabricada na região de Tiro. Ela 

também sugeriu que as lâmpadas fenícias “de Baal” (Sussman 2008, tipo R10, nºs 30-33), uma 

lâmpada típica de oficinas fenícias fabricadas durante o 3º e o 4º séculos EC, tinham estreita relação 

com lâmpadas estampadas setentrionais (tipos Sussman R26 e R27) e a chamada classe disco sírio-

palestina. Smith (1966: 20) aponta para influências augustanas, sugerindo corretamente que esse 

não é um tipo palestino distinto de lâmpada, mas poderia ter tido origem mais ao norte, ao longo da 

costa síria. Contudo, a fenícia parece ter controlado a manufatura dessa produção e sua distribuição 

pelo Levante sob os auspícios de Roma.  

 Em Dor, desses artefatos foram chamados “lâmpadas de Baal”, a partir do sítio próximo a 

Tiro, na costa fenícia, com cronologia de ca. 50-150 EC (Hajjar 1965: 350, Pr. XX; Rosenthal-

Heginbottom 1995, tipo 28b, fig. 5.23: 9). Lâmpadas adicionais de Sidon e Chipre fornecem 

limitados exemplos com esse modelo datando do início do 2º século EC (Bailey 1988: 280, nº 

2297). Essas lâmpadas foram encontradas também em Sarept e em Sajur, na Galileia Ocidental, e 

reforçam a ideia sobre a fonte de influência e de controle de fabricação e distribuição (Braun et al. 

1994, fig. 04:12; Prichard 1988, fig. 72:57, Grupo XII, do 1º século EC; Sussman 2008: 222). 

 Acompanhando o desenvolvimento das cidades do período Cesareia, e Beirute no romano 

tardio, foram muradas da segunda metade do 4º século EC para abranger uma área 

aproximadamente duas vezes maior que a fortificação romana (cerca de 178 hectares). Séforis-

tzippori e Beit She'an se expandiram também durante o período romano tardio como evidenciado 

pela extensão da área noroeste da rua de Séforis-tzippori e a circunferência da parede da 

fortificação, que dobrou para 4,8 km (abrangendo 134 hectares) durante o início do 5º século EC em 

Beit She’an. Tiro manteve uma posição estratégica dominante no Levante, exercendo papel 

importante no comércio costeiro para a Palestina (por exemplo, lâmpadas encontradas em 

Nahariyya, Cesareia, Apollonia e Jope, cat. TB6 a TB13 e TB15 a TB39), bem como manteve fortes 

conexão com Cartago e o interior do norte da Palestina. 

 Em Tiro, foi encontrado um total espantoso de 1.701 fragmentos de lâmpadas e oitenta e oito 

lâmpadas completas no complexo de Apolo. Com exceção de três lâmpadas helenísticas e quatro 

bizantinas, as lâmpadas restantes datam do 1º e do 2º séculos EC, mas poderia ser possível adentrar 

no 3º século EC. Um busto do deus Sol, Hélio, está esculpido na lateral da porta de entrada de 

Shheem, mas podem ser encontradas, também, outras esculturas de Hélio em Ain Harsha (p. 58) e 

Kasar Nous (p. 112) (Taylor 1967: 95-96 e 117). 
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 Como é sabido, a mais bem sucedida das muitas colônias fundadas a partir da pátria libanesa 

foi Cartago, no norte da África, que se tornou uma poderosa cidade comercial desde sua fundação, 

no 8º século AEC pela cidade fenícia de Tiro. Lâmpadas de disco norte-africanas foram encontradas 

em Cesareia (Sussman 2008: 227, nºs 58-60) e maciçamente em outros sítios palestinos do período 

romano. Cartago está estrategicamente localizada entre as duas metades do Mediterrâneo e também  

conectada com a Sicília ocidental, o que permitiu que a cidade controlasse as principais rotas 

marítimas entre o Oriente e o Ocidente. Sua influência se estendia da Sicília ao Estreito de 

Gibraltar, as Colunas de Hércules na Antiguidade, e a cidade teve pape preponderante na bacia  do 

Mediterrâneo. A ampla distribuição das lâmpadas de verniz vermelho “cartaginesas” decoradas com 

cruzes ou menorahs indica que elas foram comercializadas de forma agressiva, para satisfazer a alta 

demanda consumidora do Mediterrâneo e fabricadas para atender uma clientela cristã e judaica  

essencialmente local (Knowles 1994: 38-39, nºs 111-13, fig. 2,4; Hachlili 2001: 458-63, L7.1-33, pi 

11:88, Corpus pr. P. 89*). Lâmpadas norte-africanas que retratam menorahs (sugiro um motivo em 

disputa pelos cristãos sobre o repertório iconográfico formativo judaico, em sua primeira aparição 

em lâmpadas após o fenômeno da quebra intencional de discos estabelecido) se originaram mais 

provavelmente a partir de oficinas pagãs ou cristãs na região (Hachlili 1998: 448). 

 Segundo Dauphin (1998), a Palestina testemunhou uma expansão econômica e uma 

dramática mudança demográfica evidenciadas pela densidade dos assentamentos em áreas 

geográficas específicas entre o 4º e a metade do 6º século EC. A correspondência fundamental entre 

densidade de assentamentos e fertilidade do solo na Palestina Romana Tardia era favorecida pelas 

tendências principais de ocupação na Fenícia Meridional e na Palestina Setentrional. O tipo de solo 

designado de Terra Rossa dos assentamentos das terras altas são propícios ao cultivo de cereais, 

oliveiras, parreiras e árvores frutíferas, enquanto nos solos de rendzinas vermelhas e amarelas 

florescem melhor oliveiras e parreiras, embora não sejam tão férteis para o cultivo. Os solos 

basálticos escuros de Golã e da Baixa Galileia eram pouco menos populosos, mas compartilhavam 

propriedades similares com os solos Terra Rossa. A parte mais alta do Platô de Golã com seus solos 

profundos de basalto mediterrâneo marrom eram ideais para o cultivo de cereais e árvores frutíferas. 

Por sua vez, o Baixo Golã e a Alta Galileia Oriental eram terras de pastagem, adequadas para o 

cultivo do trigo e da cevada, caracterizadas pelos solos de tipo basáltico protogranuloso, basáltico 

vermelho granuloso e rendzinas. O aumento da produção agrícola ocasionou uma explosão 

demográfica que requereu uma maior extensão de terras aráveis assim como a intensificação da 

produtividade agrícola. Durante esse período (4º século EC), os cristãos ainda eram minoritários em 
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relação aos judeus e aos samaritanos na Palestina. Contudo, por volta do início do 7º século EC, os 

cristãos constituíam a maioria da população em relação à populações judias e samaritanas em 

vertiginosa minoria (Dauphin 1998, figs. 42-107). 

