
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Geraldo José Albino

Orientadora: Profa. Dra. Zélia de Almeida Cardoso

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA LATINA

ALBINO, GERALDO JOSE 
2006

de
do

e

As EPISTULAE EX PONTO de Ovídio: 
tradução dos livros I e II

São Paulo
2006

Dissertação apresentada ao Programa 
Pós-Graduação em Literatura Latina, 
Departamento de Letras Clássicas 
Vernáculas da Faculdade de Fisosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo, para obtenção do título de 
Mestre em Letras.



Geraldo José Albino

2

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS
PROGRAMA DE LITERATURA LATINA

As EPISTULAE EX PONTO de Ovídio: 
tradução dos livros I e II

São Paulo
2006



DEDICATÓRIA

filhos LEANDRO, ANA CAROLINA,Aos

LEONARDO.

À ELAINE e à estudiosa neta MYLENA CRISTINA.

Aos pais (zzz memoriam).

3

À querida esposa ELEUSA - não merecedora de tanta 

ausência de nossa parte durante nosso Mestrado sem cujo 

incentivo, companheirismo e paciência, compreensão e carinho 

não teríamos realizado nosso trabalho.



AGRADECIMENTOS

Résumé.

o ÉDSON, nosso imprescindível suporte.

4

a nossa primeira mestra, REGINA DIAS ROCHA (Jn memoriam), 

que nos persuadiu a que, apesar dos obstáculos, não abandonássemos os estudos, 

e a todos os nossos demais professores.

a professora VERA que, gentilmente, corrigiu os erros de nosso

Ao CRIADOR e PAI, o alfa e o ómega, nosso refugio de 

geração em geração, que colocou em nossa trajetória pessoas tão insignes, entre 

as quais citamos

a doutora INGEBORG BRAREN, nossa primeira orientadora e 

incentivadora, ministrante, entre outras, da disciplina: Epistolografia de Sêneca, a 

qual, por motivos alheios à vontade, teve que ausentar-se de suas atividades não 

por longo período, felizmente, mas, para júbilo do corpo acadêmico, uma das 

razões de seu viver, retomou às mesmas com idêntico entusiasmo;

a doutora ZÉLIA DE ALMEIDA CARDOSO, ministrante, entre 

outras, da disciplina: Construção da Tragédia de Sêneca, e nossa atual 

orientadora, que muito nos ajudou ao apontar diretrizes capazes de viabilizar 

nosso projeto, ambas participando com tenacidade da formação de uma plêiade 

de pesquisadores em Letras Clássicas, entre os quais temos o privilégio de 

figurar.



RESUMO

5

Públio Ovídio Nasão (43 a.C.-I7 ou 18 d.C.), oriundo de uma abastada família 

eqiiestre, era amigo de Horácio, Propércio e Tibulo. Sua verve e versatilidade poéticas são 

unanimemente reconhecidas até pelos que o criticam. Forçado a deixar Roma, Augusto impõe- 

lhe como residência o pequeno porto de Tomos, situado à costa oeste do Mar Negro, nos confins 

do Império. Se nas obras anteriores ele soube cantar com tanta arte e compreensão humanas as 

dores de outrem, nos Cantos tristes e sobretudo nas Cartas pônticas, sublimando a métrica do 

dístico elegíaco, ele tem a oportunidade de cantar, numa lancinante linguagem do pesar, sua 

própria desgraça. Ele não obteve o perdão e o regresso à pátria, nem sequer a transfência para 

uma região menos belicosa e menos glacial, mas foi poeta até o fim em toda a dimensão da 

palavra, cultivando a poesia, sua única tábua de salvação em sua fatalidade, o lenitivo contra 

suas angústias e humilhações. O poeta, cumulado de sofrimentos físicos e morais, seguindo, 

talvez, a mutatio formae mais significativa de seu destino, cede lugar ao artista cheio de altivez, 

confiando no poder miraculoso de sua arte, que está acima de toda força humana. Seu espírito é 

livre, e ninguém pode exilá-lo. Ele sobreviverá e lhe dará a imortalidade com as Heróides, os 

Amores, A arte de amar, Os remédios do amor e os Cosméticos, com as Metamorfoses e os 

Fastos, com os Cantos tristes e as Cartas pônticas, suas obras mais conhecidas que pertencem 

ao património universal da cultura.
Nossa dissertação tem como objetivo apresentar uma tradução fiel ao texto original latino, 

dos dois primeiros libelli das Pônticas, com a particularidade de que optamos por traduzir os 

dísticos ovidianos à prosa. Para as notas, utilisamos as edições de J. André, de J. G. Vásquez, o 

Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, de P. Grimal e o Dicionário Oxford de 

Literatura Clássica grega e latina (tradução de Mário da Gama Kury). As epístolas traduzidas 

são precedidas de uma síntese introdutiva com informações sobre os destinatários.

PALAVRAS-CHAVE: exílio, nostalgia, reconhecimento da culpa, morte, Pônticas.
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Publius Ovidius Naso (43 av. J.C.- 17 ou 18 ap. J.C.), issu d’une riche famille équestre, 

était ami d’Horace, Properce et Tibulle. Sa verve et sa versatilité poétiques sont reconnues par 

unanimité jusqu’à par ceux qui le critiquent. Forcé de quitter Rome, Auguste lui impose comme 

résidence le petit port de Tomi, sur la côte ouest de la mer Noire, aux confins de 1’Empire. Si 

dans ses écrits précédents il a su chanter avec tant d’art et de compréhension humaines les 

douleurs d’autrui, dans les Tristes et surtout dans les Pontiques, en sublimant la métrique du 

distique élégiaque, il a 1’occasion de chanter, dans un lancinant langage du chagrin, son propre 

malheur. II n’a pas obtenu le pardon et 1’appel dans sa patrie, pas même son transfert dans une 

région moins belliqueuse et moins glaciale, mais il a été poète jusqu’au bout dans toute la 

dimension de ce mot, et il a gardé le culte de la Poésie, son unique planche de salut dans sa 

fatalité, le lénitif contre ses angoisses et ses humiliations. Le poète, accablé de souffrances 

physiques et morales, en suivant, peut-être, la mutatio formae la plus significative de son 

destin, fait place à Partiste plein de fierté, confiant dans la puissance miraculeuse de son art qui 

est au-dessus de toutes les forces humaines. Son esprit est libre, et personne ne peut 1’exiler. II 

survivra, et lui donnera 1’immortalité avec Les Héroides, Les Amours, LArt d’aimer, les 

Remèdes à 1’amour et Les cosmétiques, avec les Métamorphoses et les Fastes, avec les Tristes 

et les Pontiques, ses oeuvres les plus connues, qui appartiennent au patrimoine universel de la 

culture.
Notre dissertation a pour but de présenter une traduction fidèle au texte original latin, 

des deux premiers libelli des Pontiques, avec la particularité que l’on a opté pour traduire les 

distiques ovidiens à la prose. Pour les notes, on a utilisé les éditions de J. André, de J. G. 

Vásquez, le Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, de P. Grimal et le Dicionário 

Oxford de Literatura Clássica grega e latina (traduction de Mário da Gama Kury). Les épitres 

que l’on a traduites sont précédées d’une synthèse introductive avec des renseignements sur leurs 

destinataires.
MOTS-CLÉS: Exile, Nostalgie, Reconnaissance de sa faute, Mort, Pontiques.
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Tradução dos Livros I e II 
das Epistulae ex Ponto.......



Introdução

A tradução dos livros I e II será, pois, o alicerce de nossa monografia.
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A preocupação primeira de nosso trabalho é apresentar uma tradução, em prosa, dos 
livros I e II das Epistulae ex Ponto, precedida de uma dissertação, em três capítulos, em que se 
trata da evolução da poesia elegíaca - dos primórdios a Ovídio (Publius Ovidius Naso\ 43 
a.C. - 17 ou 18 d.C.) -, da elegia de Ovídio e da fusão dos subgêneros elegíaco e epistolar na 
obra em questão. Para a tradução, optamos pelo texto original da Belles Lettres, estabelecido 
por J. André.

Para este fim, a poesia elegíaca será investigada no período de Augusto, observando-se 
certas características recorrentes entre seus principais representantes.

Pretendem-se estabelecer confrontos entre as epístolas, analisando-se circunstâncias, 
comportamentos, afetos que nelas se repetem, e tentando-se explicar a pungente metamorfose 
que se operou na existência de Ovídio, com sua condenação. Homem a quem a vida, até então, 
não havia reservado senão prazeres e êxitos literários e mundanos; profundo amante da 
liberdade, para quem o exercício poético era uma espécie de ministério sacerdotal; conselheiro 
e orientador sentimental, mediante receitas de técnicas e de fórmulas de sedução e conquista, 
para uma aristocracia frívola e refinada, ávida de ociosidade, riqueza, cultura e paz; poeta, 
ainda, de obras de cunho científico, filosófico e mesmo patriótico - sempre de sopro lírico -, 
que versam sobre as glórias da Urbs, com os quinze livros das Metamorfoses (Metamorphoseon

Será também objeto de estudo o estilo de Ovídio com destaque para a naturalidade e a 
fluência da linguagem poética do autor.

A escolha da obra pode ser justificada não só pelo fato de ser menos conhecida em 
comparação com as Metamorfoses e os Fastos, com os Cantos tristes e, obviamente, com A 
arte de amar, mas também pelo que representa de inovador, tanto na sua forma epistolar 
propriamente dita, quanto no seu conteúdo lírico mesclado, amiúde, com elementos de outras 
modalidades literárias.
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libri), talvez sua obra-prima, que narram os mitos e as lendas recolhidos desde as origens do 
mundo até a apoteose de César e os incompletos Fastos {Fastorum libri ou Fastí), dedicados, 
num primeiro momento, ao próprio princeps, que têm por objeto de discussão e enfoque o 
complexo e determinado património das tradições, dos cultos e ritos, que eram ligados às festas 
ou às datas do calendário romano, Ovídio pagou caro demais por seus dotes artísticos, por ter 
celebrado o amor com tanta ousadia e sem qualquer reserva. A metamorfose de seres míticos 
cede lugar à metamorfose pessoal, nos aspectos físico e moral. A sentença arbitrária obriga o 
poeta a deixar a Urbs, os círculos literários, a esposa e amigos para trasladar-se a Tomos, à 
margem esquerda do Ponto Euxino, nos confins do mundo até então conhecido, no gélido país 
dos getas, seres absolutamente estranhos aos romanos. A elegia do amor até então cultivada 
cede lugar à dos afetos mais adversos: agora impera o pranto, a nostalgia, a angústia, a 
humilhação, a dor, o abandono de todos, a solidão, a resignação, entre outros. Abrem-se, por 
outro lado, ao poeta novos horizontes para cultivar as Piérides, dando complemento e 
aperfeiçoamento, fecho e remate à sua produção artística.

Enfim, a escolha de nosso tema justifica-se pela necessidade de divulgação, conquanto 
de forma modesta, de parte da produção ovidiana do desterro, em razão da irrelevância com 
que vêm sendo tratadas essas elegias englobando as lamúrias mais patéticas e doridas de um 
poeta da Antigiiidade, o qual, como nas obras anteriores, prossegue demonstrando toda a sua 
erudição no uso de tropos e figuras, de elementos mitológicos e retóricos que, embora pouco 
conhecidos por muitos estudiosos, não minimizam seu valor, conforme testemunha E. Ripert: 
“Les Tristes et les Pontiques d’Ovide, deux recueils qui n’en font moralement qu’un seul, sont 
le journal d’un exilé au début de notre ère, et le plus poignant document que nous ayons, à mon 
sens, sur ce que pouvait être aux limites de 1’Empire la vie d’un citoyen romain perdu dans un 
pays barbare. C’est aussi bien la plainte la plus pathétique et la plus directe que nous ait donnée 
un poète de 1’antiquité, et il est étonnant de constater que les historiens de la littérature latine 
n’ont point fait de ces pages, souvent déchirantes, le cas qu’elles méritent. Sans doute là, 
comme dans les autres oeuvres d’Ovide, il y a des longueurs dont ne peut se défaire ce 
versificateur habile et trop fécond; il y a cette mythologie, qui pouvait intéresser des lecteurs 
romains, et qui nous laisse assez froids; il y a cette rhétorique implacable qui n’abandonne 
jamais 1’ancien élève de Porcius Latro et d’Arellius Fuscus, mais il y a aussi des cris jaillis d’un 
coeur blessé et des accents qui nous font encore frissonner tant nous les sentons directement
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1. RIPERT, E. Les Tristes - Les Pontiques - Ibis - Le Noyer - Halieutiques. Traduction nouvelle, notes et texte 
établis. Paris. Librairie Gamier Frères. 1924, p.37.

inspirés par le sentiment du froid, de la terreur, de la nostalgie, des heures vides et lugubres qui 
ont pesé sur 1’exilé de Tomes1”.

Na dissertação que antecede nosso trabalho de tradução, valemo-nos de textos 
fundamentais sobre literatura latina, especialmente Ovide. Le Poète exilé à Tomi, de N. Lascu, 
Pontiques de Jacques André, Tristes * Pónticas de J. G. Vásquez, O livro de Catulo de J. A. 
Oliva Neto, A literatura latina de Zélia de Almeida Cardoso, Ovidio, I Pontica - Volume 
Secondo de F. Delia Corte, A literatura de Roma de G. D. Leoni, Dictionnaire de la mythologie 
grecque et romaine de P. Grimal, além de outros arrolados na bibliografia que se encontra no 
final desta exposição.



CAPÍTULO I

A poesia elegíaca: dos primórdios a Ovídio.

2. CARDOSO, Zélia de Almeida. A literatura latina. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1989, p. 69-71.

3. BAYET, Jean. Littérature latine. Paris, Colin, 1962, p. 381.
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4. DE FALCO, V, COIMBRA, Aluízio de Faria. Os Elegíacos gregos: de Calino a Crates. Brusco & Cia. São 
Paulo, 1941, p. 40-60; EGGER, M., Histoire de la Littérature Grecque, Librairie Classique Paul Delaplane. 
Paris, s.d., p. 84.

A - Considerações iniciais sobre a elegia grega: principais representantes do 
período arcaico.

A elegia foi um subgênero literário, de origem controversa, que se expandiu pela Grécia, 
durante toda a idade lírica, ao lado de outros, sobretudo da poesia jâmbica e da ode, que canta a 
paixão e o prazer2.

Quanto à forma, é composta de dísticos elegíacos, estrofes constituídas de um hexâmetro 
datílico, que conserva um acento narrativo lembrando sua origem épica, e de um pentâmetro, 
ou seja, dois hemistíquios incompletos de hexâmetro, justapostos e formando, com o primeiro 
verso, uma cadência rítmica3. Quanto ao conteúdo, a elegia, cujo tom é quase sempre temo e 
melancólico, expressava originalmente lamentações fúnebres. Os gregos ampliaram seu 
emprego e utilizaram a elegia para cantar diversos assuntos, vindo, no século III a. C., a 
centrar-se no tema mitológico com elementos eróticos, a exemplo da que foi composta por 
Calímaco, poeta alexandrino que exerceu grande influência sobre os elegíacos romanos. 
Prestando-se, pois, a uma pluralidade de temas, ela foi guerreira com Calino de Efeso, autor de 
alguns dos mais antigos textos em versos com essa estrutura binária, que remontam ao século 
VII a.C., textos em que o poeta exorta os concidadãos em gerai e a todos os jônios a deixar a 
inércia e a propugnar com denodo, contra os cimérios, em prol da pátria, esposas e filhos4. De



7. BAYET, J. op.cit., p. 386.
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8. DE FALCO, V. e COIMBRA, Aluízio de Faria, op. cit., p. 22; HARVEY, P. Dicionário Oxford de Literatura 
Clássica grega e latina. Jorge Zahar Editora, Rio de Janeiro, 1986, p. 483; EGGER, M., op. cit., p. 87.

5. EGGER, M, op. cit., p. 85; DE FALCO, V. e COIMBRA, Aluízio de Faria, op. cit., p. 50, 123-195; 
FLACELIÈRE, R. Histoire Littéraire da la Grèce. Paris. Fayard, 1962, p. 108-109.

6. LAURAND, 1. História da literatura grega clássica. Editora Anchieta. São Paulo, 1946, p.59-60; FLACELIÈRE, 
R., op. cit., p. 59-60.

maior intensidade guerreira se revestem as elegias de Tirteu, poeta lírico, nascido em Atenas ou 
Mileto, no mesmo século, cantor do ideal da democracia espartana, do Estado poderoso e 
heroico, pelo qual a nação deve sacrificar os filhos. Dele restam três elegias com o nome de 
Hypothékai (exortações) e uma obra intitulada Eunomia (o bom governo), de conteúdo político- 
moral. Sua obra está impregnada de profundo ethos educativo, com estímulo ao heroísmo, à 
abnegação, ao cumprimento entusiasta do dever, ao desprezo da morte5.

Sólon (640-558), filósofo, político (“o legislador de Atenas”), um dos sete sábios, um 
dos mestres da elegia, escreveu cerca de cinco mil versos, dos quais restam uns duzentos e 
cinquenta, plenos de exortações e reflexões morais. Sua famosa elegia, de uns cem versos (dos 
quais restam oito), os antigos a chamaram de Salamina. Os megarenses haviam tomado 
Salamina em 612. Os atenienses, depois de malogrados esforços, tinham renunciado à 
reconquista da ilha, promulgando uma lei de pena de morte contra quem falasse em nova 
expedição. Sólon, no entanto, fingindo-se de insano, apresentou-se em praça pública e 
declamou, diante de uma multidão, a elegia, cujo final patriótico: “Avante! A Salamina! 
Combatamos pela ilha encantadora e expulsemos para longe daqui a ignomínia!” teria enlevado 
os circunstantes, porquanto se revogou o decreto, foi-se à guerra e se retomou a ilha6.

De Têognis de Mêgara, poeta que floresceu provavelmente na segunda metade do século 
VI a.C., talvez o mais gnômico dos elegíacos7, coetâneo de Focílides de Mileto, temos cerca de 
mil e quatrocentos versos. A parte mais conhecida de sua obra consiste nas Elegias a Cimos, 
um amigo ainda jovem. Trata-se de exortações morais prescrevendo piedade e moderação na 
conduta, de reflexões filosóficas sobre a vida e seus males, entre outros temas .

