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Resumo: 

A Revolta judaica (60 – 70 d. C) apresenta situações adversas dentro do 

contexto judeu e romano. Podemos destacar a vitória dos romanos sobre os 

judeus e suas conseqüências para a Judéia como a destruição do templo de 

Jerusalém e a expulsão dos judeus da Judéia. Já no contexto romano, 

podemos destacar a atuação do General Vespasiano e de seu filho Tito na 

contenção da Revolta e posteriormente, na ascensão de sua família, Flaviana, 

ao poder imperial romano. Esses fatos são narrados pelo olhar observador de 

Flávio Josefo, que vivenciou grande parte dos fatos da Revolta Judaica, 

historiador de origem judaica e protegido pela dinastia flaviana, onde compilou 

quatro obras, A guerra dos judeus, Antiguidades judaicas, Contra Apião e 

Autobiografia. O objetivo do texto encontra-se em observarmos o contexto 

pessoal de Flávio Josefo partindo da exposição de sua Autobiografia. 
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O CONTEXTO DE FLÁVIO JOSEFO. 

General rebelde da Judéia a cidadão romano protegido pela dinastia 

Flaviana. Esse é Flávio Josefo, personalidade emblemática dentro do contexto 

da Revolta judaica no século I dentro do território imperial romano. 

Sua grande contribuição está no campo da história, sendo responsável 

pela elaboração das obras: Antiguidades judaicas, A guerra dos judeus, Contra 

Apião e Autobiografia. O poder de sua escrita se relaciona por narrar períodos 

importantes para os judeus, como é o caso da obra Antiguidades judaicas, e 
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também por narrar eventos importantes sob o ponto de vista romano, A guerra 

dos judeus. 

As suas narrativas estão relacionadas com as suas escolhas pessoais, 

principalmente a decisão de se entregar aos romanos, escolhas que podem 

determinar a conduta de suas narrativas. Portanto, a obra que nos permite um 

contato mais próximo com sua perspectiva pessoal é a sua “Autobiografia”. 

Pretendemos analisar a vida de Flávio Josefo a partir de sua narrativa 

autobiográfica, com a intenção de relacionar a sua perspectiva pessoal com 

judeus e romanos. Observando que Josefo é uma figura que transita nesses 

dois lados, opostos pela guerra, e se torna uma narrativa que se apresentava 

com critérios de veracidade, tanto para judeus, quanto para romanos. 

A situação implica que Josefo acaba sendo renegado por judeus, por se 

posicionar a favor dos romanos na Guerra, e não sendo um cidadão romano 

sem a proteção dos Flávios, ou seja, a cidadania romana de Josefo está 

vinculada a proteção dos imperadores romanos, sua perspectiva pessoal gira 

em torno dos hebreus, mas sua vida “política” gira ao redor dos romanos. 

 

Flávio Josefo: Vida e obras 

A origem de Flávio Josefo se refere ao grupo de distinção dentro da 

sociedade judaica, ou seja, o grupo social no qual Josefo pertence está 

associado à elite judaica. Nesse sentido, Josefo está inserido em um contexto 

social de privilégio, onde o próprio autor defende que sua família está inserida 

em um contexto de nobreza no contexto hebreu. 

“No es La mia familia carente de distincíon, sino que desciende de lós 
sacerdotes. Cada pueblo tiene um signo de nobleza, y asi, entre 
nosotros, La participacíon em el sacerdócio es puebra de um linaje 
ilustre.Y mi família no solo proviene de sacerdotes sino también de La 
primera de lãs veinticuatro clases (y em esto La diferencia es grande) 
y de La más noble de sus tribus. Soy, además, de estirpe real por mi 
madre, pues lós descendientes de Asmoneo, sus antepassados 
fueron sumos scerdotes y reyes de nuestro pueblo durante 
muchísimo tiempo.” (VITA, P.99)
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Como o próprio Josefo comenta, a sua família se insere em um contexto 

social de nobreza, perante os judeus, onde ser participante de determinadas 

funções na sociedade demonstra a relevância social que Josefo designa na 

sociedade judaica. 