 Foi reconhecido que uma maciça rede interconectada de cidades articuladas por 

comunicações e trocas frequentes de todos os tipos, através da qual nós principais (identificados 

como sítios arqueológicos) forneceriam serviços e funções distribuídas por todo um extenso sistema 

de contatos, nunca existiu seriamente organizado nesse porte antes de Roma (Woolf 1997). 

Assentamentos urbanos estavam ligados entre sistemas regionais de poder e de câmbio, bem como 

as sociedades locais e padrões de assentamento de consumo. Em uma rede conectada de forma 

aleatória, uma “transição de fase” é reconhecida quando a maior concentração de nós uni-se em 

grupos, com algumas interligações entre os grupos. Através da adição de um número relativamente 

pequeno de novas ligações, desconexões e conexões ocorrem, como resultado da união desses 

grupos isolados em um conjunto interligado, cria-se o que é conhecido como o “componente 

gigante” (veja Collar 2007: 150). Portanto, o componente gigante (que também pode ser entendido 

como a massa flutuante de significados de um período) de fato permite comunicações por toda a 

rede; os eventos são apenas sentidos localmente quando uma rede não está conectada pelo 

componente gigante e sua abrangência não alcança outros pontos nodais.  

 A transição de fase é vital para compreender a propagação de informações através de redes, 

uma vez que a ausência de centralidade fomenta o processo emergente, que espalha informação 

através das redes de contato para gerar o componente gigante. Longe de existir um centro que 

determina a ação em uma rede, o centro é criado pelos contatos e ação na rede, assim, pequenos 

eventos, interruptores comportamentais e escolhas individuais, que transpassam através do sistema 

podem levar a mudanças generalizadas, que por sua vez poderiam vir de qualquer lugar. Uma das 

razões pelas quais o monoteísmo foi tão bem sucedido nessa “conjuntura'' (Collar et al. 2015: 2-32) 

foi devido a sua capacidade de trazer para a mesa o argumento filosófico de um deus a ser 

evidenciado entre a elite intelectual e os produtores de símbolos no Império romano. Uma 

“tendência monoteísta” tem sido observada durante o período imperial e o monoteísmo pode ser 

visto como uma inovação religiosa dentro do milênio de politeísmo Imperial (Collar 2007: 155). A 

propagação do cristianismo primitivo argumentou que a combinação de ideologia e auto-

representação cristã dentro de ambientes históricos reconfigurou as relações de muitas religiões 

rotuladas de pagãs pelos cristãos, bem como conflagrou um disputa simbólica entre os judeus e 
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samaritanos nas redes sociais de forma a garantir o triunfo “inevitável” do cristianismo a partir do 

momento que passou a ser Imperial Romano.  

 A evidência arqueológica na Diáspora Judaica demostrada que em Chipre a demanda por 

símbolos cristão e judaicos teve espaço entre os cripriotas, lucernas do 4º século de produção local 

(Vessberg Tipo 18) ostentam imagens de cruzes ou menorahs (Bailey 1988: pr. 71: 317-18, Q2608 

MLA, Q2609, Q2610 e Q2613; Hachlili 2001:. 456-57, L6 25-29, Corpus pr. P. 89*). Na Grécia, 

outro exemplo semelhante desse fenômeno pode ser encontrado, com substancial clientela cristã em 

Atenas (Stampolidis e Palermo 2000: 86, nº 63; 195, pr. 6, inferior esquerdo e superior direito; 

Karivieri 1996: pr. 7:82 ; pr. 8: 83-86, 88, 90; pr. 9:89, 91, 104-5). O quadro conceitual que foi 

desenvolvido para compreender os fenômenos da “diáspora” empregaram a noção de “dupla 

consciência”, a formação de identidades duais e o complexo do senso de “lar” incluído. O tema pós-

colonial do “hibridismo” explorou essas conexões (Bhabha 1994; Said 2007). A formação de ambas 

as identidades, local e translocal, em comunidades da Diáspora são por definição “não-veio-para-

ficar”; o quê, por consequência, ao contrário do suposto desenvolveu fortes ligações com seu lugar 

de pertença atual. As ligações multi-locais da Diáspora criam uma ambiguidade identitária – 

pertencente tanto aqui como lá – cujas configurações específicas variam de caso para caso (Barclay 

2004: 2-6). O fenômeno de ambiguidade na auto-expressão cultural fornece vislumbres das 

conexões com paisagem relacionadas com a ideia do “lar” real e do imaginado. Assim, o hibridismo 

como estratégia complexa de múltiplas identidades culturais desafia os estudiosos a entender os 

temas de “lugar” e “deslocamento” no discurso das comunidades da Diáspora e suas estratégias 

adaptativas de poder e política no Orbis Romanorum. 

 Em sentido estrito no âmbito do Imperialismo romano, uma forma discrepante de 

cosmopolitanismo aparece no pensamento das comunidades da Diáspora, que carregam um 

potencial único para desafiar as demandas das cidades e do Império; mesmo que esse potencial seja 

apenas idealizado. Comunidades da Diáspora são tipicamente locais de poder contestado nos quais 

assuntos com a comunidade “anfitriã” e outras diásporas são contestados, ao mesmo tempo, 

contestações sobre a interpretação de sua própria “tradição” estão sendo levantadas. A província 

romana da Judeia foi aniquilada entre 66-135 EC. Vespasiano ordenou o cerco de Jerusalém e a 

revolta liderada por Simon Bar Kokhba em 132 EC foi a sua consequência no período após a 

destruição do principal e único Templo dos judeus, e muitos judeus foram escravizados por mais da 

metade do meio século seguinte. Na época de Adriano (135 EC, fig. 71), os judeus foram 

permanentemente expulsos de Jerusalém, renomeada como Aelia Capitolina e a província como 

!267



Síria-Palaestina; essa proibição não retirada até o 4º século EC, embora a presença judaica em 

Jerusalém seja notada já no decorrer do 3º século EC. A destruição do centro real e psicológico do 

judaísmo mudou a existência judaica para sempre. Collar (2013: 225-246) sugere, baseado no 

registro epigráfico, que os princípios de leis e códigos morais definidos na Mishná (halakhah 

rabínica) foram rapidamente transmitidos através da redes étnicas recém-ativadas na Diáspora 

Judaica, mostrando claramente um conhecimento renovado da ampla rede de judeus espalhados 

pelas províncias (o Populus Ioderum). As revoltas judaicas posteriores (Bar Kokhba, na Diáspora na 

Cirenaica, Chipre e Egito) dispersaram a nação judaica e todas foram violentamente suprimidas, 

caminho aberto para o poderoso messianismo e proselitismo religioso.