A elegia adquiriu tom delicado e sentimental com Mimnermo, flautista de Cólofon, 
nascido por volta de 630 a.C, considerado o pai da poesia de amor. Coetâneo de Sólon, sua 
obra estaria distribuída em dois livros, o primeiro dos quais se intitulava Naná, nome da 
flautista com a qual mantinha relações amorosas. O segundo denominava-se Catalepta (nugae),



B- A elegia no período helenístico: principais representantes.

FALCO, V. e COIMBRA, Aluízio de Faria, op. cit., p. 227-289;

11. CARDOSO, Zélia de Almeida, op. cit., p. 57.
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9. EGGER, M„ op. cit., p. 85-86; DE 
FLACELIÈRE, R., op. cit., p. 109-110.

10. OLIVA NETO, J. A. O Livro de Catulo. Tradução, Introdução e Notas. São Paulo, Edusp, 1996,4, p. 18.

com composições de caráter sentimental. Foi muito imitado na época alexandrina, sobretudo 
por Calímaco, Antímaco de Cólofon, Filetas e Hermesíanax. Como poeta do amor e paladino 
dos gozos fáceis, suas composições foram assaz comemoradas na Antigiiidade9.

Depois de Mimnermo, não houve mais poetas elegíacos de amor até o século IV a.C., ou 
melhor, até o período helenístico, cujo início data da morte de Alexandre (323 a.C.), quando se 
divide o império, formando-se os reinos dos Selêucidas, com capital em Antioquia, dos 
Atálidas, em Pérgamo e dos Ptolomeus Lágidas, em Alexandria. Esse período se estende até a 
batalha de Actium (31 a.C.), com a queda do Egito, último reino helenístico, e é responsável 
pela formação dos elementos condicionantes da poética a que grande parte da literatura latina 
se submeteu10.

O alexandrinismo foi a escola literária e artística que floresceu no Egito, na corte dos 
Ptolomeus e, em geral, nos reinos orientais, nos terceiro e segundo séculos a.C. Alexandria 
substitui a Atenas na função de núcleo irradiante da cultura helénica. Nela se reuniu verdadeira 
plêiade de intelectuais, eruditos, artistas e poetas. A poesia lírica desenvolveu-se totalmente 
liberta da música e encontrou seus grandes representantes em Filetas de Cós, Calímaco, 
Teócrito, Eratóstenes, Lícofron, Eufórion de Cálcis, entre tantos outros11.

Dos três principais poetas, Calímaco de Cirene (300- 240 a.C.), Apolônio de Rodes (295- 
215 a.C.) e Teócrito de Siracusa (meados do séc.III), os dois primeiros foram bibliotecários da 
famosa Biblioteca criada por Ptolomeu I Sóter. A “confissão de fé” dos poetas alexandrinos 
pode ser encontrada no primeiro. Calímaco representa por excelência a estética nova de poesia 
erudita, formalmente perfeita, destinada à nata da sociedade culta, preferindo aos poemas



C- A elegia latina: a exaltação do amor.

12. OLIVA NETO, J. A., op. cit., 13, p.31.

14. CÍCERO, Tusculanae disputationes III, 45, XIX .
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13. OLIVA NETO, J. A, op. cit.,\\, p. 28-30, 13, p. 31-33, 18, p. 34-35; DEFALCO, V. e COIMBRA, Aluíáo 
de Faria, op. cit., p. 227-247; EGGER, M., op. cit., p. 351; FLACELIÈRE, R., op. cit., p. 408-411.

Como os poetas alexandrinos, os poetas novos romanos, os poetae noui, neoteroi ou 
cantores Euphorionis, como Cícero ironicamente os chama14, cultivam, ao lado de outras 

formas, o epílio mitológico, a elegia, o epitalâmio e o epigrama. Procuram imitar a técnica 

formal helenística terminando com as tradicionais licenças prosódicas da poesia arcaica latina e

cíclicos, isto é, aos longos poemas épicos homéricos, as obras mais breves, como o epílio 

(pequena épica) e o idílio (pequeno quadro), textos de até quatrocentos versos, longos, talvez, 
para o padrão atual, mas cuja brevidade é relativa à época12, como lembra João Angelo Oliva 

Neto. Ptolomeu Filadelfo, protetor dos sábios, colocou Calímaco na direção da Biblioteca real, 

onde compôs os Pínakes {Catálogos) de todo o acervo cultural. Morto o rei, mereceu 

igualmente o favor do sucessor, Ptolomeu III Evergetes. O poeta já havia celebrado, numa 

elegia, as núpcias do primeiro com Arsinoé. Quando o segundo parte para a guerra, inspira-se 

no fato de a rainha ter consagrado, no templo de Afrodite, um riço como oblata votiva para que 

o esposo voltasse são e salvo. Nasce, assim, “A Trança de Berenice”, traduzida por Catulo. 

Calímaco compôs, ainda, os Aitia {Origens), espécie de crónicas eruditas, em versos, 

mostrando as origens de festas, costumes, nomes, cidades, entre outros temas, artificialmente 

reunidos segundo o processo que teria Ovídio imitado nas Metamorfoses. Dos Aitia restam 

fragmentos dos quais um dos mais conhecidos retrata a história de amor entre Acontios e 

Kydippè (Acôncio e Cidipe). O epílio “Hécale” relata a hospitalidade que oferece a Teseu, em 

campanha ática, uma velha e tema camponesa (Hécale), que trata o herói como a um filho. 

Calímaco compôs, ainda, jambos e seis Hinos, plenos de erudição mitológica, geográfica e 
teológica, dedicados a Zeus, Apoio, Ártemis, Delos, Palas e Deméter13.



15. GUDEMAN, A. Historia de la literatura latina. Barcelona. Buenos Aires, Labor, 1926, p. 158-159.
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conseguindo impor à poesia da época de Augusto sua autoridade quanto às exigências formais e 
técnicas. Tomam-se, paulatinamente, independentes dos modelos, no que ao conteúdo se refere. 
O seu novo ideal passa a colocar em primeiro plano a vida amorosa.

A poesia elegíaca de conteúdo erótico teve, na literatura latina, seu maior desenvolvimento 
graças ao talento de poetas como Comélio Galo, Tibulo, Propércio e Ovídio. A paixão amorosa 
surge como o mais novo escopo, substituindo os antigos, como as glórias na guerra e o sucesso 
na carreira política. Conquanto Augusto se esforçasse por moralizar a sociedade e reintroduzir 
os valores e costumes severos (mos maiorum) dos tempos de Catão e Cipião, o fracasso nessa 
empreitada era visível dentro de seu próprio lar, onde proliferavam os escândalos femininos. O 
próprioprinceps deixava muito a desejar no âmbito das virtudes.

A elegia, isto é, o lirismo do amor, encontrou pela primeira vez sua expressão completa, 
desenvolvendo-se, na literatura latina, em grande número de composições. Por outro lado, 
assume um caráter subjetivo, ou seja, de caráter pessoal em que estão presentes os sentimentos 
do poeta. Nesse sentido, os elegíacos romanos diferem dos alexandrinos que produziram uma 
elegia amorosa mais objetiva, isto é, que apresenta os acontecimentos, os amores de 
personagens da mitologia ou da história. Gudeman procura discutir a distinção entre 
subjetividade e objetividade, partindo do pressuposto de que a verdade na obra de arte não tem 
compromisso com a veracidade, ou melhor, com a realidade. Calímaco, por exemplo, na elegia 
Acontios e Kydippè, vê-se obrigado a assumir-se “subjetivamente” nos sentimentos do casal 
para dar a impressão de um processo psicológico verdadeiro ou verossímil. Em Propércio, em 
que aparentemente a vivência pessoal mais aparece, o elemento subjetivo mescla-se com 
exemplos mitológicos, com lugares comuns e motivos eróticos em que a distinção entre poesia 
e realidade se toma muito difícil e, na verdade, sem fundamento15.

Segundo Antônio da Silveira Mendonça, “o aparecimento, na literatura latina, da elegia 
erótica na qual o amor, enquanto paixão, passa a ser considerado não só um valor, mas o único 
valor da existência humana, constitui fato inovador [...]. Com Tibulo, Propércio e Ovídio, a 
literatura latina inaugura, na poesia, um gênero literário marcado por um exaltado subjetivismo. 
Os poemas [...] registram as vozes de um amante-poeta tomado de amor ardente por uma 
mulher, numa relação tensa marcada por ciúmes, brigas, infidelidades, reconciliações calorosas,



D- Os principais representantes da elegia latina da época de Augusto.

17. VEYNE, P.-L’Elégieérotique romaine. Paris, Seuil, 1983, p.132.

18. CARDOSO, Zélia de Almeida, op. cit., p. 57.

19. OLIVA NETO, J. A., op. cit., 3, p. 18.

20. CARDOSO, Zélia de Almeida, op. cit., p. 157.
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que fazem do amante um ser insatisfeito e infeliz, com a agravante de não poder romper esse 
círculo16”.

Na poesia da época, procura demonstrar P. Veyne, “o limite entre a mulher livre, a mulher 
interesseira, a mulher sustentada por um homem e a mulher venal era incerto; os poetas 
escrevem para todas e cada uma escolherá sua moral pessoal17”.

Os ideais mais puros de uma união pautada na legitimidade cedem, muitas vezes, lugar ao 
artificialismo e à jocosidade. A poesia elegíaca latina, no entanto, sobressai por seu valor 
literário, fonte permanente de imitação, e por seus aspectos históricos, importantes para o 
estudo dos costumes e aspirações da época.

16. OVÍDIO. Os Remédios do Amor. Os Cosméticos para o rosto da mulher. Tradução, introdução e notas: Antônio 
da Silveira Mendonça. São Paulo, Novalexandria, 1994, p. 11-12.

Segundo Zélia de Almeida Cardoso, embora tenha alcançado seu melhor momento nos 
séculos III e II a.C., a poesia alexandrina só se tomou conhecida em Roma no século I a.C., 
com a publicação de uma antologia de epigramas gregos, por Meleagro de Gádara (“o Ovídio 
grego”) e à presença, na cidade, no ano 73 a.C., de duas personalidades ligadas ao mundo 
poético alexandrino: o poeta Arquias e Partênio de Nicéia, este capturado na terceira guerra 
mitridática e prisioneiro da família de Hélvio Cina, um neotérico18. Partênio, com os Erotikà 
Parthémata (Sofrimentos do Amor), muito alentou a nascente elegia romana e suas 
Metamórphoseis influenciaram, ao que parece, as Metamorfoses de Ovídio19. Anteriormente, 
Lévio, poeta que viveu na época de Sila, foi precursor de um movimento poético que iria 
atingir a época poética de Augusto, ao escrever Erotopaegnia (Jogos eróticos), poemas curtos, 
de formas variadas, que fundiam erotismo, mitologia e atualidades20.
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21. “...Vergilium vidi tantum; nec avara Tibullo/ Tempus amicitiaefata dedere meae./Successorfuit hic tibi, Galle, 
Propertius illi:/ Quartus ab his serie temporis ipse fuFI (Tr. IV, 10, 51-54). (A Virgílio, não o conheci senão de 
vista e a Tibulo não lhe deu o avaro destino tempo de ser meu amigo. Este foi teu sucessor, ó Galo, e Propércio o 
seu, e destes eu próprio fui o quarto na ordem temporal).

22. “Elegia quoque Graecos provocamus, cuius mihi tersus atque maxime videtur auctor Tibullus. Sunt qui 
Propertium malint. Ovidius utroque lascivior, sicut durior Gallus" (De Institutione Oratória X, 1, 93). (Na elegia 
também concorremos com os gregos; nela me parece ser Tibulo o maior autor e o mais correto. Há os que prefiram 
Propércio. Ovídio, por sua vez, é mais temo, assim como Galo é mais afetado).

23. CATULLE. Poésies. Texte établi et traduit par Georges Lafaye. Paris, Les Belles Lettres, 1923. Introduction, p. 
XXI-XXII; CARDOSO, Zélia de Almeida, op. cit., p. 70-71; OLIVA NETO, J. A., op. cit., 19-29, p. 35-50.

Galo (C.Comelius Gallus: 69-26 a.C.), amigo de Partênio, natural de Fortim Julii (Fréjus), 
pertencia a uma modesta família. Tendo-se destacado na vitória de Actium, foi condecorado

Como principais representantes da elegia latina, Ovídio menciona, em série cronológica, 
Comélio Galo, Tibulo, Propércio e a si próprio21.

Para Quintiliano, Tibulo é o maior poeta elegíaco romano, conquanto outros prefiram 
Propércio22. Não se pode, nada obstante, iniciar o estudo da elegia latina, sem destacar Catulo 
(Caius Valerius Catullus: 87/84-54/52 a.C.), talvez o mais importante neotérico, quem abriu, 
em Roma, o caminho para a elegia. Sofreu influências tanto dos alexandrinos Calímaco, 
Filetas, Lícofron, Teócrito, Bíon e Mosco como dos mais antigos poetas gregos: Homero, 
Hesíodo, Píndaro, Safo, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Das três partes de que se constitui seu 
Liber, com 116 poemas, a primeira (1-60) é composta de textos curtos, em metros variados, 
podendo ser considerados poemas de amor ou de circunstância, a segunda (61-68) de oito 
poemas longos, elaborados segundo a moda neotérica, importada de Alexandria e a terceira 
(69-116) de quarenta e oito epigramas, cuja temática é semelhante à da primeira.

Segundo Georges Lafaye, o lirismo de Catulo se reveste de originalidade na medida em 
que alterna sentimentos, mesclando violência e suavidade, ternura e crueldade; ele é extremo 
em tudo, tanto no elogio como na injúria, e, o que faz sua verdadeira superioridade, procura 
cultivar sempre a sinceridade. Muitos críticos o consideram o maior poeta lírico romano, 
insuperável na simplicidade patética com que faz falar a paixão. Catulo deixou três elegias (65, 
66, 68), das quais uma apenas tem alguma relação com seus amores (68, 51-72; 131-148). Estas 
elegias têm com as de Tibulo e as de Propércio o caráter comum de terem sido inspiradas nos 
poetas gregos de Alexandria, sobretudo em Calímaco e Filetas .



24. Éclogas VI e X, 44-49; BAYET, J„ op. cit., p. 384-385.

26. Amores III, 9.

27. CARDOSO, Zélia de Almeida, op. cit., p. 71.
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Tibulo (Albius Tibullus\ 60?—19? a.C.), cujo praenomen se desconhece, nasceu, ao que 
parece, perto de Pedo, cidade do Lácio, entre Tíbur, Túsculo e Preneste. Cavaleiro romano, de 
abastada família, empobreceu-se muito cedo, vítima, como Virgílio, Horácio e Propércio, do 
confisco de suas terras para distribuição entre os veteranos da batalha de Filipos. Tibulo não 
menciona seu pai, de onde se conclui que o havia perdido na infância, mas somente sua mãe e 
sua irmã que, segundo Ovídio, estariam presentes no funeral do poeta, juntamente com Délia e 
Nêmesis26. O nome de Tibulo surge associado ao de M. Valério Messala Corvino, militar e 
político que, como Mecenas, abrira sua casa aos poetas. No grupo de Messala, ao qual 
pertenciam opositores moderados ao regime imperial, Tibulo ocupava o primeiro lugar, seguido 
por Válgio Rufo, Emílio Macro, Ovídio, Lígdamo, Sérvio Sulpício e sua filha Sulpícia, entre 
outros. Assim como Catulo e Hélvio Cina haviam, no ano 57 a.C., acompanhado o governador 
C. Mêmio à Bitínia, Tibulo fez parte da cohors de Messala, na campanha da Aquitânia (27). 
Acompanhou, ainda, seu protetor, numa expedição à Ásia porém, vindo a adoecer, não passou 
da Corcira. Morreu no ano 19 a.C., pouco depois de Virgílio .

25. '"Galhis et Hesperiis et Galhis notus Eois/ Et sua cum Gaito nota Lycoris erit’7 (Amores I, 29-30). “Vesper et 
Eoae novere Lycorida terrae” (Ars Amatoria III, 537). (Galo será conhecido no Ocidente e no Oriente e, com 
Galo, será conhecida sua Licóride. Vénus e as terras do Oriente conhecem Licóride).

por Otávio como primeiro procônsul da nova província do Egito, sendo, com este título, o 
porta-voz pessoal do imperador nesta região, função à qual, por razões controversas, não teria 
correspondido. Condenado pelo Senado, decidiu pelo suicídio e sua memória foi proscrita. 
Poeta durior, segundo Quintiliano, Galo conquistou a afeição de Virgílio, que o menciona em 
duas églogas, augurando-lhe a imortalidade24, sufrágio realçado por Ovídio25. A principal 
contribuição de Galo consistiu em transformar os versos elegíacos numa das mais importantes 
formas da poesia latina, feito este devido ao sucesso de seus poemas, compostos nessa 
estrutura binária, distribuídos em quatro livros, os Amores ad Lycorida, falando de sua paixão 
por uma atriz de mimos.



29. Ode I, 33.
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28. “... legiturque Tibullus, Et placet;/ et, jam te príncipe, notus erat’7 (Tr. II, 463-464). (... e se lê Tibulo, ele 
agrada; e, desde que te tomaste princeps, sua reputação já era conhecida).

O Corpus Tibullianum compõe-se de três livros (ou quatro, segundo outro critério de 
agrupamento e divisão) cujas peças são todas elegias, à exceção de um panegírico anónimo (III 
7) abrangendo 211 hexâmetros, dedicado a Messala. Os dois primeiros livros, na opinião 
unânime dos estudiosos, foram escritos por Tibulo e têm os títulos de “Délia” (dez elegias) e de 
“Nêmesis (seis elegias). O terceiro livro compõe-se de vinte poemas e começa com uma 
coletânea de elegias (1-6) de autoria de Lígdamo - talvez o irmão de Ovídio -, que canta as 
vicissitudes de seus amores pela jovem Neera que se trata, ao que parece, de sua própria 
esposa. Segue às poesias de Lígdamo, formando o final do livro III (ou começo do IV) o 
referido panegírico em homenagem a Messala, de quem o autor esperaria obter ajuda em sua 
desesperada situação. Sem preocupação cronológica, sucedem cinco elegias, compostas, talvez, 
por Tibulo (III 8-12), seguidas por seis poemetos (III 13-18), cuja autoria é atribuída a Sulpícia, 
sobrinha de Messala. São seis epigramas curtos, nos quais uma jovem fala de sua paixão por 
um escravo, Cerinto, tratando-se, possivelmente, de Comuto, cuja data natalícia fora festejada 
por Tibulo (II 2). Os dois últimos poemas do terceiro livro (III 19-20) voltam a ser de autoria 
de Tibulo.

