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O presente artigo tem como principal objetivo analisar o surgimento da veneração a Maria, a qual permeou, inicialmente, do século 2 ao 5, como uma demonstração
de devoção popular. Tal veneração estava alocada em fronteiras culturais expressas por
meio de uma interpretatio tipicamente cristã, sendo esta manifestação de piedade empreendida pelas devotas cristãs, monges e gentios. Os documentos propostos são de grande
valia para se entender a hibridização do culto, bem como a domesticação da piedade
mariana pela ekklesia ortodoxa.
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This article is meant to examine the rise of the veneration of Mary, which
permeated initially Century II to V, as a demonstration of popular devotion. This was
allocated to cultural boundaries expressed by interpretatio a typically Christian, and this
demonstration of piety undertaken by devout Christian, monks and Gentiles. The proposed documents are of great value to understand the hybridization of worship, as well
as the domestication of the Marian piety by the ekklesia orthodox.
Abstract

Keywords

Religion, Roman Empire, Maria’s movement, conflict, hybridism.

*
Ludimila Caliman Campos é doutoranda da Universidade Federal do Espírito Santo no curso de Pós-graduação em História Social das Relações Políticas, sob a orientação do prof. Dr. Gilvan Ventura da Silva. Atualmente é bolsista da CAPES.
/ Ludimila Caliman Campos is a doctoral student of Universidade Federal do Espírito Santo in the course of Postgraduate Social History of
Political Relations under the guidance of Dr. Gilvan Ventura da Silva. She is currently a scholarship from CAPES.

rhaa 17

19