 Eu considero que os primeiros cristãos e os samaritanos estavam também renovando seus 

conhecimentos e símbolos principalmente através das redes mais amplas de contato propiciada pela 

tradição revivida pelo hasmoneus. É interessante notar a existência de ideias semelhantes sobre a 

figura de Jesus, originadas em Báucalis, Alexandria e Cesareia, também no Egito, relacionadas à 

Fig.88. Busto de Adriano, Museu de Jerusalem, Israel. 
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definição de muitas comunidades dos primeiros cristãos. Grandes mudanças relacionadas à imagem 

de Jesus existiram durante o 2º e 3º séculos EC que resultaram desse debate de posições na 

geometria interna de poder do grupo. Apesar de concordar com a concepção de Ário, diácono no 

Egito, sobre a cristologia, a comunidade eclesiástica de Cesareia Marítima, em Israel, representada 

por seu bispo Eusébio, assinou o credo oficial de Constantino em 325 EC no Primeiro Concílio de 

Niceia. Mais tarde, Eusébio foi o autor do primeiro livro histórico sobre a tradição cristã primitiva, 

claramente influenciado por Flávio Josefo, além da influência dos primeiros escritos cristãos e 

rabínicos disponíveis no interfluxo de contatos que formaram as redes de interação do Oriente 

romano ao longo do 4º século EC (Ramalho 2013: 69 e 233-243). Rabinos na Palestina e na 

Babilônia foram submetidos a uma série de reformas fundamentais na tradição revivida pelos 

hasmoneus para auto-garantir a ideologia de uma religião e a inovação tecnológica da cultura. 

 A inovação ideológica pode ser encontrada em registros de novas práticas ou rituais. O 

espaço de culto pode ser definido como qualquer espaço (arquitetônico ou não) delineado para o 

propósito de culto de um ou mais deuses, ou onde algumas indicações para a prática do ritual foram 

encontradas. Frequentemente, muitos objetos rituais são itens comuns do cotidiano, tais como 

moedas, estatuetas e lucernas que se tornam objetos ritualizados quando depositados junto a 

estruturas e lugares sagrados. A utilidade de uma inovação tecnológica significa que esse tipo de 

inovação pode ser classificado como “evolutivo”, mas o destino de novos movimentos religiosos 

está amplamente fora de seu controle, dependendo em grande parte das características do ambiente 

no qual eles aparecem e dos materiais que eles manipulam. 

 A “ortodoxia” cristã em última análise se difunde apesar da concorrência de várias 

“heresias”; na verdade, uma versão do cristianismo que teve o reforço da legislação imperial e, 

portanto, forneceu o “melhor ajuste” para que no ambiente social da maioria das pessoas o 

cristianismo se tornasse central, como um resultado da ação religião sobre a rede de contatos e 

ocupação dos espaços nesse dinâmica (Collar 2013: 158). A ortodoxia foi usualmente imposta a 

partir do centro mais tradicional de legitimidade e confiança, da mesma forma que através dos 

padrões de controle estáticos de rituais oficias estabelecidos e compartilhados em todo o Império 

Romano durante o 3º - 4º séculos EC. 

 A evidência epigráfica demonstra que as massivas declarações explícitas da identidade 

judaica cresceram a partir dos 2°-3° séculos EC. As novas autoridades religiosas na Palestina 

usaram as conexões de tipo “ligação-forte” altamente influentes da rede étnica da Diáspora para 

transmitir a disciplina religiosa e social do judaísmo rabínico. Não somente isso, mas devido as 
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alterações terem sido promulgadas antes de ser o cristianismo a religião do Estado, essa disciplina 

deveria representar a transformação interna do próprio judaísmo. A tendência durante o terceiro ao 

quarto sécs. EC para que os indivíduos se definissem como 'judeus' ou, mais frequentemente, como 

“hebreus”, aumentou de forma a utilizar formas de nomes especificamente hebreus para definir 

mais fortemente a identidade judaica. 

 As novas halakhah universalizadas são claramente manifestadas nos registros das pessoas 

comuns da Diáspora Judaica (ainda pouco estudada) e esta reconstrução do judaísmo refletiu-se 

numa consciência crescente de uma prática comum judaica, da história e do comportamento, 

especialmente relacionados com a definição de símbolos religiosos como referentes a um ritual 

universalizado e calendário religioso de um grupo. A hebraização de nomes na Diáspora tem sido 

sugerida como reação a atitudes cada vez mais intolerantes do cristianismo em relação às pessoas de 

outras religiões e a apropriação de nomes bíblicos no decorrer dos sécs. 4° ao 5° EC (Williams 

2007: 192). A retomada do conhecimento do Torá, da lei e história judaicas e o uso do hebraico 

como um marcador da educação estão incluídos entre as reformas do judaísmo rabínico. 

 A ênfase na leitura e interpretação do Torá e a padronização de normas de comportamento do 

judaísmo rabínico, articuladas em termos de rede, geraram grupos identificados como grupos locais, que 

compreendem pessoas que se vêem regularmente e que podem ser consideradas como ligadas por fortes 

laços (veja Rajak 1992: 11-12; Granovetter, 1973: 1361). A combinação de agrupamentos locais e ligações 

de longa distância pode ser descrita como rede de “pequeno-mundo” (Watts e Strogatz 1998). As ligações 

de longa distância transgridem os limites do grupo local formando atalhos para outro grupo. Todos 

representariam uma conexão fraca e uma forte nas redes de contato em sociedade, essa identificação, 

como tal, depende da perspectiva das pessoas, e essas classificações são flexíveis e sujeitas a alterações. O 

“pequeno-mundo” é um fenômeno de rede global que surge a partir de interações de rede local através de  

pontos modais entre comunidades estreitamente ligadas (Collar 2013: 224). A maioria das redes sociais 

dos indivíduos pode estar envolvida com muitos aspectos da rede social local de tipo “ligação-forte”, bem 

como as redes sociais de tipo “ligação-fraca” de longa distância, que também ocasiona conexões 

importantes e duradouras entre locais e grupos separados. Quando se trata da transmissão “complexa” de 

novas ideias ou informação e disseminação de novas ideias religiosas, a cultura material como núcleo 

manipulador e os lugares onde isso aconteceu fornecem tipos de acesso à rede social e maior influência 

sobre as decisões da rede de contatos. 