Tendo, muito cedo, começado a escrever, Tibulo já era conhecido, segundo Ovídio, 
quando Augusto se tomou princeps (27 a.C.)28, o que leva a crer que o livro I das Elegias, 
iniciado no ano 32 a.C., fora publicado nessa data; quanto ao livro II, teria sido escrito entre os 
anos 24 e 19 a.C. Ambos retratam a vida sentimental do poeta que teria amado alternadamente 
diferentes tipos femininos: Délia (ou Plânia), que domina o livro I; Nêmesis, identificada por 
alguns como a própria Glícera da ode de Horácio, dirigida a Tibulo , é o centro do livro II. 
Três elegias do livro I (4, 8, 9) são dedicadas ao jovem Márato, um escravo, mostrando, talvez, 
pela primeira vez, na literatura latina, o tema homossexual, em dísticos elegíacos.

O poeta deixa, por vezes, a temática amorosa para tratar de outros assuntos. Em I 7, por 
exemplo, dirige-se a Messala, tributando-lhe uma homenagem pela passagem de seu 
aniversário e pelo triunfo militar que acabara de assegurar; em II 1, celebra os deuses rústicos e 
a vida campestre; em II 2, comemora o aniversário de Comuto, e em II 5, exalta o filho de 
Messala, Messalino, eleito para desempenhar um cargo religioso.



31. GUDEMAN, A., op. cit., p. 165.
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30. LEONI, G.D. A literatura de Roma. São Paulo, Livraria Nobel, 1969, p. 84; GUDEMAN, A., op. cit., p. 160- 
161.

Tibulo apologiza a tranquilidade bucólica, a vida boa e laboriosa, sem guerras, desastres e 
mortes. Em seus poemas, realça G.D. Leoni, o desejo da riqueza e da glória vem sufocado pelo 
anelo de uma quietude que não distrai o poeta das ocupações campesinas e da poesia. O poeta 
não permanece indiferente ao poderio e à glória da época de Augusto, embora os nomes deste e 
o de Mecenas não sejam mencionados uma única vez em seus poemas, mas sente que não se 
adaptam ao seu espírito e à sua poesia. Agrada-lhe mais acenar à guerra (e se vangloriar de ter 
dado provas de valor!), mas para maldizê-la, para criar um contraste com o mundo pacífico que 
ele vê ou que (de tal modo está nele o desejo de paz e das alegrias familiares) forma com a 
imaginação. Seu gosto é muito puro. Ele afasta a erudição e a mitologia; evita o estilo artificial, 
toda a afetação. Não visa a surpreender, a mostrar sua habilidade, a criar nada de inédito. Tudo, 
em sua poesia, parece natural: a forma, simples, traduz com propriedade o sentimento, simples 
também30.

Contemporâneo de Tibulo, Propércio (Sextus Propertius: 457-15?), o “Calímaco romano”, 
nasceu na cidade úmbrica de Assis (ou Espelo), de tradicional família burguesa. Perdeu muito 
cedo o pai e teve, como Virgílio e Tibulo, que ceder suas terras para repartição entre os 
veteranos da batalha de Filipos. Recebeu sólida educação em Roma, como demonstra a 
erudição de seus poemas. Por falta de recursos, talvez, não pôde aprimorar seus conhecimentos 
em Atenas. Protegido por Mecenas, não longe do qual morava, no Esquilino, Propércio foi 
amigo de muitos poetas, sobretudo de Ovídio; é quase certo que conheceu Virgílio31.

São quatro os livros de elegias de Propércio.
O primeiro, o Livro de Cíntia (Cynthia monobiblos), com vinte e duas peças elegíacas, 

publicado durante a curta vida do escritor, no ano 27 a.C., proporcionou a este a entrada no 
círculo literário de Mecenas. Destas peças, as duas últimas, segundo F. Plessis, são epigramas; 
a peça 20 é uma fantasia mitológica envolvendo Hércules e Hilas; a peça 16 focaliza um lugar 
comum: a porta fechada ao amante por uma mulher (Cíntia?). As demais se relacionam quase 
diretamente a Cíntia, mesmo a 7, dedicada a Pôntico, poeta épico, que despreza o amor e suas 
fragilidades. O segundo livro, escrito por volta do ano 28 a.C., mas publicado após a morte do



32. PLESSIS, F. Lapoésie latine. Paris. KJincksieck, 1909, p. 396 et seqs.
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poeta, contém trinta e quatro peças, que não fogem da temática amorosa, inclusive a elegia 1, 

composta em homenagem a Mecenas, a 6, em que o poeta enumera célebres cortesãs, a 10, em 

que celebra alguns triunfos de Augusto, a 30, uma das mais complexas, em que faz alusão a 

algum projeto de viagem ao Oriente e a 31, em que apresenta o templo de Apoio Palatino, 

recém-inaugurado por Augusto. O terceiro livro, composto em tomo do ano 28 a.C., também 

publicado após a morte do poeta, contém vinte e cinco elegias, sobressaindo os epicédios de 
Peto (III 7) e o de Marcelo (III 18), as que exaltam as virtudes de Élia Gala (III 12) e as de 

Mecenas (III 9), a que apologiza Baco (III 17), a que relata um sonho em que Propércio se 

afirma poeta elegíaco sendo ungido com a água de Filetas (III 3) e as primeiras elegias de 

caráter nacionalista sobre os triunfos de César (III 4), a batalha de Actium (III 11) e o poderio 

de Roma e da Itália (III22). Composto de onze elegias, o livro IV, concluído, talvez, no ano 16 

a.C., apresenta, ao lado de poemas ainda de caráter amoroso, seis elegias nacionalistas de 

caráter etiológico, que lembram os Aitia. Em IV 1, que serve de prólogo, o poeta anuncia que 

escreverá uma obra semelhante à de Calímaco, para celebrar os valores da Urbs. Quatro destas 

elegias correspondem, por certo, a tal projeto: a IV 2, em que o deus Vertumno, originário da 

Toscana e romano de coração, explica seu nome pela multiplicidade de suas atribuições ou 

metamorfoses; a IV 4, em que se relata a traição de Tarpéia; a IV 9, em que, após o relato da 

lenda de Hércules e de Caco, se enaltecem a construção do “Grande Altar” deste deus, bem 

como seu culto instaurado na Itália e a IV 10, em que se procuram esclarecer as origens do 

culto de Júpiter Ferétrico. Na IV 6, por sua vez, o poeta celebra a construção, por Augusto, do 

templo de Apoio Palatino; a IV 11 é um epicédio à memória de Comélia, regina elegiarum. 
Nas quatro elegias restantes, o poeta foge do projeto anunciado para apresentar outros temas. 

Assim, a IV 3 é uma carta de Aretusa a Licotas; a IV 1 enfoca a maldição de Acântide, espécie 

de alcoviteira; a IV 7 relata um sonho em que aparece a sombra de Cíntia e a IV 8 descreve os 
conflitos entre o poeta e a amada, com o triunfo desta32.

Zélia de Almeida Cardoso destaca que os poemas de inspiração helenística, ao invés de 

serem considerados como peças confessionais, são vistos, antes de tudo, como autênticas obras 

de arte, equivalentes às encontradas no âmbito das artes plásticas. Acredita-se, agora, que o 

poeta alexandrino burilasse o verso da mesma forma que o artesão esculpia a estatueta ou



33. CARDOSO, Zélia de Almeida., op. cit., p. 74-75.

34. LEONI, G.D. op.cit., p. 85.
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retocava o camafeu33. A produção poética de Propércio pode ser vista dentro destas 
características: assaz elaborada, com vocabulário elevado, períodos longos, fartos de figuras, 
elementos ornamentais de natureza mitológica, concisão excessiva, tomando, por vezes, o 
pensamento enigmático. Não se deve, não obstante, como defende G.D.Leoni, crer que tal 
superabundância prejudique a arte: o requinte da cultura é por si próprio força poética, 
porquanto Propércio tem um senso nobre e ativo da vida e, de fato, envolve em conceitos 
elevados e sinceros mesmo os episódios mais insignificantes. Sob esse aspecto, a elegia de 
Propércio aproxima-se muito da de Catulo: especialmente no império da paixão, que descreve 
com raro poder de expressão e estilo incisivo34.



Capítulo II

A elegia de Ovídio
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35. LASCU, N. Ovide. Le Poète exiléà Tomi. p. 19etseqs.

36. In OVÍDIO, op.cit., p. 11.

Como poeta do amor, lembra N.Lascu, Ovídio encontra inspiração na própria época, na 
sociedade contemporânea, livre do pesadelo das guerras civis e das preocupações quotidianas 
da política35. As classes privilegiadas de Roma, tendo acompanhado de perto a vitória de 
Otávio, na batalha de Actium, gozavam dos benefícios da paz e prosperidade. A euforia 
imperava por toda a parte. Em pouco tempo, explica Antônio da Silveira Mendonça, se 
produziram mudanças profundas de comportamento. O individualismo, já há certo tempo 
estimulado e cultivado por doutrinas do mundo helenístico, encontrou condições ideais para 
derrubar antigos mitos e valores, até há pouco altamente prestigiados, como o apego à tradição, 
à atividade política, à glorificação na guerra ou nos tribunais. Com a queda desses valores, 
erigem-se outros, como o culto ao amor, o pacifismo, o absenteísmo e, particularmente com 
Ovídio, o mundanismo, a galanteria e uma grande alegria de viver36. Adaptando-se às novas 
tendências, o poeta se toma o intérprete do regozijo de viver dessa sociedade refinada e 
exigente, assaz culta, ávida de novidades, indiferente às preocupações do princeps em 
assegurar a consolidação imperial no exterior e em garantir as reformas internas, nos âmbitos 
moral e político. Sob a influência de Tibulo e Propércio, Ovídio começa a escrever elegias de 
caráter amoroso. A inspiração, procura-a não só na obra destes, mas também nos trágicos 
gregos, em Homero, nos helenísticos Calímaco e Apolônio de Rodes, entre outros, em Catulo e 
em Virgílio.

A primeira coletânea de elegias eróticas de Ovídio, escritas entre seus vinte e vinte e 
cinco anos (23-18 a.C.), intitula-se Amores. Compostas inicialmente em cinco livros, foram 
reduzidos, mais tarde, a três, pelo próprio autor, que confessa ter eliminado, num momento de 
indignação, não só as de menor valor artístico, atirando-as às chamas, como algumas que
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39. “Notaque non tarde facta Thalia mea est./Carmina cum primum populo juvenilia legi,/Barba resecta mihi bisve 
semelve fuit;/ Moverat ingenium, totam cantata per urbem,/ Nomine non vero dieta Corinna mihF/ (Tr. IV, 10, 56- 
60). (E minha Tália não demorou para ser conhecida. A primeira vez que li em público meus poemas juvenis, mal 
fizera a barba uma ou duas vezes. Havia inspirado meu talento poético aquela que cantei por toda a cidade e chamei 
com o nome fictício de Corina).

poderiam ter agradado a seus leitores37. À primeira leitura, segundo N.Lascu, o que as 
diferencia das elegias contemporâneas - em especial das de Tibulo e Propércio - é o fato de 
que ultrapassam os limites dos acontecimentos do “eu poético”, sem com isso fugir da 
realidade, para pintar o amor em geral, capaz de ser vivido em qualquer contexto38. Pretende 
relatar uma história completa de amor, com começo, meio e conclusão, sem que 
necessariamente convirja para situações da própria vida. Através de exemplos concretos, 
propõe-se a apresentar uma vasta imagem da vida de um jovem dominado por um amor 
ardente.

Um traço particular das elegias amorosas de Ovídio consiste na impossibilidade de 
identificação do personagem feminino, Corina. Na verdade, entre as cinquenta e uma elegias 
que compõem a coletânea, em apenas doze se dá este nome à musa. Mais tarde, o poeta 
confessará tratar-se de nome fictício ou de empréstimo, que existia só em sua fantasia, sem 
nenhuma realidade precisa39. Dada a instabilidade emocional de Ovídio, incapaz de limitar-se 
sentimental mente a uma só mulher, Corina pode personificar todas as belas mulheres de Roma. 
Para N. Lascu, Corina representa antes a mulher em geral, consoante gostos, temperamento e 
imaginação do poeta40. À amada nada se pode dar a não ser a perpetuidade através dos versos. 
Essas elegias se constituem num documentário de inegável valor para o estudo dos costumes e 
concepções da sociedade da época. Seu poder real decorre da maneira como se descrevem 
estados d’alma profundos e sempre humanos que, pela aparente sinceridade, dão a sensação de 
terem sido realmente vividos. A obra, vista no conjunto, alterna momentos de serenidade e 
emoção com transformações bruscas e caprichosas, seguidas por tormentas desencadeadas pela 
paixão. Apresenta-se o amor não como incidente transitório, como episódio ameno da vida,

37. “Multa quidem scripsi: sed quae vitiosa putavi/ Emendaturis ignibus ipse dedi./ Tum quoque, cum fugerem, 
quaedam placitura cremavi,/ Iratus studio carminibusque meis”! (Tr. IV 10, 61-64). (Na verdade, escrevi muito, 
porém os poemas que não me pareciam bons, eu os atirei às chamas para que estas os emendassem. Inclusive, 
então, ao partir para o exílio, indignado com minha afeição e meus poemas, queimei alguns que poderiam ter 
agradado).
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mas como uma preocupação capaz de produzir sérias reviravoltas em todo o ser. Além da 
sensualidade particular à época e ao temperamento meridional, estas elegias amorosas têm, ao 
mesmo tempo, um importante fundo sentimental. Graças a isto, a história de amor aparece 
como uma sucessão de crises e de conflitos dramáticos. A incerteza, a esperança, o temor, a 
ilusão, a decepção, o ciúme obscurecem e perturbam os raros momentos de ventura. Trata-se, 
pois, de poesia amorosa assaz realista; nela o autor desenvolve a própria vida sentimental, 
vivendo-a completamente nos próprios versos. Os Amores, segundo o mesmo crítico, 
representam para o poeta uma sucessão de tentativas visando a afirmar a própria personalidade 
artística no quadro do sentimentalismo elegíaco e uma maneira de se superar, para descobrir 
um mundo humano e poético41. Segundo Gudeman, nesta obra “el autor domina toda la escala 
de tópicos y motivos eróticos con soberana maestria, y con admirable plasticidad pinta 
situaciones y escenas, sin molesta intromisión de la gran cultura mitológica del poeta. Algunas 
elegias delatan com excesiva claridad al estudiante de retórica, por lo que con frecuencia nos 
permiten dar una ojeada en el taller mecânico de su fantasia. Respiramos una atmosfera de 
intensa sensualidad, y en su cínica frivolidad Ovidio no retrocede ante descripciones lúbricas. 
Pero flota sobre el conjunto una alegria de vivir soleada, conciliadora, y la ligereza genial y la 
gracia de sus versos, en los que son vencidas, como por juego, todas las dificultades, y que se 
deslizan gozosamente, a modo de susurrante arroyueio, producen en el lector un efecto 
irresistible, magnético42”.

A segunda coletânea de elegias amorosas, em dísticos elegíacos, segundo os cânones 
alexandrinos, traz um caráter inovador: o tom epistolar. Trata-se de um conjunto de cartas 
poéticas, as Epistulae Heroidum, literalmente, “cartas de heroínas”, em que personagens 
femininos da mitologia escrevem aos maridos ou amantes. Inicialmente eram 14 cartas que 
tiveram três edições entre 20 e 16 a.C. Mais tarde, por volta do ano 8 d.C., mais sete se 
acresceram: a da poetisa Safo, três de heróis mitológicos (Páris, Leandro e Acôncio) e outras 
três com as respostas das heroínas (Helena, Hero e Cipide) aos respectivos amantes43.
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44. Ovidio / Pontica Volume Secondo- Commento a cura de F. DELLA CORTE. Tilgher- Génova, p. 9.

45. R1PERT, E. Ovide, poète de 1’amour, des dieux et de 1’exil. Librairie Gamier Frères, 1921, p. 16.

Ovídio não foi o introdutor, porém o aprimorador, na literatura latina, de um subgênero já 
existente: a carta poética de amor. A mais antiga epístola latina em versos é a de Lucílio a 
Espúrio Múmio; depois vêm a elegia epistolar erótica de Catulo (68) e a carta de Aretusa a 
Licotas de Propércio (IV 3J44.

As Heróides, à maneira das Pônticas, inova pela variedade de subgêneros: dentro do 
modelo elegíaco concentram-se elementos épicos, trágicos e mitológicos. Profundo conhecedor 
da psicologia feminina, Ovídio caracteriza as personagens imprimindo-lhes os mais diversos 
sentimentos próprios do ser humano: angústia, desespero, desejos de vingança e morte, 
desencadeados pela desilusão amorosa das heroínas abandonadas pelos amantes. O poeta, 
ainda jovem, como vimos, toma-se conhecido com os Amores, poemas eróticos compostos 
juntamente com as Heróides. Enquanto naquela obra o poeta canta seu amor (ou melhor, 
simula-o como seu) por outras mulheres, em especial por Corina, nesta canta o amor dos 
outros, das heroínas da Antiguidade. Inaugura-se com estas obras o ciclo de poemas eróticos 
em que os envolvimentos amorosos das personagens e as situações por elas vivenciadas 
poderiam ser comparados com a vida amorosa na Roma antiga. As personagens, pois, como já 
falamos, assemelham-se, quanto ao comportamento e sentimentos, às Júlias e Lívia, entre 
outras, que se tomaram famosas na história dos costumes da Urbs. Nesta obra não se canta, 
salvo em raros momentos, o amor universal, platónico, capaz de sublimar os seres, mas o 
sensual, que reclama o outro no leito. Os sentidos são atiçados e o desejo erótico é explícito, 
dando a entender, muitas vezes, o complexo de submissão do sentimento feminino ao 
masculino. O tema do abandono, que provoca o desespero, o desejo de vingança e de morte e a 
desilusão amorosa, causa certa monotonia às cartas, a qual é reforçada pelo emprego de 
elementos retóricos, com as insistentes alusões mitológicas, os exempla, isto é, os modelos a 
serem seguidos ou evitados, muito comuns em Ovídio. Este, como sabemos, foi aluno dos 
famosos retores Porcius Latro e Arellius Fuscus. Substância de toda educação, na época, 
lembra E. Ripert que a retórica convivia harmoniosamente com a poesia. Muitos discursos se 
adornavam com citações poéticas, muitos poemas eram compostos como discursos45. Nas 
Heróides, os monólogos se reforçam de linguagem retórica, repleta de figuras e exercícios. A

i
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etopéia, v.g., verifica-se nos solilóquios de amor que podem ser observados principalmente nas 
quinze primeiras cartas. A suasória está presente praticamente em todas as cartas, se se pensar 
no desespero das heroínas tentando persuadir os amantes ou maridos a voltarem e a cumprirem 
o que haviam prometido. Já a controvérsia, exercício de persuadir e refutar, de debater um caso 
jurídico em situações hipotéticas, é nitidamente percebida nas cartas de Acôncio e Cidipe46.