Fazer parte da casta sacerdotal e ao mesmo tempo ser um descendente 

dos Asmoneus representa um destaque e prestígio social perante os judeus, 

porém, Josefo se enquadra em outro perfil que alimenta, ainda mais, a sua 

reputação e prestígio social. Nesse contexto, entre os judeus existia três seitas: 

fariseus, saduceus e essênios. Vejamos a citação abaixo. 

“Ao deixar a infância, a principal preocupação do jovem Josefo é 
escolher entre as três correntes religiosas que se dividem na Judeia, 
a dos fariseus, a dos saduceus e a dos essênios.” (HADAS- LEBEL. 
p. 37)
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Josefo afirma das três seitas entre o seu povo e de sua motivação 

pessoal em conhecer as seitas de seu povo. Porém, a escolha de Josefo se dá 

pela seita dos fariseus, motivado pela  escolha em vivenciar uma vida pública 

seguindo os preceitos dos fariseus, segundo o próprio Josefo, situação em que 

se assemelha da estóica dos gregos.  

“Son três: La primera, la de lós fariseos, La segunda, la de lós 
saduceos, y La tercera, la de lós esenios, como He repetido em 
tantas ocasiones. Creía que, si lãs conocía bien todas, podría elegir 
La mejor. (...). Viví com él três anos y, uma vez cumplido mi propósito, 
regresé a la ciudad. A lós diecinueve anos empece a participar em la 
vida pública siguiendo lós princípios de la secta de lós fariseos, que 
presenta semejanzas com la que entre lós griegos se denomina 
estoica.” (VITA. P.101) 

Essa situação nos mostra a preocupação de Flávio Josefo com a vida 

pública, uma decisão tomada ainda jovem, com dezenove anos de idade, isso 

demonstra a educação e a ordenação que Josefo vai seguindo dentro da 

sociedade judaica. Isso demonstra que Josefo tem as condições para se tornar 

uma pessoa com relevante distinção dentro da sociedade judaica, ou seja, no 

decorrer de sua formação, Josefo se posiciona em lugar de destaque dentro da 

sociedade judaica, seja de origem ilustre (casta real e sacerdotal), seja nas 

escolhas espirituais e políticas. 
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Outra situação envolvente na vida de Flávio Josefo é a sua participação 

na Revolta judaica, inicialmente como general rebelde, posteriormente como 

aliado dos romanos. O envolvimento de Josefo na revolta pode ser entendido 

de forma ambígua, isso envolve uma situação de vinculação entre judeus e 

romanos. 

Josefo foi uma testemunha dos eventos de grande parte de suas 

narrativas, principalmente sobre a guerra dos judeus. Diante dessa situação, 

temos a elaboração da “Guerra dos Judeus”, obra que vai retratar a perspectiva 

da guerra entre judeus e romanos durante a revolta judaica (66-70). 

Provavelmente esta foi a primeira obra escrita de Josefo, onde a sua primeira 

versão foi concluída no final do reinado de Vespasiano, entre 75 e 79. 

(DEGAN, 2010 p. 23)4 

Vale ressaltar a proteção romana a Josefo, com uma estreita ligação 

com a dinastia flaviana que lhe concede uma pensão estatal, situação que 

coloca a Guerra como uma obra encomendada. (DEGAN. 2010 p.25). Essa 

perspectiva vincula Josefo aos romanos, pois como observador dos fatos 

narrados e protegido pelos vencedores da guerra, o autor demonstra o poderio 

romano e a consequência daqueles que se rebelam contra os romanos, 

podendo chegar a resultados catastróficos, no caso dos judeus, a destruição de 

templo. Vejamos a descrição abaixo: 

“Contudo entendemos que, aos olhos de Josefo, as destruições do 
templo de Jerusalém e da sociedade judaica palestina representam 
catástrofes incomensuráveis. O historiador tinha um evento colossal 
para se ocupar, e seus escritos indicam sinceridade em sua 
preocupação em corresponder a grandiosidade do objeto.” (DEGAN. 
2010. p. 27) 