 Judeus integrados com as comunidades locais no início do período helenístico-romano 

envolveram-se com certos aspectos da cultura greco-romana e adotaram nomes e práticas 
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helenizadas. O ambiente romano fortaleceu laços interpessoais entre as comunidades judaicas e a 

destruição do Templo que se seguiu mudou drasticamente a vida dos judeus na Palestina romana. A 

tensão resultou na reativação das redes de tipo “ligação-forte” construídas em uma nova 

compreensão da etnicidade compartilhada entre os judeus da Diáspora. Josefo localizou a essência 

do judaísmo nos ritos do Templo e lamentou a destruição das obras literárias da Diáspora, como os 

Oráculos Sibilinos Quarto e Quinto, por exemplo (Collins, 1986: 152; Goodman 1994: 45). As 

mudanças ocorridas para a maioria dos judeus da Diáspora teriam sido efeito do afluxo de 

refugiados da Judéia ou prisioneiros de guerra, bem como comerciantes e mercadores que 

testemunharam a transformação do imposto do Templo para o fisco especificamente judaico dentro 

dos limites de Roma. A conectividade das redes judaicas foi renovada pela expulsão dos judeus e 

consequente dispersão nos séculos 3º-4º  que acabaram reconfigurando as redes locais de contatos:  

destacando as ligações com a Fenícia e criando uma rede interna mais forte de contatos e novas 

ligações com a Cilícia e o norte da África (Collar 2013: 234). 

Fig. 89. Diáspora Judaica pelo Mediterraneo usando Proximal Point Analysis (PPA)  (Collar 
2013).
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Fig. 89.2 - Diáspora Judaica durante o 3º século EC. 
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O salto na conectividade da rede da Diáspora Judaica no século 3° é considerável, o que 

significa que a hebraização foi um fenômeno pan-imperial, de Cesareia, na Mauritânia, para a 

Panônia, da Sicília para o Mar Negro, da Palestina para o norte da África, como um processo de 

expansão orgânica por lugares geograficamente próximos e distantes. Cidades costeiras, como 

Cartago, Catânia, Hidranto, Kos, e Coricos, destacam a importância da posição geográfica dentro da 

rede para a exposição e aceitação de novas ideias religiosas. Durante o 4° séc. as comunidades na 

costa da Jônia são atraídas para o interior em direção aos locais firmemente interligados na Frígia. A 

Frígia torna-se o corredor conjuntivo para os sítios na Bitínia, com Nicomédia emergindo como um 

centro entre os sítios do Mar Negro e do resto da Ásia Menor. 

 A vasta maioria de inscrições da fórmula Eumenia em uso em contextos funerários na Frígia 

durante o 3° séc. EC não pode ser uma evidência para o cristianismo ou o judaísmo. Algumas 

inscrições são claramente cristãs e algumas são, provavelmente, judaicas, mas a grande maioria 

deve ser atribuída tanto a cristãos como judeus. Portanto, a fórmula Eumenia “Ele ou ela terá que 

contar com o D'us vivo”, do 3° século na Frígia, poderia ser usada por comunidades judaicas ou 

cristãs em um contexto funerário público. Judeus e cristãos estavam cientes de outros grupos 

utilizaram a fórmula e também a expandiram de várias maneiras. As fronteiras entre alguns cristãos 

Fig. 89.3 - Diáspora Judaica durante o 4 século EC usando Proximal Point Analysis.

273



e alguns judeus podem ter sido obscura com limites muito menos demarcados do que tem sido 

muitas vezes pensado (Trebilco 2004: 81-88; Barclay 2004 sobre a Fórmula Eumenia cristã e 

judaica). 

 O problema da morte como uma etapa evolutiva veio para o núcleo desses grupos sociais 

como o principal problema psicológico do homem. A concepção verdadeira de heroísmo durante a 

Antiguidade, talvez até mesmo durante os dias modernos, é realmente o reflexo principalmente do 

terror da morte (Beck 2004: 23-31). Assim, o heroísmo tem sido aclamado desde provavelmente o 

início da evolução humana e é amplamente reconhecido como uma categoria central da honra  e 

glória humana. Nos cultos dos mistérios do Mediterrâneo Oriental, que eram cultos de morte e 

ressurreição, o herói era um homem que poderia ir para o mundo espiritual, o mundo dos mortos, e 

voltar vivo. Este é um ilustrativo ponto sobre como grandes ideias (ou seja, o cristianismo e cultos 

do Mediterrâneo Oriental) a partir de diferentes grupos podem estar interconectados, sendo, assim, 

criado um “componente gigante” do grupo interconectado (Collar 2007: 150) durante o 4° e 5º 

séculos EC. 

 Uma rede de argumentos baseados na universalidade do medo da morte, ou “terror”, 

sustenta que, por baixo de todas as aparências, o medo da morte está universalmente presente no ser 

humano. A morte é um símbolo complexo, não algo particularmente bem definido, e o medo da 

morte pode ser cuidadosamente ignorado ou realmente absorvido nos processos de expansão da 

vida. Desde os seus primórdios na Grécia, de Heidegger ao existencialismo moderno, a morte 

tornou-se a real ''musa da filosofia'', quando assumiu o problema central da religião. Contudo, a 

religião ainda é o sistema estruturante que abriga a maioria das respostas para os grupos em 

sociedade. 

 Dados substanciais apoiam a suposição de que as lâmpadas de argila, na sua maioria, 

desempenhavam um papel  complexo em contextos funerários. Os mortuari eram rituais públicos, 

que poderiam incluir festas, e eram o consumo de comensais que servia como arenas do drama 

político-simbólico em que representações idealizadas de relações sociais eram construídas e 

reproduzidas ao mesmo tempo em que os indivíduos competiam por poder e definição relativa de 

status dentro da estrutura percebida (Dietler 1999: 490). O fornecimento de luz em contextos 

funerários está vinculado com o tema da manipulação tanto dos objetivos materiais e ideológicos, 

quanto das relações imediatamente mais pessoais. 

 Os rituais de poder, como uma forma de dispositivo ativo, servem como o meio de expressão 

e hospitalidade comensal, ambos constituem a sintaxe no contexto de um ritual de consumo. Esses 
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incluem, eventualmente, alimentos e bebida, além de ofertas votivas. Todas essas coisas são 

altamente carregadas de mídia simbólica, porque são uma necessidade fisiológica humana básica e 

contínua. O ritual funerário, como um ato de consumo, é incorporado diretamente e torna-se uma 

parte da história de vida da pessoa. Ele também é uma forma de fato social altamente condensado 

que contém as relações de produção e troca e que une os aspectos da economia doméstica e política. 

O potencial completo político-simbólico de lâmpadas de argila no ritual funerário e esses 

dispositivos enquanto mídia simbólica do período romano, constituem uma arena privilegiada para 

a conversão recíproca do que Bourdieu (1980) chama “capital econômico e simbólico” (Dietler 

1999: 491). 