Revelando-se, amiúde, um poeta dramático, as queixas que empresta às heroínas 
abandonadas voltarão à pena do Ovídio adulto, quando ele próprio se sentirá abandonado, 
longe da Urbs e dos seus.

Considerando a poesia a única atividade possível e a glória literária a única meta da vida, 
impõe-se Ovídio, em definitivo, com suas elegias amorosas, ao escrever, já aos 42 anos, em 
três livros, perfazendo 1165 dísticos, a Arte de amar (Ars amatoria ou Ars amandí).

Após o ciclo de elegias Amores que, como se viu, constituem, por assim dizer, um romance 
de amor, com vários episódios, e as Heróides, um “epistolário” com exemplos emprestados à 
mitologia, chegou a vez de apresentar um receituário da conquista amorosa. Uma ciência e ao 
mesmo tempo uma técnica, eis a acepção real do termo ars nesta obra. Enquanto outras áreas 
contavam com tais “artes”, isto é, exposições com caráter didático, em prosa ou em verso, as 
literaturas grega e latina, lembra N. Lascu, não haviam conhecido, antes de Ovídio, um guia, 
um manual de preceitos no domínio erótico. É, pois, o primeiro autor de um tratado, escrito em 
versos, sobre o amor, alternando hexâmetros e pentâmetros47. O cunho aparentemente didático 
é apenas pretexto para uma criação artística. Tudo converge para uma construção sistemática 
de estratégias amorosas cujo instrumento principal é a linguagem retórica proporcionando ao 
leitor um mergulho na arte da persuasão. Nos dois primeiros livros o homem, que quer e deseja 
a conquista, será o alvo das atenções: o poeta ensina-lhe os meios de procurar, de conquistar e 
de conservar o amor de uma mulher. Nada de presentes, se possível! O grande segredo reside 
em se obter algo sem nada oferecer em troca! Quem sabe falar e convencer, não precisa 
preocupar-se com presentes! Aliás, existe algo melhor que assegurar à amada a perenidade, 
através dos versos? Não basta, apenas, haver conquistado: o mais importante é manter a 
conquista, porquanto o Amor é leve, tem duas asas para voar, sendo difícil interceptá-lo e
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“amarrá-lo”! Importa ser amável para ser amado! Importante saber o grego para cumprimentar 

as gregas de Nápoles e da Sicília e assim por diante. Já no terceiro e último da série, o 

procedimento se inverte: a mulher, que pretende ser conquistadora, será o alvo das atenções: a 

ela, o poeta-psicólogo do coração feminino, se predispõe a ensinar a arte da sedução. Faz parte, 

como sempre, o uso da mitologia para apologizar os exempla e estabelecer comparações com o 

comportamento de cada indivíduo da sociedade, ávida de transgressões. Quanto aos conselhos, 

a ambos os sexos, revela-se Ovídio, mais uma vez, exímio conhecedor da alma romana, preciso 

nos detalhes observados, sagaz nas reflexões e expressões. A obra supera os demais escritos 

eróticos pelo tom natural, o que prova que, desta vez, o tema, além de ser bem dominado, 

corresponde plenamente ao temperamento volúvel do poeta, que escreve para todas, 

indistintamente, belas e feias, talvez mais para estas, que precisam de mais artifícios, que 

devem aprender a esconder os defeitos! Em meio à ironia e à graça, que contrastam com as 

obras didascálicas, lê-se, nas entrelinhas, uma crítica ao tempo, aos costumes frívolos e 

mundanos que grassavam em vários setores.

Difícil conceber que, embora um decénio após a publicação, a obra em questão tenha sido 

o carmen responsável pela relegado do poeta, porquanto, segundo E. Ripert, neste breviário de 

amor inexiste hipocrisia, noção alguma de pecado, porém as mais gráceis brincadeiras e ironias, 

as mais belas decorações, as mais engraçadas personagens, as técnicas mais elegantes de dar 

conselhos elegantes que possuem, às vezes, a mais penetrante psicologia, o menos de paixão, 
aliás, e o menos de amor possível, na acepção mundana do termo48.

Enfim, dentro do espírito de atualidade, parece que o autor, com esta obra, está por toda 

parte, não só nos corações apaixonados, mas em todas as páginas de amor.

Os Cosméticos (De Medicamine Faciei Femineae), em dísticos elegíacos, obra da qual se 

conservam 100 versos, visam a introduzir as mulheres nos domínios dos cosméticos e 

maquiagens, com receitas para melhorar a pele, embelezar os cabelos e outros artifícios que 

levam à conservação da beleza, atrativo maior da conquista amorosa. O poeta mostra, 

inicialmente que, bem cuidados e protegidos, um terreno estéril se cobre de cereais e uma 

árvore silvestre pode produzir frutos mais doces. Passando da esfera rústica à urbana, Ovídio 

cita exemplos de empreendimentos mantidos graças aos cuidados artísticos: construções 

adornadas de ouro e de placas de mármore, assim como tecidos policromos, entre outros.
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Passa, a seguir, a tratar do cultus pessoal. Se as mulheres antigas que se consagravam mais aos 
trabalhos agrícolas e ao governo do lar não tinham necessidade de cuidar da aparência, a 
contemporânea, mais delicada, com outras atribuições, deve recorrer aos conselhos do poeta. 
Se se adornar com mais gosto, ganhará, com mais facilidade, a afeição masculina. Os adereços, 
chega a enfatizar, exercem uma força de atração superior às magias e sortilégios. Antes de 
enumerar os meios capazes de preservar a aparência, declara que nada mais pode contribuir 
para perpetuar a beleza da mulher do que seus bons costumes e suas qualidades espirituais (v. 
43-50).

Contrariamente ao que fizera na obra anterior, destinando-a a um público menos 
prestigiado, empenha-se, agora, em conquistar leitoras entre as mulheres mais respeitáveis, 
dando a entender que o uso de certos produtos de beleza não é incompatível com a dignidade 
feminina.

Os Remédios do Amor (Remedia amoris), último escrito erótico de Ovídio, com 814 
dísticos, é classificado como apêndice natural da Ars amatoria®. Trata-se também de um 
poema com intuito didascálico, em que o poeta oferece conselhos aos que se esforçam para se 
livrar das armadilhas do amor. Assim, se a Ars ensina como amar, os Remedia, ao contrário, se 
constituem numa espécie de antídoto contra a paixão amorosa. Segundo Antônio da Silveira 
Mendonça, “é impossível não ver nesta obra a presença do código retórico. Confiram-se, a 
título de exemplo, a estrutura do poema (exordium, tractatio, perorado), as digressões 
(excursus), especialmente as que encerram a profissão de fé elegíaca (v. 391-396) e a descrição 
estilizada da natureza com: introdução, desenvolvimento e conclusão (locus amoenus - v. 175- 
186). Registrem-se as apóstrofes, as interrogações, os elementos de diatribe, as antonomásias, e 
a pequena jóia de convencimento (suasória) que é o monólogo de Circe50. Publicada no ano 1 
d.C., com propósitos palinódicos, teria vindo esta obra em resposta às críticas que a Ars 
suscitara e/ou para desfazer a má impressão que havia provocado em determinados setores. O 
poeta, agora, mostra ser possível curar-se do amor e, em muitos casos, a cura se toma 
compulsória. Assim agindo, teria deitado por terra certas mesmices da poesia erótica, segundo 
as quais, v.g., a vida sem amor não faz sentido, o amor é incurável, o apaixonado é um
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condenado ao amor, entre outras. Concluída no ano 2 d.C., Ovídio, que já passava dos quarenta, 
despediu-se, com os Reme dia amoris, da elegia erótica para mergulhar, em futuro próximo, na 
elegia da dor, fruto da fatalidade do desterro.
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Ovídio dedicava-se à revisão dos Metamorphoseon e à elaboração dos Fastorum libri, que 
já cobriam os seis primeiros meses (a intenção era escrever 12 livros, cada um referente a um 
mês), quando, nos fins do ano 8 de nossa era, foi abalroado por uma ordem irrevogável, um 
edictum relegationis banindo-o para a região mais árida e glacial do Império, tendo que viver 
em Tomos, à margem ocidental do Mar Negro.

A sentença do princeps era peremptória, e não admitia dilação. Tinha que partir de 
imediato, à mesma noite.

Evocando a fatalidade que o arruinou para sempre, atribui-a a duas acusações que teriam 
feito contra ele: o caráter dos seus versos licenciosos (carmen) e um erro (error), julgando 
melhor calar-se sobre as circunstâncias do segundo51.

Quanto ao carmen, trata-se da Ars amatoria e, por extensão, do conjunto de suas obras 
eróticas, retiradas das bibliotecas públicas e privadas, tão logo partiu para o desterro. Já nos 
primeiros versos das Epistulae ex Ponto sugere a Bruto que o espaço mais adequado para 
guardar os peregrini libelli, em sua biblioteca particular, sem comprometer os demais, seria o 
antes ocupado pela^ra (I 1, 11-12). Cumpre que Rufo não olvide que a Ars não trouxe senão 
detrimentos ao autor (II 11, 2). Ao rei Cótis justifica que foi relegado por haver escrito a stulta 
ars que maculou suas mãos de poeta. Para não ter que falar a todo instante do error que o 
perdeu, quer que a causa de seu castigo recaia exclusivamente sobre o carmen'. “Utpateat sola 
culpa sub Arte mea” (II 9, 73-76). Macro não foi tão imprudente que compusesse alguma Ars

51. “Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error./ Alterius facti culpa silenda mihi/ (Tr. II, 207- 208) . 
(Arruinaram-me dois delitos: um poema e um erro; quanto à culpabilidade do segundo é melhor que me cale).

A fusão dos subgêneros elegíaco e epistolar nas 
Epistulae ex Ponto.
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para prejudicar-se, mas soube completar Homero a fim de que a Guerra de Tróia tivesse seu 
arremate; ele, ao contrário, mui incauto, escreveu essa Ars, que lhe custou o exílio, melancólica 
recompensa da doutrina que ensinou (II10, 11-16).

Quanto ao erro (error) - talvez o de ter visto ou favorecido algum escândalo na corte -, 
fala sempre com expressões ambíguas e veladas, para não renovar a dor do princeps. Deplora 
terem seus olhos contemplado aliquid que os comprometeram irreparavelmente (Tr. II, 103- 
104; III 5, 49-50 etc.)52, mas as alusões ao mesmo são feitas de forma tão discreta e temerosa 
que até hoje não se chegou a concluir em que consistiu (I 6, 11-16). Segundo ele, a origem do 
erro (error) consiste numa equivocação cometida sem intenção e maldade, não suscetível de 
ação punível (culpa), porquanto não chega a ser delito (scelus, facinus), pois decorre mais da 
sua ingenuidade (simplicitas) ou necedade (stultitia) que de uma ação consciente ou 
premeditada. Sua mente prefere olvidar esse momento, que lhe traz só dor, como se de suas 
próprias feridas se tratasse. O error é ferida incurável, que só se cicatrizará após muito tempo, 
desde que não seja tocada (II 2, 15-16; II 3, 91-94 etc.). E mister que o que lhe acarreta tanta 
vergonha permaneça oculto, coberto por obscura noite (Tr. III 6, 25-32)53. Nem a Grecino, 
ausente na noite da partida, fornece pormenores menos vagos sobre o peccatum que, segundo 
ele, toda a Urbs conhecia. Queixa-se de que o teor do edictum fora tão resoluto, os termos tão 
ásperos que se tomava mui remota a probabilidade do perdão (I 6, 20-26). O único meio de

52. Cur aliquid uidi?, cur noxia lumina feci?
Cur imprudenti cognita culpa mihil (Tr. II, 103-104). (Por que tive que ver algo? Por que tomei culpáveis os 

meus olhos? Por que, em minha imprudência, tive conhecimento desse delito?).
Inscia quod crimen uiderunt lumina plector;

Peccatumque oculos est habuisse meum (Tr. III 5, 49-50). (Sou castigado porque meus olhos inconscientes 
contemplaram um delito e minha culpa consiste em ter possuído olhos).

53. Idque ita, si nullum scelus est inpectore nostro,
Principiumque mei criminis error habet.

Nec lene, nec tutum est, quo sint mea, dicere, casu
Lumina funesti cônscia facta mali;

Mensque reformidai, ueluti sua uulnera, tempus
Illud; et admonitu fit nouus ipse dolor.

Et quaecumque adeo possunt afferre pudorem,
Illa tegi caeca condita nocte decet (Tr. III 6, 25-32). (E que seja assim, porquanto não há delito algum em 

meu peito e um equívoco é a origem de minha culpa. Seria mui longo e arriscado explicar-te por qual infelicidade 
os meus olhos testemunharam um funesto delito. Meu espírito recusa memorar esse momento, como se de suas 
próprias feridas se tratasse, e a própria dor se renova com o recordo. Convém que tudo aquilo que pode 
proporcionar-me tanta vergonha permaneça oculto, coberto pela cega noite).
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56. “Coeperat Augustus deceptae ignoscere ctdpae,
spem nostram terras deseruituqe simul” (IV 6, 15-16). (Augusto havia começado a perdoar minha falta 

involuntária, quando abandonou ao mesmo tempo minha esperança e a terra).

salvá-lo seria, quiçá, tentar defendê-lo como réu primário, porquanto sua conduta anterior 
sempre fora ilibada (II2, 55-64).

Uma das hipóteses que tentam explicar sua relegação é a de que teria sido punido por ter 
sido amante de lulia Maior, filha de Augusto, ou a de que os teria surpreendido, filha e pai, em 
relações incestuosas. Há, por outro lado, quem associe o error à sua cumplicidade nos 
escândalos amorosos de lulia Minor, neta de Augusto, discípula fiel, ao que parece, dos 
preceitos da Ars. No mesmo ano em que foi relegado, lulia Minor e Silano foram banidos da 
Itália e Agripa Póstumo, expulso para a Planásia. O error poderia relacionar-se, ainda, à sua 
participação em algum grupo de oposição à política vigente ou ao problema sucessoral. Lívia 
não aceitava objeções às suas aspirações de tomar Tibério o próximo Imperador, tudo ao preço 
de muitas intrigas e, talvez, de alguns crimes. Que custava conseguir do onipotente esposo o 
banimento de um poeta, tido como licencioso e perversor dos mores maiorwríl Há, ainda, os 
que associam o error à contemplação pelo poeta dos mistérios de algum rito vedado aos 
homens, como o culto à Boa Deusa ou a Isis, ou à sua participação em grupos neopitagóricos 
que visavam a minar até os fundamentos a religião dos antepassados que Augusto se esforçava 
por renovar e reabilitar54. Como não temos condições de oferecer uma ou mais suposições mais 
persuasivas para esclarecer o error, vale endossar E. Ripert, para o qual, qualquer que seja o 
pretexto invocado para banir Ovídio, a razão precisa, impossível de adivinhar, sobre a qual é 
vão discutir, a real falta de Ovídio é mais clara: é de ter sido poeta e de não ter pretendido ser 
senão isto, e de o ter afirmado amiúde com altivez55.

Já em seu novo lar, o poeta, através de adulações, implora, a quem o ferira de maneira 
tão cruel, o perdão, a permissão para voltar a Roma, ou, ao menos, a comutação do lugar de 
degredo. Graças à influência de alguns destinatários, máxime de Fábio Máximo, Augusto 
estaria disposto a perdoá-lo, no entanto a morte quase simultânea de ambos, de Fábio e de 
Augusto, desalentou toda a esperança de alcançar seus objetivos (IV 6, 9-16)56. O sucessor, 
Tibério, cujos triunfos celebra (II 1, II 8 etc.), e cujas virtudes realçou aos getas, assim como

54. VÁSQUEZ, J. G. Tristes * Pónticas. Introducción, traducción y notas. Madrid, Gredos, 1992, p.7-26; 
RIPERT, E. Les Tristes...(pp. cit.), p. I -XV e Ovide, poète deTamour... (pp. cif), capítulos VI a VIII, p.172-226.

55. RIPERT, E. Ovide, poète de l 'amour, des dienx et de l ’exil. Paris. Librairie Gamier Frères, 1921, p. 185.



35

57. “...Esse parem virtute patri, qui frena coactus/ Saepe recusati ceperit imperii.../ ... Esse pudicanim te 
Uestam, Liuia, matrum./(\N 13,27-28, 29). (...que é semelhante ao pai em virtude aquele que, cedendo aos rogos, 
tomou as rédeas do Império, que amiúde havia recusado;... a ti, Lívia, que és a Vesta de nossas castas matronas...).

58. “Hic ego qui iaceo, tenerorum lusor amonim,
Ingenio perii Naso poeta meo.

Attibi, qui transis, no sit graue, quisquis amasti,
Dicere: Nasonis molliter ossa cubení” (Tr. III 3, 73-76). (Aqui jazo eu, o poeta Nasão, vate dos temos 

amores, que sucumbi por causa de meu próprio talento. A ti, porém, ó viandante, não importa quem sejas, se 
estiveste apaixonado, que não te seja árduo dizer: que os ossos de Nasão repousem em paz).

Lívia, “a Vesta das castas matronas romanas” (IV 13, 27-28, 29)57, foram inexoráveis a suas 
súplicas. No final de sua obra, dirige-se a Germânico como última esperança de salvação (II 1; 
II 5; III 8; IV 13), mas faleceu, no ano 17 ou 18, na inóspita Tomos, sem que o pedido à esposa 
de serem os seus restos sepultados em Roma e de se colocar sobre a lápide o epitáfio que ele 
próprio compusera, fosse atendido58.