 A revolta deixa marcas  profundas na sociedade judaica, assim também 

para Josefo. Apesar de estar em proteção pelos Flávios, Josefo corresponde 

pela derrota dos judeus para com os romanos, onde como um judeu sente a 

perda de fortes fatores de identidade entre os judeus, como o templo e a 

repressão romana. Portanto, a questão e que Josefo fica protegido pelos 
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romanos, e mesmo com as grandes perdas da sociedade judaica, Josefo ainda 

permanece em condições favoráveis para si mesmo. 

Situação que pode colocar Flávio Josefo renegado pelos próprios 

judeus, sendo uma das principais motivações que o leva a narrar a sua própria 

trajetória de vida, ou seja, a compilação de sua autobiografia. 

Outras obras são elaboradas por Flávio Josefo, não se desvinculando de 

sua tradição judaica. Nesse sentido Josefo exalta e expõe a história dos 

judeus, colocando o seu povo em um lugar na história universal de seu tempo. 

(LAMOUR. 2006. Cap. 2)5 

Mesmo diante da proteção dos romanos, Josefo documenta a historia 

através de sua narrativa com a tentativa de enfatizar a grandeza de seu povo. 

Discurso que revela o lado próximo de Josefo para com os hebreus e a obra 

que sintetiza essa situação e a Antiguidades judaicas, onde grande parte da 

historia do povo hebreu que é colocada em destaque com a intenção de exaltar 

a glória do povo hebreu. 

Isso marca uma ruptura com o discurso da guerra, pois esta obra tinha 

nos mostrado uma exaltação do poderio romano diante a “ira divina” para com 

os hebreus, permitindo a derrota na guerra e a destruição do templo.  

Diante desses fatos, podemos compreender que Josefo aproxima dos 

judeus na obra: História dos judeus e aproxima dos romanos na obra: Guerra 

dos judeus. Nessa mesma linha podemos enquadrar a obra: Contra Apião, o 

que seria uma resposta de Josefo às críticas feitas pelos gregos ao povo judeu, 

sendo uma narrativa que aproxima Josefo, novamente, do povo judeu. 

Autobiografia: Vida de Flávio Josefo. 

De todas as obras de Flávio Josefo, a sua Autobiografia pode ser 

considerada a obra mais controversa e depreciada, mediante a comparação de 

suas outras obras. A sua narrativa trata-se, basicamente, da vida de Flávio 
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Josefo no período da revolta judaica. Situação que nos leva a crer que um dos 

relatos mais importantes de sua vida esteja centralizada durante esse período. 

“Autobiografia, seu livro mais controverso e depreciado, separa-se 
ainda mais de seus escritos “históricos”: mal escrita e repleta de 
contradições (em comparação com seus escritos anteriores), esta 
obra oferece grandes possibilidades para refletirmos sobre as 
lembranças de Josefo, assim como seus ressentimentos e 
compromissos, todos imbricados em sua tarefa de lembrar, escrever 
e narrar.” (DEGAN. 2010 p. 23) 

 Mediante a comparação com as outras obras de Josefo, a sua 

autobiografia não alcança a mesma perspectiva narrativa. Porém, é a 

oportunidade de poder conhecer a perspectiva pessoal de Josefo, como 

referido na citação acima, a reflexão sobre as lembranças e ressentimentos de 

Josefo vinculados com a sua tarefa de lembrar, escrever e narrar. 

 As lembranças de Josefo fazem parte dessa narrativa, principalmente 

por narrar questões que envolvem diretamente a sua imagem, que também 

envolve uma perspectiva coletiva, pois suas lembranças envolvem questões 

coletivas e pessoais. A coletividade seria as informações que Josefo nos 

fornece das lideranças rebeldes da Judéia, e sobre essa questão, Josefo se 

posiciona claramente, se mostrando um homem cauteloso em relação aos 

romanos e tentando buscar alternativas que não seja a guerra. 