 Como símbolos tangíveis do poder abstrato do dinheiro, as moedas também foram utilizadas 

no contexto de sepultamento durante a Antiguidade Tardia. Este ponto de vista do dinheiro não é 

exclusivamente grego; no mundo romano, o ritual de cada ano jogar moedas no Lacus Curtius une 

as moedas ao submundo. O habitual para os romanos seria tanto uma conexão com um lugar 

reverenciado como uma abertura para o submundo e as moedas consideradas como uma fonte de 

riqueza e poder, para promover ofertas de fertilidade nesse contexto. No cemitério próximo ao muro  

de Teodósio em Cartago muitas sepulturas têm moedas (19%), entre as quais a maioria (32%) 

tinham somente moedas e apenas em um terço destas moedas estavam associadas de alguma forma 

com a cabeça do indivíduo. O cemitério em Cartago também tem dez sepulturas com um grande 

número de moedas de 10 a 153, algumas somente embrulhadas em um pano, incluindo uma 

sepultura com quatro solidi de ouro e 24 pequenos bronzes, cronologicamente relacionados com o 

período do 5° ao 6° séculos EC (Steves 1991: 215-229) . 75

 No contexto do mito de Charon, que remete ao rio dos mortos, onde Charon é barqueiro que 

exige a sua tarifa (portorium) com antecedência, antes que ele carregue a alma até a outra margem 

em seu barco, as moedas individuais e pequenos grupos de moedas foram predominantes nas 

práticas mortuárias na Antiguidade Tardia, na maioria das vezes colocadas na cintura do falecido. 

Esses tipos de oferendas votivas foram entendidos como “portas de comunicação” com o mundo 

subterrâneo. O costume de dar moedas para os mortos, como o do Lacus Curtius, foi percebido 

como abertura e comunicação entre o mundo dos vivos e o dos mortos. A prática funerária cristã 

pode atestar conexões semelhantes entre esta prática de oferecer moedas e a festa para os mortos. 

Em 392 EC Agostinho escreveu ao bispo de Cartago (carta 22) para se opor à prática de festejar os 

 Stevens, sussan, T. Charon’s Obol and Other Coins in Ancient Funerary Practice. Phoenix, Vol. 45, No. 3 (Autumn), 75

215-229.
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mortos em cemitérios cristãos porque isso promovia a embriaguez e comportamentos desordeiros 

como uma reminiscência da Parentalia pagã. 

 O ritual com moedas implica dinheiro como meio de troca, um meio simbólico da 

transferência de poder entre os vivos e os mortos, entre este mundo e o próximo. Moedas oferecidas 

no momento da morte eram manipuladas para promover a vida entre os mortos, enquanto a porta 

para o outro mundo ainda estava aberta. Este costume no período romano foi concebido como 

ofertas dos mortos aos deuses ou ofertas dos vivos aos mortos, todas as práticas são baseadas na 

convicção do valor intrínseco do dinheiro e a importância da tumba como a soleira para o outro 

mundo. 

 A halakhah rabínica e o cristianismo eram diferentes manifestações da mesma resposta 

cognitiva ao colonialismo romano e consequência do que sobreveio ao povo judeu. O fenômeno da 

rede de “pequeno-mundo” demostra que laços fracos são poderosos, mas os laços fortes têm o poder 

de mudar a maneira como as pessoas pensam e acreditam, especialmente quando relacionados com 

ideias religiosas. Os efeitos de longo alcance dos laços fortes são assumidas muitas vezes para 

operar apenas no nível do grupo local, desempenhando um papel significativo nas relações de 

câmbios entre símbolos compartilhados dos grupos da Palestina, Síria e norte da África, 

especialmente em relação ao papel votivo das lucernas e o apelo de mercado. A rede social de tipo 

“ligação-forte” requereu dos judeus, samaritanos, cristãos e gentios, uma mudança interna nas 

religiões promovendo uma melhor adesão às leis e códigos morais dos contextos. As lâmpadas de 

argila tiveram um papel de tipo “ligação-forte” na transmissão social de suas mensagens 

iconográficas, os memes que espalharam-se através de todo o Império romano. 

 Lâmpadas de óleo romanas, a fim de serem usadas e desejadas foram imbuídas de 

significados cultural e localmente relevantes, incorporadas em relações sociais e alteradas, com 

efeitos transformadores de consumo entre as culturas. O norte da África tornou-se o principal 

produtor de lâmpadas de óleo com iconografia cristãs, portanto, o principal produtor de mídia de 

símbolos cristãos através do Mediterrâneo; enquanto na Palestina, local de nascimento do 

movimento cristão, o repertório de símbolos e produção de lâmpadas se tornou mais e mais seletivo 

no processo do contexto expansionista  e representativo da disputa dos grupos religiosa, culminando  

no gradual desaparecimento e/ou incorporação dos símbolos de identidade do grupo derrotado 

(Harrison 1995: 263). 

 A etnicidade é uma categoria social complexa, fluida, socialmente construída e também um 

aspecto subjetivo da identidade, aberto à reconstrução, à adoção e a redefinição por diferentes 
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pessoas em diferentes ambientes e períodos. Esses atributos não têm significado independente, 

desempenham um grande papel na subjetividade e tornam-se importantes para adesão ao grupo 

somente quando o grupo os investe com o poder de distinguir seus membros dos de fora do grupo 

(Orlin 2010: 15). Este fenômeno demostra que a ideologia de uma religião será sempre parte da 

explicação da conversão. Independentemente da capacidade de persuasão de uma ideologia, ou a 

transcendência de uma visão, a questão da conversão em vez de qualidade de estímulo religioso, 

deve ser entendida como um processo social, condicionado por redes de pessoas que promovem a 

mudança religiosa (Collar 2007: 155- 158). 

 O “recrutamento” religioso pode estar associado ao processo chamado de “lavagem 

cerebral”, em seu sentido mais objetivo, associado a “um atalho para um conjunto de processos 

psicológicos sociais específicos, dos quais, alguns ou todos podem ser operatórios quando o “ofício 

mental” é empregado para influenciar uma pessoa ou pessoas” (Taylor 2004: 95-165). Essas 

instituições sociais dependem fortemente do poder do grupo para o seu sucesso e podem ser 

altamente coercitivas. Os cultos religiosos e partidos políticos são geralmente hierárquicos e 

comumente dominam as paisagens cognitivas dos líderes e seguidores. A lavagem cerebral fomenta 

sinapses cerebrais com trajetórias constantes e estímulos automáticos e pode ser considerada o 

resultado das interações entre aquele que aplica e a vítima do processo; é, portanto, pessoal e 

altamente coercitiva, seja se a lavagem cerebral segue sua própria agenda ou age como parte de um 

sistema social mais amplo de manejo. 

 A publicidade é muito menos sobre coerção, mas geralmente reflete e trabalha dentro da 

ideologia correntemente aceita, e em termos religiosos contribuiu na lavagem cerebral. Isto é 

lavagem cerebral furtiva, onde as tentativas de influência são individualmente fracas, mas 

acumulam-se em grande número ao longo do tempo para formar um fundo em grande parte 

incontestado. Criada para poucos, ou mesmo para muitos, como nicho sofisticado de propaganda, a 

estrutura social de 'um-para-muitos' da publicidade é uma forma de influência diferente da dos 

cultos que visam um público de massa indiferenciado. A lavagem cerebral, pela força ou pela 

discrição, é parte de uma gama mais ampla de técnicas de influência.  