Nesses nove anos de exílio, além de corresponder-se, em prosa e em verso, com amigos e 
familiares, e de revisar os seis livros dos Fastos, compôs, contra um desafeto, que insidiava a 
sua honra e os seus bens, uma sátira de 642 versos, com o título de Ibis (Ibis ou In Ibirí), nome 
de ave que se alimenta de restos de comida e excrementos. Esta obra, plena de erudição 
mitológica, imita a forma do poema homónimo de Calímaco contra Apolônio de Rodes. Em 
hexâmetros datílicos, escreveu as Haliêuticas (Halieuticori), tratado didático sobre a pesca na 
região, do qual restam os 134 versos iniciais, e o poema A Nogueira (Nux), com 182 versos. 
Como produção elegíaca, escreveu os Cantos tristes (Tristia) e as Pônticas (Epistulae ex 
Ponto). Os Tristia, compreendendo cinco livros, foram compostos entre os anos 8 e 12 de nossa 
era. O primeiro livro enfoca sua despedida dos familiares e amigos e sua nostalgia da Urbs', o 
segundo constitui-se de uma única elegia, de seiscentos versos, dirigida a Augusto, com o 
escopo de defender a Ars e suplicar um desterro mais favorável. Nos três outros, descreve sua 
melancolia por ter que viver numa região de clima rigoroso, exposta às invasões dos bárbaros. 
Os dedicatários desta coletânea, à exceção de Augusto, Fábia e Perila, não são explicitados, 
quer por serem inimigos, quer para se evitar qualquer repreensão que viesse de Roma, 
atrapalhando de vez a intenção do poeta de para lá retomar. As Epistulae ex Ponto, em quatro 
livros, perfazendo 1637 dísticos, compostos entre os anos 12 e 16, reúnem 47 elegias. O quarto 
livro aparece em edição póstuma. Ao contrário da anterior, esta obra compõe-se de elegias sob 
a forma epistolar bem definida. Como destinatários, além de Fábia, à qual dirigiu duas
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59. “Hactenus admonitus memori concede poetae,
ponat nt in chartis nomina cara suis ” (III6, 51-52). (Até aqui advertido, concede a um poeta agradecido que 

ponha em suas páginas os nomes que lhe são caros).
“Non vetai ille sui quemquam meminisse sodalis,/ Nec prohibet tibi me scibere, teque mihi”.l (ibid., 11-12). 

(Ele não impede que alguém se recorde de um companheiro, nem proibe que eu te escreva, ou que tu me escrevas).

epístolas, destacam-se figuras ilustres da nobreza, da política e das letras. A forma epistolar 

teria sido permitida pelo princeps que, por volta do ano 12 d.C., movido por interesses 

controversos, teria autorizado o poeta a mencionar os nomes dos destinatários, sem que estes 

viessem a sofrer represálias59.

A poesia elegíaca, como sabemos, Ovídio já a cultivara nos Amores, nas Heróides, na 

Arte de amar, nos Cosméticos e Remédios do Amor. Memoremos que nas Heróides, a elegia 

mescla-se com outro subgênero: a carta literária. São poemas nos quais personagens femininas, 

como Penélope, Fedra, Dido, Safo, se correspondem com seus amantes ou maridos distantes, 

poemas que conservam do subgênero elegíaco o metro, na forma, além do tom choroso nos 

temas, situações e atitudes. Como se simula correspondência entre seres mitológicos, com uma 

exceção, não há remetentes e destinatários reais, o que bastaria para descaracterizar a 

modalidade epistolar nesta obra. Nos Tristia, das cinquenta elegias que os compõem, muitas 

não são epístolas, pela ausência dos seus elementos mínimos constituintes, mas poemas 

elegíacos em que se narram ou se descrevem eventos e fatos do desterro. Nas Epistulae ex 

Ponto, porém, a forma e o tom elegíaco se realçam através do subgênero epistolar sem 

ambiguidades e indefinições. O remetente ou emissor é o poeta relegado, que escreve de 

Tomos, numa linguagem assaz elaborada, suas epístolas afetivas com o escopo de provocar 

comoção, nos destinatários, e, por intermédio destes, criar uma corrente de opinião favorável a 

sua volta. O poeta quase sempre sugere uma idéia a ser utilizada, ou envia a petição já pronta 

para ser apresentada ipsis litteris ao imperador. Numa das epístolas (IV 12, 43-50), em 

resposta a um amigo que lhe perguntara o que fazer, já desiludido e conformado, diz que não 

sabe mais o que lhe sugerir; deve agir como entender, contanto que não deixe de empreender 

alguma coisa.

As Epistulae ex Ponto são formadas por dois grupos: o primeiro é constituído pelos 

livros I-III, o outro pelo livro IV, critério de agrupamento idêntico ao das Odes de Horácio, das 

elegias de Propércio e das Geórgicas de Virgílio. Lembra Conte que, embora o poeta as 

coligisse sem preocupações cronológicas, elas apresentam uma estrutura bem definida, com um
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61. “Inuenies, quamuis non est miserabilis index,
Non minus hoc illo triste quod ante dedi.

Rebus idem titulo differt, et epistula cui sit
Non occultato nomine missa docef' (I 1, 15-18). (Verás que esta obra, conquanto seu título não inspire 

compaixão, não é menos triste que a que publiquei anteriormente. Com os mesmos temas, difere no título e as 
epístolas, sem ocultar os nomes, informam para quem foram dirigidas).

Os destinatários das Pônticas são: Bruto I 1 (80 versos), III 9 (56 versos) e IV 6 (50 
versos); Fábio Máximo I 2 (152 versos), III 3 (108 versos) e III 8 (24 versos); Rufino I 3 (94 
versos) e III 4 (114 versos); a esposa I 4 (58 versos) e III 1 (166 versos); Cota Máximo I 5 (86 
versos), 19 (56 versos), II3 (100 versos), II 8 (76 versos), III2 (110 versos) e III5 (58 versos); 
Grecino I 6 (54 versos), II 6 (38 versos) e IV 9 (134 versos); Messalino I 7 (70 versos) e II 2 
(128 versos); Severo I 8 (74 versos); Flaco I 10 (44 versos); Germânico II 1 (68 versos); Ático 
II 4 (34 versos) e II 7 (84 versos); Salano II 5 (76 versos); Cótis II 9 (80 versos); Macro II 10 
(52 versos); Rufo II 11 (28 versos); Sexto Pompeu IV 1 (36 versos), IV 4 (50 versos), IV 5 (46 
versos) e IV 15 (42 versos); Comélio Severo IV 2 (50 versos); Vestal IV 7 (54 versos); Suílio

prólogo e um epílogo, destinados ao amigo Bruto, responsável pela sua divulgação, como o 
fora, talvez, dos quinze volumes das Metamorfoses, obra que, ao partir para o exílio, o poeta 
teria lançado ao fogo, mas que se conservaram graças às cópias que possuíam alguns amigos60.

A mescla do subgênero elegíaco com o epistolar se denota logo nos primeiros versos, 
quando, Tomitanae iam non nouus incola terrae (I 1, 1), o poeta adverte aos leitores, ansiosos 
por novidades temáticas que, embora o título desta nova coletânea de elegias, Epistulae ex 
Ponto, não sugira de modo direto temas e motivos tristes, estes, nada obstante, não diferem dos 
da obra anterior (15-16). A particularidade é que o “eu poético”, ao traduzir estados e afetos, 
registrar reflexões literárias e morais, manter amigos e familiares informados, opta, desta vez, 
por artifícios mais incisivos, expondo sua mísera situação a destinatários influentes, mesmo que 
alguns não quisessem ser mencionados61.
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IV 8 (90 versos); Albinovano IV 10 (84 versos); Gálio IV 11 (22 versos); Tuticano IV 12 (50 
versos) e IV 14 (62 versos) e Caro IV 13 (50 versos).

Como se vê, alguns foram contemplados com mais de uma missiva: Bruto, Fábio 
Máximo e Grecino, com três; Sexto Pompeu, com quatro; Rufino, a esposa, Messalino, Ático e 
Tuticano, com duas; Cota Máximo, com seis.

F. Delia Corte classifica os destinatários em quatro categorias: os nobres: Fábio Máximo, 
Cota Máximo, Messalino, Sexto Pompeu e Germânico; os poderosos: Grecino, Ático, Flaco, 
Cótis e Vestal; os literatos: Bruto, Rufino, Tuticano, Severo, Comélio Severo, Salano, Macro, 
Albinovano, Gálio e Caro e os parentes: Fábia, Rufo e Suílio62.

Jacques André, por sua vez, divide-os em dois grupos, sendo que o primeiro é constituído, 
além de Germânico, por personalidades políticas e militares influentes. Seis foram ou serão 
cônsules: Messalino, Fábio Máximo, Cota Máximo, Sexto Pompeu, Flaco e Grecino; mais 
próximos de Ovídio, no espaço, estão o rei Cótis da Trácia e o centurião Vestal, dos quais se 
aguardava assistência sem muita procrastinação. Em seguida, os que se dedicavam às artes 
liberais: retores como Gálio e Salano, advogados como Bruto e, talvez, Rufino e sobretudo 
poetas, como Albinovano, Comélio Severo, Caro, Macro e Tuticano. A poesia era também 
representada no primeiro grupo por Cota Máximo e Cótis63.

Quatro epístolas não trazem o nome dos destinatários: duas pertencem ao terceiro livro, 
duas ao quarto.

A primeira (III 6: Ad amicum celato nomine’. A um amigo, sem dizer o nome) é dirigida a 
um velho amigo que havia socorrido várias vezes o poeta, antes da fatalidade, mas temia, 
agora, represálias por parte do Imperador. Apesar do caráter aparentemente individual, esta 
epístola condena os pusilânimes que preferem manter-se no anonimato a prestar qualquer tipo 
de ajuda aos infelizes.

Em outra epístola, também de caráter coletivo (III 7: Adamicos), procura defender-se das 
críticas segundo as quais reitera monotonamente as mesmas instâncias. Refere-se à esposa, que 
é fiel, porém tímida e pouco arrojada na defesa de sua causa64. Percebe-se que ele já se resigna 
a morrer em Tomos e, afinal, com coragem65.
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É na fusão dos subgêneros elegíaco e epistolar, que se combinam e se interpenetram, é na 
mescla de argumentos e elementos formais, linguísticos e estilísticos, próprios destas 
modalidades, que reside boa parte da originalidade das Epistulae ex Ponto. Enquanto cartas, 
oferecem informações sobre a paisagem, o clima, a vida e costumes da região do Ponto Euxino, 
as atividades militares nessa zona fronteiriça, as populações da extremidade nordeste do 
Império, a insegurança da região. O “eu poético” atinge o clímax da estesia, ao refletir sobre 
sua vida, afetos e pensamentos, durante o desterro, ao elogiar a fidelidade e dedicação dos

66. ^Omnia sunt hominum tenui pendentiafilo,
Et súbito casu, quae ualuere, ruunt” (IV 3, 35-36). (Todas as cousas humanas pendem de um fino fio; o que 

foi estável, às súbitas se desboroa).
“Tu quoque fac timeas; et, quae tibi laeta uidentur,

Dum loqueris, fieri tristia posse, puta” (ibid., 58-59). (Procura tu também temer e pensa que o que te parece 
alegre, enquanto falas, pode tomar-se triste).

Quamproba, tam tímida est, experiensqueparum" (III 7, 11-12). (E que não se diga mais que aborreço minha 
esposa, que sem dúvida é para mim tão fiel quanto tímida e pouco empreendedora).

65. “Venimus in Geticosfines; moriamur in illis,
Parcaque ad extremum, qua mea coepit, eaF {Ibid., 19-20). (Vim até os confins dos getas: que morra neles e 

que minha Parca termine como começou).
FortiterEuxinis inmoriemur aquis (ibid. AG). (Morrerei com coragem nas águas do Ponto Euxino).

Em outra (IV 3: Ad ingratum) censura a ingratidão e a volubilidade. O destinatário, velho 
amigo e admirador, camufla desconhecê-lo, aviltando-o. Cognomina-o o poeta de pérfido 
(perfidé), insensato (demens), malvado (improbé), entre outros pejorativos (18, 29 e 34). 
Recusa-se a nomeá-lo para não adquirir celebridade através de seus versos. Destaca a 
efemeridade das ações, que pendem de um tênue fio, a ruína brusca a que estão sujeitas as 
situações estáveis, bem como a metamorfose dos afetos e disposições (35-36, 58-59)60.

Na última (IV 16: Ad imtidum), que encerra a coletânea, refere-se indiscriminadamente a 
todos que o haviam molestado. O inuidus, ao que parece, não corresponde a nenhum 
destinatário em particular. A exceção dos primeiros e dos últimos, nos demais versos fornece, 
consoante procedimento alexandrino do catálogo, uma relação de poetas coetâneos, amigos 
seus. Por último, cita-se a si próprio como poeta, contra o qual a inveja nada poderá fazer.
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70. “Inspice quid portem: nihil hic nisi triste uidebis
Carmine temporibus comteniente suis” (Tr. III 1, 9-10). (Contempla o que trago: não verás outra cousa a não 

ser tristeza, os versos acordes às suas circunstâncias).
‘ ‘Non haec ingenio, non haec componimus arte:

Matéria est propriis ingeniosa malis “ (TrN 1, 27-28). (Eu não componho estes poemas com inspiração nem 
arte: o tema inspira-se em minhas próprias desgraças).

67. LOZOVAN, E. Ovide et le biliguisme. Paris, Ovidiana..., 1958, p.396-405. Esta não é a opinião de M. Ch. 
Favez, que afirma que tais poemas do desterro constituem um documento de incontestável valor, ao mesmo tempo 
pitoresco e preciso. Cf. FAVEZ, C. “Les Gètes et leur pays vus par Ovide”. Bruxelles, Latomus, 1951, p. 425-432.

amigos, unus et alter, duo tresue, tresue duosue, ao compartilhar com a mente do regozijo de 

alguns no êxito em seus misteres, ao repreender quem não lhe escrevia, ao agradecer algum 

serviço prestado, ao prantear alguma morte (I 9), ao meditar sobre motivos tão oportunos, 

como a prevalência das virtudes nos infortúnios, os vínculos de harmonia e união entre 

engenhos afins, a sublimação da inteligência, o direito de expressão, a reivindicação dos 

direitos da poesia, a dignidade do espírito e das obras do espírito, a imortalidade da arte sobre 

toda força humana, a função terapêutica da poesia como refúgio, consolo, distração e antídoto 

contra a solidão espiritual. Nem todas as informações sobre a índole e a selvageria dos 
autóctones, o clima, a pobreza e a insegurança da região devem ser tomadas literal mente67, 

todavia são relevantes para a criação de contrastes e contraposições, visando a realçar a análise 

de atitudes e disposições, afetos e estados d’alma. E como poeta, que sempre fez questão de ser, 
que Ovídio elabora seu “diário da dor”68, alternando funções lingiiísticas, num tom grave, 

desesperado, doloroso, muito além da graça, do erotismo e das paixões.

Na análise dessa fusão elegiaco-epistolar, serão contemplados motivos com maior 

clarividência de tal fenômeno. Grimal salienta que as elegias do desterro são as mais 

expressivas da produção elegíaca latina, que até então estava circunscrita ao tema amoroso, e as 
mais autênticas na acepção etimológica do termo69. O poeta, iam prope depositus, certe iam 

frigidus (II2,47), lembra que os versos, compostos sem arte nem inspiração, se ajustam às suas 
desgraças70. Ele se compara (Bardon detecta 56 comparações nas Epistulae ex Ponto, contra 38 

nos Amores, 51 nas Heróides, 61 na Ars, 252 nas Metamorfoses, 29 nos Fastos e 63 nos 
Tristid)^ à nave sacudida pelas procelas, agitando-se revolta para não soçobrar, e à que
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apodrece devorada por carcomas (I 10, 39; II 2, 30; II 3, 27-28, 57-58; II 7, 83), ao rochedo 
socavado pelos vagalhões, ao ferro velho destruído pela ferrugem, ao livro devorado pela traça 
(11, 69-74), ao náufrago que braceia desesperado para chegar à margem (II 7, 5-12; II 9, 9-10). 
Sua vida não difere da morte (17,10 ; I 9, 17; II3, 3,42; II7,48 etc.). As águas de Tomos são 
iguais às do Estige (I 8, 27; I 3, 19-20; II3,44-45). Ele é o edifício carente de esteios para não 
se desmoronar (II 3, 59-60). A condenação arbitrária corresponde à própria morte, porquanto 
lhe acarretou a diminuição dos direitos civis e da potencialidade criadora. Seus padecimentos 
equivalem aos de Tício, cujo fígado, por mais que duas águias o devorassem, renascia 
continuamente para ir morrendo aos poucos (I 2, 39-40). Paradoxalmente, a idéia da morte, mal 
menor para um homem sem esperança de perdão, é por vezes rechaçada, pois não quer que a 
terra sarmática cubra seus ossos, e que suas cinzas mal inhumadas, como soem ser as de um 
desterrado, sejam pisoteadas pelos cascos de cavalos bistônios (I 2, 59-60; II 3, 59-60; 111- 
112). Ferido na alma, lembra Marache, o poeta não se libera da desconfiança e do temor . 
Pedindo a intervenção de Messalino, descreve o imperador como um pai pacífico e bom, 
disposto ao perdão. Súbito deixa o protetor livre para renunciar à incumbência se lhe parecer 
inoportuna. Num só verso, destrói todo o elogio, porquanto, como náufrago, receia todos os 
mares (II 2, 126-128), até as águas tranquilas, apreensão por vezes infundada, como a do 
peixe que, ferido pelo anzol, vê por trás de toda isca uma ponta de aço, como a da ovelha 
espavorida que foge do cão, confundindo-o com um lobo e, com o logro, acaba evitando sua 
ajuda (II 7, 5-12), como a da ales...fessa fugindo do gavião (II2, 37-38), ou como a da territa 
... cerva, dos cães ferozes (II 2, 39-40). Suspeita que o próprio Paulo Máximo (I 2), mal lido o 
nome do remetente, não prossiga a leitura da epístola com cordialidade.