 A questão individual se concentra na própria tentativa de Josefo em se 

posicionar perante a sociedade judaica, pois o fato de ter se posicionado ao 

lado dos romanos o fez uma personalidade renegada perante os judeus, fator 

que provavelmente incentiva Josefo em se posicionar e defender a sua atuação 

e escolhas. 

O fato de viver e, posteriormente, narrar os fatos que vivenciou sob uma 

perspectiva pessoal e também sob uma perspectiva coletiva faz com que 

Josefo venha se lembrar o que lhe seja conveniente para a construção de sua 

narrativa autobiográfica. As perspectivas sociais e coletivas contribuem para as 

lembranças de Josefo e, perante o ato de narrar Josefo seleciona as 

lembranças associando-a com a sua capacidade narrativa, o que contribui para 



a elaboração de sua narrativa autobiográfica. Lembrar e esquecer faz parte de 

sua narrativa (CATROGA. 2001.p.24-27)6 

Logo no inicio de sua Autobiografia, Josefo nos apresenta uma das 

grandes justificativas em apresentar a sua origem nobre, perante a sociedade 

judaica, segundo o próprio autor, estaria buscando se defender das acusações 

daqueles que buscam caluniá-lo. 

“Cito la sucession crnologica de nuestra família tal como la He 
encontrado registrada em lós archivos públicos, sin procuparme de 
lós que intentan caluniarnos” (VITA. p. 100) 

Calúnias a Josefo, principalmente relacionadas a Justo de Tiberíades, 

além de Josefo ressaltar a desorganização da liderança dos rebeldes judeus 

contra os romanos, que em muitas das vezes seguiam anseios particulares. A 

sua autobiografia nos mostra esse lado da Revolta sob a visão pessoal de 

Josefo, no qual não podemos desvincular que Josefo era uma personalidade 

que transitou em dois lados distintos, romanos e judeus, o que já servia para 

florescer grandes desavenças para com a figura de Josefo. 

A grande concentração narrativa da Autobiografia de Flavio Josefo se 

encontra no período da revolta judaica, ou seja, temos uma narrativa 

autobiográfica concentrada, basicamente, em apenas um período da vida de 

seu autor. A revolta acaba sendo um assunto delicado para Josefo, por ser 

pertencente à elite dos judeus, onde a revolta nasce (GOODMAN. 1994)7, onde 

posteriormente se torna um general rebelde contra os romanos, 

posteriormente, invertendo os lados da guerra. 

Diante dessa situação, Josefo posiciona o seu discurso narrativo 

tentando demonstrar o poderio romano diante dos judeus e que a revolta traria 

destruição para com os judeus, além de demonstrar uma liderança rebelde 

dispersa, situação que não traria vitória sobre os romanos. Esses 

posicionamentos de Josefo como aquele que entra na Guerra insatisfeito, 
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ciente da derrota, mas que foi levado a participar do movimento contra a sua 

vontade. Josefo é aquele que participa da Guerra, mas não acredita nela, 

considerando a sua Autobiografia. 

Portanto, a crença na Guerra não seja uma atitude e posicionamento de 

Josefo, sendo essa um instrumento de fúria divina para com os judeus, ou seja, 

a derrota já era certa, independente do posicionamento de Josefo. 

“A tese do favorecimento divino é retomada, e Josefo se vale de 
exemplos históricos para argumentar que os judeus não devem se 
rebelar, pois esta também seria uma guerra contra Deus”. (DEGAN. 
2010 p. 30) 

 A autobiografia de Josefo nos mostra esse caráter pessimista do autor 

diante da Guerra, portanto, esse discurso é elaborado a partir de críticas à sua 

pessoa e escrito aproximadamente vinte anos após a elaboração da Guerra 

dos Judeus, sendo fatores importantes para a compreensão da Guerra na 

visão pessoal de Flávio Josefo. 
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