 Sobre a aceitação de um discurso de imagem para o sagrado, há um longo processo de ação 

iconoclasta (um discurso de iconoclastia), que percorre desde a antiguidade grega, e pode ser 

atestado na inscrição de Delfos sobre a condenação dos generais Foceus Onomarco e Filomelo via 

damnatio memoriae.  No mundo romano, esse tipo de discurso chega ao início do séc. 8°, em 

Constantinopla, quando o Imperador Filipico demoliu a imagem do Sexto Concílio Ecumênico. Seu 
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sucessor, Anastácio, posteriormente destruiu imagens de Filipico. Portanto, fornecendo cronologias 

e demonstrando os passos fundamentais que contribuíram para a iconoclastia bizantina pensar em 

imagens e seus significados (Elsner 1988; Elsner 2012; Elsner e Lorenz 2012). 

 Leone (2013: 139-144) argumenta que a dammatio memoriae era um procedimento caro 

realizado com o apoio das autoridades e, provavelmente, não ocorreu frequentemente no norte da 

África durante a Antiguidade Tardia. Em vez de destruir estátuas pagãs, o material seria removido e 

armazenado para posterior reutilização e reformulação. Embora, ela também aponte que a 

“mutilação” provavelmente tenha um valor simbólico mais forte e seja mencionada por um grande 

número de fontes. Decapitação e substituição da cabeça parecem ser as mais comumente praticadas 

no período imperial, como provavelmente uma maneira menos cara do que substituir ou destruir a 

estátua completa. Neste sentido, “o rosto e a cabeça, como as chaves para o reconhecimento visual e  

de identidade, tornam-se foco dos atos violentos, enquanto “arrastar” a estátua é frequentemente 

ligado estritamente à ação dirigida contra ídolos  (Leone 2013: 140). A “iconoclastia” que ocorreu 

na Antiguidade Tardia no norte da África apontou a “vitória do cristianismo”, que incluiria uma 

espécie de condenação do mal manifestado pelo abuso das imagens de culto. Não excluiremos as  

tentativas frontais contra o Estado. A memoriae dammatio foi um ato oficial, referente à página da 

estatuária na Antiguidade Tardia, incluindo a criação do curator statuarum, a fim de evitar a 

destruição maciça. Um paralelo para a decapitação e substituição da cabeça pode ser encontrado em 

Cesareia Marítima (fig. 73).
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 R. Hillel fornece evidência no rabbah Midrash Levitucus para a relação entre a presença 

física das estátuas como presença física dos indivíduos representados: “Como em um teatro e um 

circo as estátuas do rei deveriam ser mantidas limpas por ele a quem foram confiadas, assim, 

banhar o corpo é um dever do homem, que foi criado à imagem do Rei todo-poderoso do mundo”. 

 Muitas divindades, como Mercúrio / Malachbelos-Dioniso, Adonis-Eshmun-Dioniso, um 

deus anatólio em Gabala, o fenício Baal-shamin, o Mitra persa e grego / Serapis egípcio eram 

cultuadas na Palestina. Todos os mencionados estavam em alguma extensão relacionados com Hélio 

e Sol Invictus, já que muitos deuses tinham atributos solares. Na verdade, na maioria das vezes 

essas eram ideias secundárias que compunham a tríade que existia na esfera religiosa sírio-fenícia. 

Essas deidades caracteristicamente nasceram, morreram e renasceram e o fenício Baal-shamin e o 

sírio Hadad foram os deuses supremos. 

 O culto do sol na Palestina romana era da esfera religiosa sírio-fenícia e não desapareceu no 

período romano tardio; ao contrário, para o tardio do Império Romano esse culto foi amplamente 

disseminado e o rito oficial do Sol Invictus, que foi praticado em Roma nos séculos 3° e 4° era 

oriundo da Síria (Friedheim 2009: 97). A continuação da existência do culto de Hélio na Palestina 

romana, especificamente no final dos períodos romano e início do bizantino, estava intimamente 

Fig. 90. - Estátuas decapitadas nas ruas de Cesaréia.
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ligada ao início da cultura sírio-fenícia, e no pavimento do mosaico em Hammath Tiberiades pode 

ser encontrado o deus sol no centro da sinagoga durante o ápice de seu culto em todo o Império 

Romano.

 Os rabinos palestinos, portanto, não se importavam com a aparência de Hélio. A imagem do 

Sol Invictus nos 3°-4° séculos EC na sinagoga de Hamate Tiberiades não estava livre de significado 

ritual romano da cultura sírio-fenícia. A iconografia do período romano tardio era um tipo de guia 

ritual seguido pelo crente na condução dos atos rituais em honra de Mitra, uma divindade 

totalmente identificada com o Sol Invictus. Muitos Mitrea contêm relevos de Mitra oferecendo o 

touro sagrado, também numa refeição em conjunto com Hélio unindo o “poder da reprodução 

incorporada no ato de sacrifício com Hélio, único poder celestial da criação do mundo” (Friedheim 

2009: 122). 

 A sinagoga de Severo, de Hamate Tiberiades, mostra que os fiéis na sinagoga estavam 

significativamente influenciados pela reunião sincrética do judaísmo com o paganismo. A arca da 

Torá e os dois menorahs são combinados com imagens do Sol Invictus. Os achados arqueológicos 

da Palestina romana e seus arredores apoiam fortemente que o culto do sol era prevalente nesta 

região nos 2°-4° séculos EC. Em fontes talmúdicas, a partir do2°-4° séculos EC, os sábios de 

Yavneh consideravam a adoração do sol como uma das características proeminentes da idolatria. Os 

rabinos chamavam a idolatria “avodat kokhavim u-mazalot”; o que significa, literalmente, “o culto 

das estrelas e dos signos astrológicos” (Friedheim 2009: 107). Portanto, alguns escolheram o sol, 

outros escolheram a lua, outros escolheram as estrelas e os signos do Zodíaco, enquanto outros 

escolheram os anjos. Especialmente, o culto do sol e da lua, foram os mais bem caracterizados 

cultos gentios. 