Os recordos de que o seu desterro fica na extremidade do mundo constituem motivo de 
indignação e repulsa pela injustiça de que foi alvo. Entre os antigos gregos e romanos, o exílio 
costumava ser reduzido a uma expulsão fora da cidade. Para os mais antigos romanos, Tíbur 
(hoje Tívoli), a apenas dezoito milhas da Urbs, era a tellus ultima (I 3, 49-82). Quantos 
cumpriram seu exílio em cidades e regiões mais aprazíveis que o Ponto (I 3, 61-80)! Rutílio 
Rufo, v.g., em Esmima; Diógenes de Sinope, em Atenas; Temístocles, em Argos; Aristides, em 
Esparta; Pátroclo, na Tessália; Jasão, em Corinto; Cadmo, na Trácia e em Tebas; Tideu, na 
corte de Adrasto, rei de Argos; Teucro, em Chipre)! Por que a ele, somente a ele, se assinalou
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plaga tão longínqua e detestável? Por que as proteções divinas e humanas favoreceram Jasão 
que estava de passagem pelo Ponto Euxino, ao passo que ele, só ele, foi abandonado pelos 
amigos logo na partida e olvidado pelos próprios Césares, dii uerfí (14,49-56)? Onde o regime 
do direito? Onde a justiça? Por que negar ao ser humano o direito natural de viver num clima 
agradável, beber água doce, cultivar o campo (I 8, 49-62; II 7, 67-68)? Onde a liberdade se, 
como cidadão romano, também se via falto da paz, se, como poeta, era coagido a se tomar 
soldado para defender a existência (I 7, 5-7)? Onde o direito de não sofrer cativeiro, de 
preservar a vida com segurança, máxime porque o próprio Augusto lha outorgara, e, se 
morresse, de obter sepultura num solo pacífico, para que seus manes usufruíssem de merecido 
repouso (I 2, 89-90, 103-112)? Qual paz? O Ponto não a desfrutava (II 5, 17-18), porquanto 
César não dispunha de tempo para conhecer melhor a região (II 7,67-68).

Roma tem que saber que o envelhecimento do poeta decorre menos das consequências 
naturais que das de ordem moral responsáveis por seus sempiternos males. Os bois são 
libertados do jugo a fim de voltarem mais vigorosos para as araduras; a terra cansada usufrui 
dos benefícios do alqueive para as próximas semeaduras; o cavalo repousa entre as corridas; a 
nave é retirada do pélago para os reparos antes de empreender novos percursos. Ele, ao 
contrário, é vítima da ininterrupção das infortunidades. São constantes as lamentações 
moralizantes sobre os efeitos do tempo e mui concretamente sobre como ele não só não mitiga 
senão acentua as suas desgraças (I 4, 1-22). Aparentemente não sente dores, não arde de febre, 
o pulso bate com regular monotonia (I 10, 1-14), mas a insónia e a disorexia, afastando sua 
primitiva cor, podem justificar seu emagrecimento e debilitação. O sangue corre lento pelos 
extenuados membros e o corpo está mais pálido que a cera. Diz que não contraiu tais males 
bebendo com imoderação, porquanto não se compraz com a embriaguez. Queixa-se de que não 
tem vida afetiva, uma vez que Vénus recusa visitar o leito dos infelizes (110, 1 et seqs.).

Um dos motivos polêmicos nessa fusão elegíaco-epistolar são os louvores e adulações ao 
princeps e, por extensão, a Lívia, a Tibério, a toda a corte. O poeta afirma que os libelli das 
Epistulae ex Ponto estão fartos de homenagens a César, embora este não as deseje (I 1, 27-28). 
Afinal, quem não quer ser ou camuflar que é amigo de César, que, para o poeta, não morrerá 
antes de alcançar a idade de Nestor de Pilos (II 7, 21)? Muitos o acusaram de servilismo, 
porém, para o espírito da época, tais manifestações nem sempre são anómalas, pouco 
excedendo às do círculo imediato ao imperador. São mais explicáveis e justificáveis, se se
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voltar não só ao objetivo principal que perseguia o poeta com tais atitudes, mas a outro não 

menos persuasivo: assegurar a própria sobrevivência. Afinal, que custava ao princeps, 

importunado pelas reiteradas queixas e instigado por Tibério e Lívia, ordenar a qualquer 

momento a extinção do poeta a seu bel-prazer? Eis por que celebra tantas vezes a indulgência 

de Augusto, que não lhe tirou a vida por mera munificiência, não o condenou com o exílio, mas 

com a relegação, o que lhe permitiu conservar os bens e os direitos civis, salvo o de livre 

residência. Marache salienta que o leitor não deve estranhar ouvindo-o, máxime em se tratando 

de um poeta da índole e formação de Ovídio, deplorar com tanta insistência o sofrimento que 
causou ao princeps, exaltar a sua clemência e dirigir-se a ele como a um deus73, celeste nume 

(II 8, 15), herói maior pelas virtudes que o imenso orbe (23), indelével honra do século (25), 

insigne descendente de Enéias (I 1, 35-36), juiz de provada benignidade e temperança (I 2, 

102; II 9, 77), pai da paz, da indulgência e da magnanimidade, em oposição a mitos da 

crueldade, como Polifemo e Antífates (I 1, 32; 12, 115-120), herói equiparável aos deuses, que 

sofre quando é obrigado a ser severo, que costuma vencer para poupar os vencidos, que fechou 

in aetemum as portas da guerra civil, que reprime quase sempre o castigo pelo temor e pouco 

com o castigo em si, que não lança raios senão com mãos coagidas a fazê-lo (12, 60 et seqs.), 

o rei dos deuses, o próprio Júpiter, diante do qual tremem as plagas do nascente ao poente (14, 

29-30). Lívia, a fiel companheira de tálamo, é a única mulher digna do leito de um deus 

porquanto, ao contrário de Sêmele, suportou sem questionar o fulgor de sua majestade (II 8,29- 
32; 37-42). É tão virtuosa que os tempos atuais não se sotopõem aos antigos pela glória da sua 

castidade. Dotada da beleza de Vénus e dos costumes de Juno, não deixará o convívio dos 

mortais antes de atingir a idade de Cumas (III 1, 115-118). Não cessa de apoteosar o princeps, 
que, após a morte, adquire o status de celícola entre os astros da abóbada celeste (IV 6, 17-20; 

9, 125-134).

Tais manifestações revestem-se, por vezes, de conotações críticas e irónicas. Os 

destinatários se destacam por seus dotes intelectuais que o poeta parece não reconhecer no 

princeps. Este, quer porque amasse as letras, quer porque nelas visse um instrumento a ser 

colocado a serviço de sua política, deu-lhes grande incentivo, fundando bibliotecas e 

favorecendo os escritores que, de alguma forma, se dispusessem a divulgar seu ideário de
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74. Augusto escreveu um poema, em hexâmetros, sobre a Sicília, epigramas, duas tragédias (Ajax, que destruiu 
antes de tê-la acabado, e Ulisses) e memórias. Chegaram até nós, além de alguns versos, seu Testamento político 
(Res gestae) em latim e em grego (cf. J. Bayet, op. cit., p. 291).

75. MARACHE, R., op. cit., p. 413.

76. Publio Ovidio Nasón. Epístolas desde El Ponto. Introducción, versión rítmica y notas de JOSÉ QUJNONES 
MELGOZA. Universidad Autónoma de México, 1978, p. XLVI; XCI- XCII.

77. “Praestat et exulibus pacem tua laurea, Caesar:
Pontica finitimo terra sub hoste lacei” (II 7, 67-68). (Teus lauréis, ó César, asseguram a paz aos próprios 

desterrados: as plagas do Ponto estão expostas aos ataques dos vizinhos).
“ ...uix hac inuenies totum, mihi crede, per orbem

quae minus Augustapace fruatur humus” (II 5, 17-18). (...dificilmente, crê-me, se descobrirá em todo o orbe 
plaga que desfrute menos da Paz de Augusto).

reformas74. Nada obstante, como explicar sua divindade, se tem idéia fixa mais em 
administração e política (I 2, 73 et seqs.yi Deuses, ao contrário, seriam Fábio Máximo e Cota 
Máximo, que não admitem que ao intelecto se sobreponha a nobreza da linhagem (I 2, 1-2; II 
3, 2); Germânico, idóneo para suceder a Tibério, como anela o povo, porquanto concilia os 
dotes oratórios com a capacidade de comando (II 5, 41-76); Salano, mestre de retórica de 
Germânico, que possui a eloquência de um príncipe aliada à formação moral (II 5, 44); o rei 
Cótis, que se distingue não só pelas virtudes inerentes ao governante, a destreza e bravura nas 
armas, mas também pela lucidez da inteligência provinda do estudo das artes e da poesia (II 9, 
47-62). Augusto, que se impunha pela força e pelo mito vulgar de sua divindade75, é o símbolo 
da arbitrariedade e da vingança, a personificação da ira contra quem ousasse desatender sua 
vontade e desacatar um mínimo de sua majestade. Ao beijar a mão que o fulminara, Ovídio visa 
a atingir os seus objetivos, mas não deixa de evidenciar sua revolta (I 2, 71-72), a 
reivindicação de seus direitos civis (I 2, 83-84), sua crítica e ironia (II 5,17 II 7, 67-68), 
transvestidas por suas preferências e contraposições76, que procura ressaltar Marache em 
diversas passagens da correspondência do desterro77. Eis por que, impotente diante do terror, o 
poeta vê-se constrangido a não propalar o error (II2,61-62; II3, 83-90 etc.), relegando-o como 
quebra-cabeça da posteridade, sua última destinatária.

Nos Tristia, o poeta já tentara convencer o princeps de que seus versos não passam de 
poesias frívolas, frutos da imaginação de um adolescente. Poetas e poetisas, gregos e romanos, 
como Safo, Anacreonte, Calímaco, Menandro, Homero, Enio, o lascivo Catulo, Hortêncio, 
Tibulo, não foram jamais punidos por terem publicado poemas licenciosos e mordazes. Que é 
a própria Ilíada, indaga, em tom estuante, senão a história de uma ignóbil adúltera, disputada
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79. Nec tamen ingenium nobis respondei, ut ante:
Sed siccutn sterili uomere litns aro.

Scilicet ut limus uenas excaecat in undis.
Laesaque sub presso fonte resistit aqua,

Pectora sic mea sunt limo uitiata malorum.
Et carmen uena pauperiore fluit (IV 2, 15-20). (Nada obstante, meu talento não me responde como antes; aro, 

no entanto, uma árida praia com um arado estéril. Na verdade, assim como a lama obstrui a passagem da água e esta,

pelo amante e pelo marido? Tibulo ensina regras de adultério, mostrando artifícios com os 
quais as esposas podem enganar os maridos (7r. II, 361 et seqs.}. Teatros, circos, templos, 
muitos deles são fontes de corrupção: “Há uma lugar mais sagrado que um templo? Uma 
mulher visitando o templo de Júpiter memorará todas as mulheres que este deus tomou mães...” 
(ibid., 287 et seqs}. A comédia, a própria tragédia, com suas bromas torpes, com tantos termos 
que olvidaram o pudor, foram desviadas para as risadas obscenas (ibid., 409-410). Ovídio se 
classifica como o primeiro e o único poeta romano a ser atingido pela censura, por prestar 
serviço às Musas (ibid., 495-496; 567-568). Não havia, na época da relegação, lei para punir 
obras imorais78, o que insiste em demonstrar ao princeps (ibid., 241-244). Nada fizera que a lei 
o proibisse (II 9, 71). O amor domina as obras mais célebres e as menos contestadas; logo, 
todas deveriam ser banidas com a Ars amatoria. Com a exclusão desta, afirma com veemência, 
enlutou-se toda literatura poética do amor; com a proscrição do autor, condenaram-se as Musas 
(7r II, 3 et seqs.}.

A insegurança em Tomos, terra pacis inops (II 2, 96), região que menos usufrui da 
Augustea pax (II 5, 17-18), provoca, como mal maior, a diminuição da capacidade criadora. 
Que clima favorável para a criação literária, se se vive com as portas trancadas com sólidos 
ferrolhos, se os tetos se eriçam recobertos de flechas envenenadas (I 2, 13-22)? O inimigo não 
permitia que se dedicasse a cultivar uma gleba e pastorear (I 8, 61-62). Não pôde o poeta 
comemorar devidamente o triunfo de Tibério sobre os dálmatas e os panônios, porquanto, nessa 
atmosfera de intranquilidade, faltou-lhe a inspiração para a magnitude do tema. Não cessa de 
lastimar a queda de qualidade da poesia do desterro, porque ara uma plaga árida com arado 
estéril. Como a lama obstrui a passagem da água e esta, impedida de correr, estagna-se, quando 
se contém seu manancial, assim seu peito está corrompido pelo lodo das desgraças e sua poesia 
flui de uma veia assaz empobrecida; o sagrado ímpeto que nutre o coração dos poetas e que 
antes existia em seu peito desapareceu (IV 2, 15-20, 25-26)79. Vive, nada obstante, uma
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impedida, se detém, quando se contém seu manancial, assim meu peito está corrompido pelo Iodo das desgraças, e 
minha poesia flui de uma veia assaz empobrecida).

Impetns ille sacer, qui uatum pectora mitrit,
Qui prius in nobis esse solebat, abest (ibid., 25-26). (Esse sagrado ímpeto, que nutre o coração dos poetas, e 

que antes costumava habitar o meu peito, desapareceu).

80. “Infelix perii dotibus ipse meis" (II 7, 48). (Desgraçado de mim! Perdi-me a mim mesmo por meus próprios 
dotes).

“...Laesus ab ingenio Nasopoeta suo” (III 5,4). (O poeta Nasão prejudicado por seu próprio talento).
“Ergo ego cessabo numquam per carmina laedi

plectar et incauto semper ab ingenioT’ (IV 14, 17-18). (Assim, pois, não deixarei eu nunca de prejudicar-me 
por culpa de meus versos, e me verei sempre castigado por meu imprudente talento?)

situação paradoxal: de um lado, por afeição inata, não pode deserdar do labor poético; por 

outro, está consciente da impossibilidade de compor algo de real valor, porquanto seu âmago é 

palco da melancolia (II 7, 16 et seqs.). Insistindo no tema da perda ou diminuição da inspiração, 

adverte a Cota que na produção do desterro não se podem pesquisar elementos para a avaliação 

do conjunto de sua obra. Quando relê os versos faltos de galanteria e ternura, peja-se de muitos, 

que outro destino não merecem senão o fogo. Afinal, até agora, quais recompensas lhe 

trouxeram as obras? A Ars prejudicou-o. Se persiste em semear num solo infértil, é que os 

poetas estão faltos de sanidade, assertiva da qual se julga a maior prova, tendo em vista que a 

pertinácia leva-o a não desistir de compor, sendo já ludibriado tantas vezes pela maninhez do 
solo. Existe, nada obstante, algo melhor para se fazer? É preferível morrer a ficar inativo. A 

poesia desempenha a função terapêutica de fazer olvidar a dor e enganar o tempo. Os poetas 

romanos, impelidos pela glória, escrevem para que seus poemas, ainda inéditos, sejam recitados 

em público, antes de serem publicados; ele não conta com ninguém a quem possa recitar os 

seus, ou que entenda com os ouvidos as palavras latinas. Os selvagens getas, que o admiram 

como poeta, não exigem que seus poemas sejam assaz polidos. Contenta-se em alinhar sem 

tantas inquietações estilísticas os frutos de sua veia. O Istro não possui um poeta mais 

talentoso que ele. Longe de Roma, pouco importa que as Epistulae ex Ponto sejam medíocres 

(I 5). Enquanto muitos conquistaram a glória com as artes liberais, não foi ele o único a ser 
arruinado pelo próprio talento80? Se nada havia que o desabonasse antes do edictum, por que tal 

fato nenhum benefício lhe trouxe? Se um error, por mais grave, pode ser perdoado pelas 

deprecações dos amigos, por que os seus, ao invés de defendê-lo, fingiram desconhecê-lo? Se a 

presença do réu influi em decisões vitais, por que a ele, somente a ele, in absentia, colheu-o
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ingente tormenta (I 10, 43-54)? Como compor algo de real valor, se seu corpo não comporta 
mais feridas (II 7,42)?

Os versos em que exprime sua nostalgia dos lugares que tanto ama, e a saudade de 
familiares e amigos, são sugestivos pela força de evocação e comoventes pelo sentimento 
humano que encerram. Evoca os quadros inolvidáveis, cuja lembrança mitigava os sofrimentos: 
os Foros, os teatros revestidos de mármore, os pórticos, a relva verde do Campo de Marte, os 
canais, a “Água da Virgem”, a terra peligna, os jardins, as árvores (I 8, 25-48). A imagem da 
pátria advém-lhe ao espírito sobretudo quando sente o ônus da senilidade e a aproximação da 
morte, não divisando mais perspectivas de regresso. À medida que o tempo passa, e as 
esperanças se esvaecem, a nostalgia se toma mais obsedante. Após haver agradecido a 
consolatio que Rufino lhe mandara (I 3), o amor patriae, ratione ualentior omni, um dos 
motivos basilares dos sofrimentos do exílio, anulou suas palavras de conforto e alento. O solo 
natal seduz as pessoas de tal modo que não se consegue obliterá-lo. Só um bárbaro, um cita ou 
um geta, jamais ele, permutaria a Urbs pela nevada Tomos, cujos campos, que ninguém 
reivindica, não produzem rácemos, em cujas colinas não reverdescem robles, e cujos vagalhões 
socavam os penhascos (I 3,29-37).

Para apagar, talvez, com conotações de moralismo, as censuras de imoralidade que 
haviam suscitado suas obras eróticas, o poeta, recorrendo aos exempla, apologiza os bens 
sociais, de que se sentia tão falto nos infortúnios. Dos raros amigos, exora a fidelidade de 
Teseu; de Cota e Messalino, a solidariedade dos Dióscuros ou dos Tintáridas; de Cota, a 
amicitia de Aquiles e Pátroclo, de Teseu e Pirítoo, de Pílades e Orestes, símbolos da virtude 
que já traz implícita a recompensa (II 3, 41-53); de Messalino, herdeiro da eloquência paterna, 
defensor bem sucedido de muitos réus, embora pouco se importe com os seus brados, porque 
venera os membros da gens lulia e se sente agravado quando algum deles o é, a mesma 
amicitia e proteção postas por obras por seu progenitor (II2,21-22; 41-55); dos irmãos Flaco e 
Grecino, porto hospitaleiro de sua soçobrante nave, a amicitia qual lenitivo contra sua tristeza 
(I 10, 37-44); de Grecino, a filantropia e a solidariedade, não cessando de estender os braços 
ao extenuado nadador e de suster-lhe o queixo com a mão, para, assim, junto com ele, se 
tomarem famosos como Orestes e Pílades, Teseu e Pirítoo (II 6, 11-14; 25-29); de Ático, 
amigo inseparável em outros tempos, que apreciava e julgava seus poemas inéditos, e de 
Macro, guia cultural na viagem a cidades da Ásia e à Sicília, a amicitia e a proteção à nave
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81. “Qiiae latet inque bonis cessat non cognita rebus, /Apparet uirtus arguiturque malis’’! (Tr. IV 3, 79-80). (A 
virtude, que está oculta e inativa, e passa inapercebida na prosperidade, surge e se assevera nos infortúnios).

afundando em alto mar, a perseverança na prática destes e outros valores que, ocultos, inativos 
e inapercebidos na prosperidade, soem aparecer e firmar-se nas desgraças (II 4, 7-20, 33-34; II 
7, 83; II 10, 21-42, 43-50; Tr. IV 3, 79-80)81; de Cota e Messaíino, a proteção e a mecenagem 
de Messala Corvino, amigo dos poetas de sua geração, o qual o encorajou e o aconselhou no 
início da carreira literária (I 7, 17-30; II 3, 75-78); dos destinatários, em geral, a amicitia 
desinteresseira e não compromissiva perseguida pelo finado Celso, o qual o impediu na última 
noite que passou na Urbs de praticar o suicídio, porquanto acreditava na aplacação da cólera do 
princeps e no perdão (I 9, 1-24); do rei Cótis, longe das práticas bárbaras dos mitos da 
crueldade, v.g., Antífates, rei dos Lestrigões, Apolodoro, tirano de Cassandréia, Alexandre, 
tirano de Feras, Fálaris, tirano de Agrigento, anela-se a hospitalidade de Alcínoo, rei dos 
Feácios, célebre pelo acolhimento que deu a Ulisses (II 9, 11 et seqs). Tais virtudes não só 
aumentam a fama e a popularidade de seus adeptos, como também imortalizam seus nomes 
através do carme (ibid.AJ).

Importa que todos, enfim, não ignorem que, Tomos, Barbaria... ista (III1, 6), não é plaga 
para que viva os últimos dias e seja sepultado um cidadão romano, muito menos um homem 
do talento e do modus uiuendi de Ovídio, illustris eques. A sua espiritualidade não se adapta à 
paisagem desértica, sem árvores nem flores, sem água potável (a que existe é salobra), ao 
glacial inverno, com contínuas nevadas, em que cavaleiros e carroças puxadas por bois cruzam 
a corrente congelada do Danúbio (I 3, 50; I 2, 26-28, 81-82), durante o qual escasseiam os 
alimentos (o inverno do ano 12 d.C. já é o quarto em que se digladia contra o frio, as flechas e 
o destino), como também às habitações sem conforto, aos alimentos ordinários, à ausência de 
médico, à falta de livros e de público para ouvir e entender seus poemas! Falta tudo que 
superabunda no solo da Itália: vegetação lenhosa, árvores frutíferas, sobretudo a videira, clima 
ameno, litoral ensolarado (I 10). As sensações e afetos mais doridos recrudescem com o passar 
do tempo, o esquecimento e abandono dos amigos, inferiores em número ao dos inimigos e 
invejosos que trabalham contra ele, a velhice e a doença, quando se julga irrevogavelmente 
perdido! E impossível a convivência com os habitantes de aspecto desalinhado e feroz, 
grosseiros, bárbaros, turbulentos, hostis aos romanos. A princípio demonstra uma visão mui
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negativa e juízos assaz ásperos sobre esses homens82, com os quais, ao que parece, pouco se 
relacionava. Com o transcurso do tempo, sentindo que os objetivos não seriam atingidos, a 
antipatia cede lugar à benevolência, a arrogância à humildade, os ressentimentos à 
condescendência; o cidadão romano passa a manter, com os moradores de Tomos e povos 
vizinhos, boas e até cordiais relações. Quem os detestava, confessa que gosta deles, que deles 
não se queixara nenhures, mas da sua plaga, fria e insegura, o que eles não camuflam 
desconhecer. Quem os julgava por critérios assaz subjetivos, passa a reconhecer nessas pessoas, 
por seu caráter hospitaleiro, sua origem helénica. Contrasta a solidariedade e a filantropia 
destes seres com o abandono e o desprezo de que é alvo até pelos compatriotas de Sulmona. 
Sentindo essa formae mutatio, os habitantes de Tomos, em paga, dispensam-no dos encargos 
fiscais, e colocando-lhe uma coroa de hera, nomeiam-no agonóteta83. Dos povos limítrofes, os

83. “...nulla estmea culpa,Tomitae,
Quos ego, cum loca sim uestra perosus, amo.

Quilibet excutiat nostri momimenta laboris,
Littera de uobis est mea questa nihil.

Frigus, et incursus omni de parte timendos,
Et quod pulsetur murus ab hoste, queror.

In loca, non homines, uerissima crimina dixi:
Culpatis uestnim uos quoque saepe solum ” (IV 14,23-30). (...não cometi nenhum delito, ó habitantes de Tomos, 

que eu amo, embora deteste como a própria morte o vosso país. Que qualquer um examine o produto de meu 
trabalho: meus escritos não se queixaram em absoluto de vós! Queixo-me do frio, das temíveis incursões de 
qualquer ponto, e de que as muralhas sejam percorridas pelo inimigo. Contra os lugares, não contra as pessoas, 
dirigi exprobrações mui reais. Vós mesmos culpais amiúde vosso solo).

“Molliter a uobis mea sors excepta, Tomitae,
Tam mites Gratos indicat esse uiros.

Gens mea Peligni, regioque domestica Sulmo,
Nonpotuit nostris lenior esse malis’’ (ibid., 47-50). (Minha sorte, acolhida amavelmente por vós, ó habitantes de 

Tomos, revela que homens tão acolhedores são gregos. Meu povo peligno e Sulmona, minha comarca familiar, não 
puderam ser mais indulgentes com minhas desgraças).

82. “.Siue homines, uix sunt homines hoc nomine digni,
Quamque lupi saeuae plus feritatis hahenF (Tr.N 7, 45-46). ( [se olho] seus homens, são homens que mal 

merecem este nome, e são mais ferozes e cruéis que os lobos).

“Solus adhuc ego sum uestris immunis in oris,
Exceptis, si qui munera legis habent. ” (ibid., 53-54). (Até agora, em vossas costas, apenas eu estou livre de 

impostos, à exceção daqueles que gozam de privilégios legais).

“Nec mihi credideris; exstant decreta, quibus nos
Laudat, et immunes publica cera facit.

Conueniens miseris haec quanquam gloria non est,
Próxima dant nobis oppida munus idem (IV 9, 101-104). (E não me creias: há decretos públicos que me elogiam e 

me eximem dos impostos. E, embora aos desgraçados não convenha a glória, as cidades vizinhas outorgam-me o 
mesmo privilégio).
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86. “ Nec te mirari, si sint uitiosa, decebit,
Carmina, quae faciam paene poeta Getes (IV 13, 17-18). (E convirá que não te surpreendas, se têm defeitos 

os versos que componho, quase como poeta gético).

“Têmpora sacrata mea sunt uelata corona,
Publicus muito quamfauor imposuit” (IV 14, 55-56). (Minhas têmporas foram cingidas com uma coroa sagrada, 

que me impôs o favor popular, mesmo contra a minha vontade).

mais citados são os getas. A descrição do tipo físico deste povo, a princípio, concentra-se em 
epítetos contrastantes com sentido pejorativo. O poeta visa a mostrar, assim, aos cidadãos 
romanos, além dos rigores do clima, o estado selvagem dos entes, sempre cruéis e pavorosos, 
que ameaçavam constantemente a tranquilidade local. Os sármatas, os bessos, os bastamas e os 
iáziges são descritos como invasores e saqueadores, hostilizando e depredando a cidade e 
adjacências. Se insiste em suas ações de pilhagem, é para mostrar a atmosfera de inquietação e 
temor em que vivia, alimentando, assim, a ilusão de obter transferência para uma região mais 
calma. Lembra E. Lozovan que, se no começo de sua estada em Tomos, o poeta considerava a 
maior maldição o fato de viver e morrer entre os getas, foi-lhe necessário, com o transcurso do 
tempo, cumprir a formae mutatio da integração moral que lhe repugnava: ... Fortiter Euxinis 
inmoriemur aquis (III 7, 40). Desde o terceiro ano, preocupado com a queda de qualidade de 
seus versos, instala-se em seu espírito a convicção de tomar-se célebre entre os bárbaros.-...Inter 
Sauromatas ingeniosus ero (Tr. V 1, 74). Afinal, conta o Istro com talento poético superior ao 
seu (II 7, 83)? Superadas as repugnâncias, deixa-se seduzir pela idéia dessa formae mutatio (I 
5, 63-64; 8, 5S-56)84, transformando-se no primeiro e único exemplo de latino a escrever uma 
obra em língua estrangeira não sendo o grego85. É com orgulho que se proclama Paene poeta 
Getes : “E [...] não te surpreendas se têm defeitos os versos que componho quase como poeta 
gético”86. Tendo aprendido o gético e o sármata: ...Nam didici Getice Sarmaticeque loqui... (III 
2, 40), escreveu, sobre a morte de Augusto, no ano 14, um poema em língua gética, ao ritmo 
dos versos latinos, que continha o louvor do princeps finado e o elogio de seu sucessor, 
Tibério, de Lívia, Germânico e Druso. Ao que parece, como lembra S. Lambrino, Ovídio 
atribuía um valor particular a tal composição87, porquanto, propalando o culto imperial, leu-a 
pessoalmente aos inhumani Getae. Após a leitura, estes manifestaram-lhe ruidosamente sua

87. LAMBRINO, S.‘Tomes, cité gréco-gète chez Ovide”. Paris, Ovidiana..., 1958, p.384.

85. HERESCU, N. I. “Poeta Getes”. Paris, Ovidiana..., 1958, p.404.

84. LOZOVAN, E. Ovide et le biliguisme. Paris, Ovidiana..., 1958, p. 398.
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88. LOZOVAN, E., op. cit., p.402.
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As Epistulae ex Ponto têm sido criticadas em razão de Ovídio tê-las considerado como 
scripta mediocria (I 5, 83; III 9, 54) Já nos Tristia, ele queixa-se da acentuada queda de 
qualidade estilística do bloco elegíaco-epistolar do desterro (7r. III 14, 45 et seqs.-, V 7, 53 et 
seqs:, N 12, 57), acusando-se de cometer erros métricos e sintáticos, queixa interpretada mui 
literalmente por alguns que subestimam essas elegias em relação aos felices libelli (Tr 11,3) 

QQ 

da fase da juventude e da maturidade .
Saint-Denis, v.g., apontando o virtuosismo nos exercícios de retórica de Ovídio, considera 

que o estilo destes poemas não foi renovado pelos infortúnios do banido. São textos, segundo 
ele, em que o autor continua sendo um prestidigitador muito hábil na elaboração de trocadilhos, 
sentenças fulgurantes, paralelismos, antíteses, alusões mitológicas, litanias de comparações. A

89. PICHON, R. Histoire de la littérature latine. Paris, Hachette, s.d., p. 427; DAVISSON, M. T. “Duritia and 
creativity in exile”: Epistulae ex Ponto 4, 10”, Classical Antiquity, 1982, p. 28-42.

admiração agitando-lhe as aljavas repletas de flechas, aplaudindo-o e saudando-o com longo 
murmúrio. Estavam convictos de que, assim escrevendo, seria perdoado e repatriado em breve 
(IV 13, 17-36). Estas e outras manifestações levam a supor que Ovídio esteja mais incorporado 
a um mundo diverso do romano, participando das festas e das amarguras cotidianas da cidade. 
Ele retoma à amenidade dos getas ao revelar que, embora não existisse um povo mais 
selvagem, eles lamentaram seus infortúnios, uma longa Ilíada de desgraças (II 7, 31-34). Em 
outra epístola (IV 9), enaltece a simpatia deste povo que ficaria assaz contente se ele 
permanecesse em Tomos, desde que não quisesse regressar à pátria. Isto denota a afabilidade 
desses autóctones em relação àquele que acabara por aproximar-se deles com um sentimento 
que só teria nesta época um artista dotado de compreensão para tudo que é humano, uma 
alma cheia de amor para a humanidade inteira. Crê Lozovan, que, com o decurso dos anos, o 
poeta, seguindo a lógica de sua evolução moral e linguística, já se adaptara sensivelmente à 
vida gética88.



91. LOZOVAN, E. op.cit, p. 399.
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90. SAINT-DENIS, E. Essais sur le Rire et le Sourire des Latins. Gap. XV: “L’abus de 1’esprit et la preciosité 
ridicule”, p. 278-279.

poesia de Ovídio, segundo ele, permanece artificial e preciosa. Como antes, continua poeta 
mundano longe do mundo, graceja e brinca com os assuntos mais graves. Como antes, ele se 
entrega aos exercícios de estilo, quer ser deslumbrante quando seria mister ser comovente; seu 
sofrimento se toma mesmo pretexto para sutilezas, para a engenhosidade e a frivolidade .

Ovídio, generoso com os poetas (cf II 5), sempre foi severo na autocrítica. A prática 
comum de se lerem publicamente textos inéditos para se distinguirem amigos e mecenas e, ao 
mesmo tempo, se proceder ao seu exame cuidadoso antes da publicação, era inviável em 
Tomos, onde não havia ninguém a quem pudesse lê-los, onde tinha que ser seu próprio crítico, 
esquivando-se às tarefas de revisão. Além disso, faltavam-lhe condições materiais e 
psicológicas para produzir uma boa obra: mente sossegada, meio ambiente pacífico, abundantes 
livros, incentivo de um auditório (IV 2, 29 et seqs.). Privado do convívio lingiiístico-literário, 
desarraigado de sua cultura, coagido a viver entre povos aloglotas, duplamente prisioneiro, 
como cidadão e escritor, teme que barbarismos e demais erros gramaticais pululem em sua 
correspondência elegíaca do desterro. Tem que recorrer a expedientes de emergência para 
evitar o esquecimento da língua-mãe: conversa com algum marinheiro de passagem (Tr III 12, 
39-40), serve-se de solilóquios por falta de interlocutor (Tr. V 7, 61-63), lê reiteradamente 
cópia de discurso de Máximo Cota (III 5, 7-12). Poesia escrita neste contexto, num cenário 
desolador, com a repetição das mesmas instâncias e a invariável melancolia de seu tom, tinha 
que ser assaz monótona. Como observa E. Lozovan, seria natural um declínio linguístico e, ao 
mesmo tempo, poético91, o que, nada obstante, não é constatado. Possuidor de notável domínio 
da língua latina, seu vocabulário não sofre contaminações. Suas queixas, que traduzem 
preocupações de casticidade, sem abdicar da simplicidade estrutural e da suavidade e melodia 
rítmicas, reforçam a mensagem de que o artista nato não se destrói na fatalidade, mas encontra 
motivos e inspiração para maturar a sua potencialidade criadora.

A verdade é que a produção elegíaca do desterro menor atenção vem recebendo no 
conjunto da obra de Ovídio, sendo que a vertente estilístico-literária desses poemas não é tão 
pesquisada como outros aspectos, sobretudo os históricos e os jurídicos. O que caracteriza o 
estilo desses poemas é a presença de traços tipicamente “barrocos”, entre os quais vale destacar



92. VÁSQUEZ, J. G. op. cit., p. 37.

93. BARDON, H., op. cit., p. 75 et seqs.

96. MARCOVICH, M. “Que fín perseguia Ovídio en su epitáfio? Humanidades 2,1960, p. 412-413.
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94. BAYET, J. op cit.., p. 425.

95. VÁSQUEZ, J. G., op. cit., p. 43.

97. RUIZ DE ELV1RA, A. “Las Metamorfosis de Ovidio”. Estúdios de literatura latina. Cuademos de la Fundación 
Pastor. Madrid. 1969, p. 111.

98. VÁSQUEZ, J. G., op. cit., p. 36; PUBLIO OVIDIO NASÓN, “Notas al texto latino”, op. cit., p. CXXIII- 
CLXVI.

os contrastes, em especial contrastes léxicos92, embora creiam outros, como H.Bardon, que, no 
momento em que as inquietações e os sofrimentos abriam inúmeras possibilidades estéticas 
para Ovídio, o classicismo triunfou nas elegias do exílio , tese assim resumida por Jean Bayet: 
“...il est encore classique par son aisance limpide, et surtout par sa santé intellectuelle: sa vision 
est tranche, sa sensibilité sans détours, sa raison intacte...”94. Outra característica do estilo 
“barroco” na correspondência elegíaca do desterro é o papel da repetição, que ocorre na 
modalidade de simples repetições léxicas ou na própria reiteração temática95. A redundância ou 
monotonia que tanto a caracteriza desempenha uma função primordial que M. Marcovich 
chama de “plano geral da poesia do exílio”, que consiste em não deixar-se cair no olvido, 
senão por todos os meios [...] refrescar constantemente a memória do público e dos espíritos 
influentes em Roma sobre a pessoa do desterrado, para assim lograr o perdão e o regresso à 
pátria, ou então, a mudança para outro lugar menos rigoroso”96. Tal característica, segundo 
Ruiz de Elvira, toma Ovídio o mais autêntico, o mais semelhante à vida entre todos os poetas 

o (Y7
das letras latinas .