 Como aprendemos a partir dos incisivos debates teológicos e halakhic realizados pelos 

sábios da Mishná e do Talmud, eles não controlavam a maior parte da sociedade uniforme. A 

sociedade judaica nunca foi uniforme (Schwartz 2001; 2009), grupos como os saduceus e 

betusianos (no período do Segundo Templo tardio e o início da geração de Yavneh), amei ha-Aretz, 

judeus-cristãos, a elite urbana galileia e os samaritanos eram remanescentes da Terra de Israel 

Amoraim. De um lado a existência de judeus que adoravam o sol e a lua na Terra de Israel no 

período da Mishná e do Talmude, e de outro a dos rabinos palestinos que consideravam a influência 

pagã sobre a sociedade judaica. No mesmo ponto, a classe rabínica no contexto de interação com 

conselhos não rabínicos do judaísmo que não considerava seriamente a adoração de Hélio / Sol 

Invictus no ambiente greco-romano. Uma investigação em contexto do século 4° enfatizou que a 
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diferença essencial entre gentios e judeus era o culto do sol. No Midrash da Palestina: R. Azarias, 

em nome de R. Haninas diz: “Só o sol foi criado para dar a luz; então por que a lua foi criada? Em 

vez disso, o Santo, bendito seja, antecipou que, no futuro, os povos do mundo iriam transformá-los 

em divindades. O Santo, bendito seja, disse: Se eles são dois, opostos um ao outro, mas os povos do 

mundo os tratam como divindades, quanto mais eles fariam isso, se eles fossem um só” (Gênesis 

Rabá 6: 1 ed Theodor-Albeck, p 40; Friedheim 2009: 110). O ritual de Sol Invictus é problemático, 

Kore-Perséfone e outras representações iconográficas, transmitem uma mensagem de culto que não 

desperta qualquer problema especial no halakhic porque a consciência ritual dos gentios foi 

assimilada como primariamente cósmica.

 Entre os judeus da Palestina romana, tanto os sábios da Mishná quanto os do Amoraim 

estavam cientes do significado religioso-cultual atribuído ao Sol Invictus e do perigo religioso e 

social inerente à conduta do rito deste deus. Os Tannaim eram transmissores diretos da tradição oral 

não codificada e os Amoraim expuseram e precisaram a lei oral após sua codificação inicial. Os 

Amoraim seguiram os Tannaim na sequência de antigos estudiosos judeus, mas, aparentemente, 

apesar das críticas, os judeus em geral não estavam sob sua autoridade; por extensão os primeiros 

autores cristãos, como os Padres Apostólicos e Apologistas foram semelhantes tomando as penas 

para o aconselhamento contra cultos pagãos e suas práticas. O direito romano, neste período, a 

partir do final do 2° para o 3º séculos EC, viu os Patriarcas (representando o estabelecimento do 

rabínato) como os líderes dos judeus (Rabelo, 1987: 54). 

 Um número de inscrições contendo nomes teofóricos derivados do nome Hélio foi 

descoberto em Hauran, no Líbano, e no norte da Síria. Durante o período romano, especialmente no 

3° século EC, o rito do deus do sol foi sem dúvida o principal culto da cidade de Emesa, na Síria. 

Um altar do período romano com a imagem de um deus do sol, e com uma inscrição dedicatória 

para Hélio ou Crono, veio à luz em Berytus (Beirute, Mouterde 1957: 51). Em Antioquia, Hélio 

aparece em moedas da cidade a partir do 3° séc. EC e em Tiro foi descoberto um número de 

representações de Hélio do período romano. Nos arredores de Tiro, na lateral de um altar do período 

romano, aparentemente dedicado a um Zeus, a imagem de Hélio está associada e ajudaria a explicar 

os machados duplos nas decorações das lucernas da Síria-Palestina (ou melhor, Síria-Fenícia). 

 Um templo de Helios funcionou do 2° ao 4° séculos EC no Monte Senaim, no Hérmon. O 

supremo deus sírio Hadad ou o Baal-shamin fenício identificado com Júpiter Heliopolitano no 

período romano nesta região, são acompanhados por Hélio do lado esquerdo e Selene/Luna, a deusa 

da lua greco-romana, ao lado direito (Urman, 1974: 185 -186). Entretanto, é difícil identificar com 
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precisão a divindade adorada no templo, no Vale de Bekaa, do Líbano. Vale ressaltar que os lados 

do altar são embelezados com representações de Sol Invictus e de Luna, a deusa da lua (Friedheim 

2009: 104-106). Este rito sincrético foi prevalente no Hérmon e no Bekaa libanês, e um dos seus 

centros importantes foi na cidade de Heliópolis-Baalbek. A aldeia de Bted'i, a noroeste de 

Heliopolis-Baalbek, no Líbano, continha um altar do século 3° EC para Mercúrio Heliopolitano, 

com Hélio aparecendo em um dos lados. Em suma, em Baalbek Jupiter substituiu Zeus, e combinou 

a tradição de Baal cananeíta-fenícia com o culto do sol. Júpiter assumiu os símbolos que 

anteriormente pertenciam a Baal-shamin: fertilidade, chuva e água, tempestades e raios! 

  

 Um conjunto de lucernas de metal (fig. 74 e 75), moedas e outros objetos foi descoberto em 

um naufrágio romano (Ran Feinstein e Ofer Raanan ) na área porto de Cesareia Marítima. Uma das 76

lucernas de bronze  encontradas tinha a imagem do deus Sol, Hélio, e uma estatueta de bronze a 

representação de Selene, a deusa Lua. Outros fragmentos de estatuetas, assim como âncoras e 

objetos de navegação foram encontrados. A carga contava ainda com peças de moeda que pesaram 

Fig.91. Lucernas em metal com a figuração de Hélio recentemente encontradas em um 
naufrágio romano no porto de Cesareia.
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20 quilos. As moedas têm a imagem do imperador Constantino, que reinou primeira na parte 

ocidental e depois em todo o Império até 337 EC, e a imagem de Licínio, seu rival que reinou na 

parte oriental e foi derrotado em 324 EC.  

 Collar (2008: 240) demonstra que a inovação real do culto de Jupiter Dolichenus “espalhou-

se através de uma rede social “ligação-forte”, e que a rede particular “ligação-forte” da classe de 

oficiais do exército romano era propícia para a propagação rápida e dissolução de novas formas 

religiosas”. Portanto, uma única alteração ou a adoção promoveu um crescimento da rede acionando 

uma cascata de informações que deu origem a vários eventos consequentes. Por outro lado, a rede 

de culto de Theos Hypsistos como “uma série de pequenas interações entre judeus e gentios 

combinou-se para criar um sistema frágil, que foi submetido a modificação em massa dados os 

fatores ambientais corretos”. 

 O 'traço' epigráfico de uma reação auto-organizada entre judeus e gentios marca o 

surgimento do culto de Theos Hypsistos no 2°-3° sécs. EC. Combinando elementos de uma cascata 

de informação dirigida por um único evento, com uma rede que exibe um nível de criticalidade 

auto-organizada, a disseminação de informações através da rede 'étnica' formada pela re-judaização 

Fig. 92. Estatueta de Selene, a deusa Lua e os fragmentos encontrados no naufrágio de 
Cesareia. 
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da Diáspora ajudou a levantar uma declaração mais clara de identidade judaica, após a destruição do 

Templo em 70 dC e da revolta de Bar Kokhba. Os padrões na epigrafia mostraram que “conversão” 

religiosa e mudança não podem ser simplesmente atribuídas à superioridade da inovação religiosa; 

ao invés disso, “são fundamentalmente impulsionadas pelas redes sociais formadas pelos crentes, e  

de que maneira essas redes são incorporadas”. As reformas rabínicas, catalisadas por fatores 

externos políticos e eventos, assim como a formação dos grupos da diáspora judaica em toda a rede 

“ativada”, propiciaram uma rede frágil pronta para a mudança.   

 Elementos religiosos sírio-fenícios com características rituais greco-romanas podem ser 

atestados em Jerusalém e ao longa da costa de Israel. Afrodite era adorada em Aelia Capitolina 

como uma versão meramente grecizada da deusa fenícia Astarte. Em uma cidade militar, tal como a 

Jerusalém no contexto de destruição pós-guerra, o exército romano foi o responsável pela 

divulgação e sucesso de importantes ritos em todo o Império Romano, como o rito persa de Mitra e 

o rito anatólio-sírio de Júpiter Dolichenus. Soldados e veteranos romanos e as crenças de soldados 

da Décima Legião, certamente devem ser considerados em qualquer reconstrução do panteão da 

cidade (Friedheim 2007: 125-128). Observado em diferentes lugares da Palestina romana, o rito de 

Cibele pode ser encontrado também em Geva (Mishmar ha-Emek). Como indicado, os achados de 

numismática e epigráficos sugerem que a cidade continha um templo aparentemente ativo desde o 

tempo do imperador Domiciano (81-96 EC). O rito da deusa frígia Cibele na Palestina romana e 

seus arredores nos permite supor a existência do festival de Hilaria. A pesquisa acadêmica também 

tem demonstra como um Tannaim, como R. 'Akiva, continha conhecimento detalhado dos ritos da 

Síria, e, especialmente, da Anatólia. A literatura talmúdica demonstra como as pessoas de 

ascendência semita-oriental viam a cultura gentia, enquanto a literatura greco-romana forneceu 

conhecimento sobre as várias práticas gentias e a atmosfera ritual que reinava na região. 

 A evidência arqueológica e distribuições de textos epigráficos (Stern 2007: 91, mapa 4) do 

norte da África sugerem as possibilidades de variações regionais quanto culturais no seio das 

populações judias do norte Africano. A adaptação às culturas regionais e transregionais da região 

incluem apenas raros textos rabínicos do Talmudim palestino e babilônico que eram menções de 

rabinos que viajaram ou foram associados com a África (ou seja, y Yoma 1.3; b Ro Haanah; Stern 

2007:.96 ). Isso indica que os judeus em textos palestinos e babilônios tinham consciência da 

presença de judeus na África e que de alguma forma estavam conectados. Textos talmúdicos, eles 

próprios, acrescentam pouco para a compreensão da realidade das práticas judaicas do norte 
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Africano, devocionais ou não. As ascendências dos judeus norte-africanos pode parecer obscuras, 

mas não a sua presença na cultura norte-africana e judaica. 

 As expressões complexas de identidade dentro de cada paisagem cultural induziram a pensar 

que os judeus foram enraizados na cultura local com a mesma intensidade que os seus vizinhos. 

Embora os estudiosos tenham tratado em grande parte os judeus como exceções de processos 

culturais do norte da África , o termo “judeu” significa algo diferente entre as populações distintas e 

em diferentes lugares e épocas, da mesma forma que o “norte-africano”. Esses termos são 

ferramentas para uma melhor compreensão de identidades culturais tanto na África Proconsular e 

região quanto na Síria e na Palestina, não sendo sob nenhuma hipótese categorias fixas nem 

exclusivas.
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 CONCLUSÃO: Palavras finais e futuras pesquisas 

 Os resultados sugerem que pesquisas futuras devem colocar maior ênfase nos processos de 

produção, para avaliar a integração em diferentes escalas, com e sem grandes centros urbanos, sobre 

os fatores que permitem a integração do mercado. Tais fatores incluem a existência de grandes 

centros urbanos, gerando alta demanda por bens e sua relação com os centros de produção de 

cerâmica, bem como os recursos necessários para a produção artesanal de grande escala, e os papéis 

variados e proporções de comerciantes e instituições comercialmente ativos em vários mercados 

dentro da estrutura fornecida pelo Império romano (Broghmans e Poblome 2016: 405-406). A 

abordagem, portanto, pode ser utilizada para avaliar outros fatores explicativos, e pode ser aplicada 

a outros tipos de materiais arqueológicos e em outras regiões do império. 

 A maioria dos estudiosos concorda que o sistema de comércio Romano do Oriente foi um 

assunto complexo, influenciado por múltiplos fatores. A pesquisa destacou que a comunicação 

depende de quadros comuns de referência, com base não só na funcionalidade do objeto, mas 

também no objeto como símbolo, para a cultura material implica co-dependência da mente e ação 

(Hales e Hodos 2014: 20-21). O mesmo pode ser argumentado para cultura visual, não só para o uso 

de material semelhante ou cultura visual similar, mas para o reforço da identidade e significados 

pela utilização de tal material. Portanto, as culturas material e visual são imprescindíveis nas 

estratégias de comunicação que são partilhadas por códigos culturais. Produtos e consumo trazem 

informações sobre a troca dos sistemas sociais e as exigências dos mercados. A seleção, adoção e 

uso dos bens é um aspecto integral destes sistemas em que as pessoas mediam materiais e 

significados. A cultura como um produto praticado, similar aos artefatos, move-se através das 

fronteiras, a fim de ser transferida e negociada em seus termos econômicos, simbólicos e práticos.  

Da mesma forma, a prática de atribuir significados também deve ser deslocada, assim como a 

identidade e o próprio significado, para ser reinterpretada sob o peso de novos contextos. A pesquisa 

sobre consumo, portanto, pode se concentrar no aspecto simbólico das mercadorias, e em como elas 

ativamente participam das dinâmicas sociais com um papel ativo de comunicação. A perda de 

sentido, apropriação, ou reavaliação de significados, tal como acontece com os casos das lucernas 
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romanas nas províncias analisadas serve de meio para delinear relações sociais e demarcar 

fronteiras entre os grupos, relações de poder a fim de criar e enfatizar diferenças e/ou semelhanças 

entre indivíduos e grupos envolvidas na arena dos câmbios culturais e disputas hegemônicas das 

tradições pretéritas na sociedade. 
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