Com relação ao nível sonoro, as aliterações e demais recursos fonoestilísticos, bem como 
os retórico-estilísticos são tão freqiientes nas Epistulae ex Ponto como no resto da produção 
ovidiana. O talento e a habilidade na conciliação de elementos retóricos e poéticos, 
aparentemente inajustáveis98, a versatilidade na adequação poética a quaisquer contextos, o 
emprego quase excessivo de elementos mitológicos para reforçar os exempla, a capacidade de 
dar vida artística a argumentos tão áridos, a naturalidade e a evidência pictórica das imagens, a 
riqueza e a fluência da língua, o andamento e a facilidade harmoniosa do verso, a perfeição e a 
vivacidade desenvolta do estilo são qualidades que Ovídio persegue com obsessão.
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Entre os metaplasmos, tropos e figuras, que encontramos nas vinte e uma epístolas que 

traduzimos, destacaríamos os adunatos: Torquet enim Fortuna parum, nisi Nilus in Hebrum/ 

confluat et frondes Alpibus addat Athol (I 5, 21-22); Nam prius incipiant turres uitare 

columbae,/ antra ferae, pecudes gramina, mergus aquas/ quam male se praestet ueteri 

Graecinus amico/ (I 6, 51-53); Longa dies citius brumali sidere noxque/ tardior hiberna 

solstitialis erit/ nec Babylon aestum nec frigora Pontus habebit/ caltaque Paestanas uincet odore 

rosas/ quam tibi nostrarum ueniant obliuia rerum/ (II 4, 25-29); Cinyphiae segetis citius 

numerabis aristas,/ altaque quam multis floreat Hybla thymis/ et quot aues motis nitantur in aere 

pennis/ quotque natent pisces aequore certus eris/ quam tibi nostrorum statuatur summa 

laborum.../ (II 7, 25-29); Nam caput e nostra citius ceruice recedet/ etpatiar fossis lumen abire 

genis/, quam caream raptis, o publica numina, uobisl... (II 8, 65-67) etc.; as aliterações: ...nec 

iuueni lusus qui placuere iuuant...(\ 4, 4); Firmus es et, quoniam non sunt ea qualia uellesj uela 

regis quassae qualiacumque ratis/ (II 3, 57-58); Saepe breuis nobis uicibus uia uisa 

loquendi...(\\ 10, 35) etc.; as anáforas: Non ager hic pomum, non dulces educat uuas,/ non 

salices ripa, robora monte uirent/ (I 3, 51-52); Fie ego ...ille ego (I 2, 129- 

136);. ..quique. ..quique. ..qui... qui. ..(ibid.,\\9-\26)',...quodque...quodque (ibid., 85-86);. ..et 

modo...et modo...(ibid., 49-50); Aut...aut...(ibid., 45-47); Paenitet, oL.paenitet... (I 1, 59-60); 

ipse...ipse...ipse...ipse... (I 8, 51-58); Iam...iam...iam...(\ 4, 1-3); Quod mare, quod tellus adpone, 

quod educat aer ...(I 10, 9); Nos fora uiderunt..., nos porticus..., nos uia..., nos theatra (anáfora + 

zeugma) (II 4, 19-20); nec,...wec...(anáfora+polissíndeto) (ibid., 27); Quodque...quod (+ 

polissíndeto) (II 6, 17); turpe...turpe...turpe (ibid., 19-23); dignus es...dignus es (ibid. 30-31);... 

quos ego...quos ego (II 7, 30);...ultima...ultimus (ibid., 66); Parce...parce (+ polissíndeto) (II 8, 

23-25); ...per...per...per...per...(anáfora + polissíndeto) (ibid., 27-33) etc.; as anástrofes: ...nobis 

a= a nobis (II 3, 79);... teprecor a saluo=precor a te saluo (II 5, 4);... a malepacatis Getis = 

a Getis male pacatis (II 7, 2); ... in nobis ...noua plaga = nobis in nouaplaga (II 7, 42); Nam 

caput e nostra citius ceruice recedet= Nam caput nostra e ceruice citius recedet... (II 8, 65) etc.; 

as antíteses: Saepe precor mortem, mortem quoque deprecor idem... (antítese + epizeuxe) (I 2, 

57) etc.; as antonomásias:..nihil inpedit ortos/ exule seruatis legibus Vrbe frui (I 1, 21-22) etc.; 

as apócopes: ...qui nasci ut posses, quamuis cecidere (= ceciderunt) trecenti...(\ 2, 3) ...nunc 

quoque esatque animi non cecidere (= ceciderunt) tui... (II 3, 50); ...quodque sitim didicere (-
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didicerunt) diu tolerare...(I 2, 85);...quamque dedere (= dederunt) mihi praesentia numina 

uitam...(ibid.,\05)’, ...exceptis domino qui nocuere (= nocuerunt) suo... (ibid.,\34); I nunc et 

ueterum nobis exempla uirorum/ qui forti casum mente tulere (=tulerunt) refer...(I 3, 61- 

62);... nec iuueni lusus qui placuere (= placuerunt) iuuant...(\ 4, 4); Hle habuit comités primos 

telluris Achiuae,/ at nostram cuncti destituere (= destituerunt) fugam (ibid., 33-34); Illum tutata 

est cum Pallade regia luno:/ defendere (= defenderunt) meum numina nulla caput (ibid., 39-40) 

; Illum furtiuae iuuere(- iuuerunt) Cupidinis artes...(ibid., 41); ...ut sua uerba legas, Maxime, 

Naso rogat,/ in quibus ingenium desiste requirere nostrum,/ nescius exilii ne uideare (= 

uidearis) mei/ (I 5, 2-4); Cernis ut ignauum corrumpant otia corpus,/ ut capiant uitium, ni 

(=nisi) moueantur, aquae (ibid., 5-6); Hoc merui, magni sic uoluere(= uoluerunt) dei (ibid., 70); 

Quid tibi, si calidae, prosit, laudere (= lauderis) Syenae/ aut ubi Taprobanen Indica tingit aqua? 

(ibid., 79-80);... conticuere (= conticuerunt) (II 5, 48);... ingemuere (= ingemuerunt) (II 7, 32);... 

peperere (- pepererunt) (II 8, 46);... nouere (= nouerunt (ibid., 61);... tulere (= tulerunt) (II 10, 

34);... fuere (= fuerunt) (ibid., 36) etc.; os assíndetos:... antra ferae, pecudes gramina, mergus 

aquas... (I 6, 52); Hoc merui, magni sic uoluere dei (I 5, 70); ...piger adpoenas princeps, ad 

praemia uelox...(I 2, 121); ...multa metu poenae, poena qui pauca coercet...(ibid., 125) etc.; as 

elipses: (Sic) uiuimus ut numquam sensu careamus amaro. ..(I 2, 37);...somnus adest, solitis 

(cum) nox uenit orba malis (ibid., 42); Cum relego, scripsisse (me) pudet... (I 5, 15);...me 

quoque, qui feci, iudice digna (sunt) Uni (ibid., 16); Nec tamen emendo; labor hic quam scribere 

maior (est)... (ibid., 17); Torquet enim fortuna parum, nisi Lixus in Hebrum/ confluat et (nisi) 

frondes Alpibus addat Atho (ibid., 21-22); Aldus ire libet (tibi)? (ibid, 81); Quidquid id est, ut 
non (est) facinus, sic culpa uocanda est...(\ 6, 25); (Sic) spes igitur menti poenae, Graecine, 
leuandae/ non est ex toto nulla relicta meae/ (ibid., 27-28); ...liberaque a ferro crura futura 

(esse) putet (ibid., 32); ...An nisi nomine lecto (tibi)/ haec me Nasonem scribere uerba latet?/(I 

7, 3-4); ...in quibus, ut (in) populo, pars ego parua fui (ibid., 16); ...et dedimus medio scripta 

canenda (est mihi) foro (ibid., 30); ...si tamen haec illi non nocitura (esse) putas...(ibid., 34); ...si 

minus, hac quoque me (esse) mendacemparte fatebor...(ibid., 35); ...Quid (est) enim mirabile...? 

(ibid., 49); Quo libet in numero (tuorum) me, Messaline, repone... (ibid., 67); ...summa satis (est) 

nostri si tibi nota mali (I 8, 4); ...sunt ubi, si uiuunt, nostra quoque consita quaedam,/sed non et 

nostra poma legenda (sunt) manu (ibid., 47-48); Pro quibus amissis utinam (mihi) contingere 

possit...(ibid., 49); Vnde sed hoc (erit) nobis minimum quos inter et hostem/ discrimen murus
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clausaque porta facit?/ (ibid., 61-62); Ante meos oculos tamquam (esset) praesentis imago/ 

haeret et (illum) extinctum uiuere fingit amor/ (I 9, 7-8); (Ut) qui meritam nobis minuat, non 

finiat iram...(\ 10, 43);... sumpturum (esse)... (II 1, 31);... adiectum (esse)...(ibid., 35);... lata 

(esse)... (ibid., 38);... (mihi) optanti... (ibid., 56);... dieta (sunt), (me) vaticinante... (ibid., 62);... 

adorta (est)... (II 2, 16);... nos ...usos (esse) (ibid. 103);... (Nos) Qui... (ibid., 1217;... (tu) 

sacerdos (ibid., 123);...nocitura (mihi) (ibid. 125);... flavuit (in) uelis ...meis (II 3, 26);... 

incomitata (debet esse)... (ibid., 36);... casura (esse)... (ibid., 59);... natus (es)... (ibid., 71);... 

(me) quaerenti... (ibid., 85);... (me esse) confessum... (me esse) negantem... (ibid., 87); ...solitum 

(esse)... (ibid., 100);... uisae (sunt nobis)... (II 4, 11);... facta litura est (mihi)... (ibid., 18);... 

semper (fuit)... (ibid., 21); Longa dies (erit)... (ibid.,25);... qua licet (tibi) et quantum non (tibi) 

onerosus ero (ibid. 34);...te precor a saluo (ut) possit... (II 5, 4);... (me) exigit... (ibid., 6);... 

(mihi) dedisti... (ibid., 13);... (me) audentem... (ibid., 29);... (tibi) mando, (ut) sentiat... (ibid., 

34);... (ut) cumulus gratia nostra leuis (ibid., 36);... laudandus (sum)... (ibid., 37);... places (illi) 

(ibid., 44);... desisti (dicere)... (ibid., 47);... solutum (est) (ibid., 53);... habenda (esse) (ibid., 

58);... confinia (sunt)... (ibid., 71);... tuenda (esse)... (ibid., 72);... non haec... fides (fuit) (II 6, 

26);... itura (esse)... (II 7, 18);... puter (tibi)... (ibid., 24);... bibitur (mihi)... (ibid., 74);... 

nitendum uertice pleno est (tibi)... (ibid., 77);... (ut) onerosa... (II 8, 30);... (qui est) tibi... (II 9, 

4);... mihi (fuit) (ibid., 8);... hoc tibi (suadet)... (ibid., 19)... eunti (inpuppi)... (ibid., 27);... (ut) 

hóstia... (ibid., 31);... praestet (mihi)... (ibid., 79);... uisa (est)... (II 10, 35);... defuit (nobis)... ( 

ibid., 38);... nonpudeat (nos)... (ibid., 42);... uisus (sum tibi)... (ibid., 44) etc.; as enálages: Ira 

uiri mitis non me misisset in istam (= hic),/ si satis haec illi nota fuisset humus/ (I 2, 87- 

88);...proiectus in aequor/ Arcturum subii Pleiadumque minas/ (= Pleiades... minaces) (II 7, 57- 

58) etc.', os eufemismos: Noluit, ut poterat, minimo me perdere nutu...(\ 2, 91) etc.', as 

hendíades: Ecquis in extremopositus iacet orbe tuorum...(=extremo...orbis} (I 7, 5f...stagnaque 

et euripi Virgineusque liquor (~ stagnaque et euripi Virgineique liquoris) (I 8, 38); ...saxaque 

roratis erubuisse rosis (=roribus...rosarum)... (II 1, 36); Cum tu desisti mortaliaque ora (= 

mortaliumque ora) quierunt... (II 5, 47) etc.; as hipálages:...aspicio patriae tecta relicta meae = 

patriae tecta relictae meae (I 2, 48); ...scribimus inuita uixque coacta manu = ...scribimus inuiti 

uixque coacta manu (I 5, 10); Crede mihi, muitos habeas cum dignus amicos...= Crede mihi, 

muitos habeas cum dignos amicos... (I 9, 37); Adiuuat in bello pacatae ramus oliuae... = pacatus 

ramus oliuae... (I 1, 31); ...orbis in extremi iaceo desertus harenis... = orbis ...extremis ...(I 3,
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49); ... sic tibi sint fratres totaque salua domus...=... sint fratres salui totaque domus... (II 6, 16) 

etc.; as metáforas:... tecta rigent fixis ueluti uelata sagittis...(\ 2, 21); Somnia me terrent 

...(ibid.,43); Dant illis ânimos arcus...(ibid. 83); Vox, precor, Augustas pro me tua molliat 

aures...(ibid., 1 \5);...horrent admotas uulnera cruda manus (I 3, 16); ...confiteor misero molle 

cor esse mihi (I 3, 32); ...terra tremit (I 4, 30);...mea fama sepulta est... (I 5, 85); ...cor tibi triste 

fuit? (I 6, 2); ...pectora mollescunt asperitasque fugit (ibid., 8); ...et uoti quaeso contrahe uela tui 

(I 8, 72) etc.; as metonímias (ou sinédoques):... sub lare (= domo) priuato tutius esse putant (I

1, 10); Necprius hi mentem stimuli (= tormenta) quam uita relinquet...(ibid., 75); ...sic mea (= 

meum) perpetuos curarum pectora (=pectus) mor sus...(ibid., 73); ...nil opus est ullis in mea fata 

(= meum fatum) Getis (I 2, 92);)...z'Z/e ego qui duxi uestros Hymenaeon ad ignes... (= amores) (I

2, 131); ...ut solet infuso uena (= pulsus) redire mero (I 3, 10); ...quo duce trabs (= nauis) 

Colcha sacra cucurrit aqua (ibid., 76);...nec, si me súbito uideas, agnoscere possis,/ aetatis (= 

uitae) facta est tanta ruina meae/ (I 4, 5-6); ... defendere meum numina nulla caput (= meam... 

uitam) (ibid., 40); Hanc ferus Odrysiis inopino Marte (= bello) peremptis  innumero milite 

(= exercitu)...(\ 8, 15, 18);... tuis (= tuo) toto diuidor orbe rogis (= rogo) (I 9, 48); Os hebes est 

positaeque mouentfastidia (= fastidium) mensae...(l 10, 7); Excipe naufragium non duro litore 

nostrum,/ ne fuerit terra tutior unda (= aequor) tua (II 9, 9-10); Tu mihi narrasti, cum multis 

lucibus (= diebus) ante/fuderit adsiduas nubilus auster aquas... (III, 25-26); Incolumis coniunx 

suapuluinaria (= suumpuluinarium) seruat... (II 2, 69); At reditus iam quisque suos amat et sibi 

quid sit/ utile sollicitis subputat articulis (= digitis)/ (II 3, 17-18); Mouit amicitiae tum te 

constantia longae/ante tuos ortus (= tuum ortum) quae mihi coepta fuit... (ibid. 69-70);... tibi in 

cunis (= in cuna) oscula prima dedi...(ibid., 72); Mitius est lasso digitum subponere mento/ 

mergere quam liquidis ora (=os) natandis aquis/ (ibid., 39-40);...nec mea subiecta conuicta est 

gemma tabella (= scriptum)/ mendacem Unis inposuisse notam/ (II 9, 69-70); Quam tu uel longi 
debes conuictibus (=conuictú) aeui...(\\ 10, 9) etc.; os pleonasmos: ...Isidis Isiacos ante sedere 

focos (I 1, 52); ...moenibus etpositu uix adeunda loci (I 8, 12); ...Valet ille videtque/ quas fecit 

uires, Roma, ualere tuas/ (II 2, 67-68);... procul absumus... (II 10, 19); Saepe solent hiemem 

placidam sentire carinae... (II 7, 59) etc.; os polissíndetos:...we/ merui uel sensi principis 

iram...(\ 1, 49);...quas fugerem docuit quas sequererque uias (I 4, 38);...7zortator studii causaque 

faxque mei...(\ 7, 28); Quaque egopermisi quaque est respassapepercit ...(ibid., 45); Nec uitam 

nec opes nec ademit posse reuerti,/ si sua per uestras uicta sit ira preces/ (ibid., 47-
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^...fluminaque et montes...(II 1, 39); ...et belli...caputque (ibid., 46); ...statque caditque (II 3, 

\dy,...grauitasque nitorque... (II 5, 29); ...corpusque animusque... (II 7, 71); ...gemmaeque 

manusque...(\l 10, 7) etc.; as síncopes: Cum bene firmarunt (=firmauenmt) animum praecepta 

iacentem...(\ 3, 27); Mors faciet certe ne sim, cum uenerit, exul;/ ne non peccarim 

(=peccauerim) mors quoque non faciet/ (I 1, 65-66); Nescit enim Caesar, quamuis deus omnia 

norit (- nouerit)...(I 2, 71); ludicium nobis igitur cum uindicis adsit,/ non est cur tua me ianua 

nosse (~nouisse) neget/ (I 7, 53-54); ...et discam Getici quae norunt (=nouerunt) uerba 

iuuenci...(\ 8, 55); At tibi nascenti, quod toto pectore laetor,/ nerunt (= neuerunt) fatales fortia 

fila deae/ (I 8, 63-64); Nil sibi cum pelagi dicit fore naufragus undis/ et ducit remos qua modo 

nauit (= natauit) aqua/(I 5, 39-40); Cum bene quaesieris (= quaesiueris) quidagam...(ibid., 53); 

Tu mihi narrasti (= narrauisti)... (II 1, 25);... quaque ierit = iuerit)...(ibid., 35) ;... isse (iuisse) 

(ibid., 50); Quod tu laudaras (- laudaueras)... (II 4, 15); Cum tu desisti (= desististi) 
mortaliaque ora quierunt (= quieuerunt)... (II 5, 47); Parce, precor, saecli (= saeculi) decus 

indelebile nostri... (II 8, 25) etc.; as tmeses\...quamque libet (=et quamlibet) longis cursibus 

aptus equus... (I 2, 84); ...quo ponam uigilans têmpora longa modo? (quo...modo= quomodo) (I 

5, 48); ...tristior ista/ terra sub ambobus non iacet ulla polis/ (non...ulla= nulla) (II 7, 63-64) 

etc.; as zeugmas: ...aut quidSauromataefaciant, quidlazyges acres (faciant)/cultaque Oresteae 

Taurica terra deae (faciat)/ quaeque aliae gentes (faciant)!...Q 2, 77-79); Nos premat aut bello 

tellus aut (premat) frigore caelum/ truxque Getes (pugnet) armis, grandinepugnet hiems...(l 7, 

11-12); ...sic mea perpetuis liquefiunt pectora curis,/ ignibus admotis ut noua cera solet 

(liquefieri)/ (I 2, 55-56); Ipse ego pendentis, liceat modo, rupe cappellas (uelim pascere),/ ipse 

uelim báculopascere nixus oues! (I 8, 51-52); ...meque simul senia iudiciumque (serua) tuum (II 

7, 84) etc.
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As Pônticas iniciam com uma epístola ao advogado Brutédio Bruto (?), brilhante orador, inimigo da 
injustiça, um dos poucos amigos que permaneceram fiéis ao poeta e com o qual pôde confiar na desgraça 
(IV 6, 28 et seqs.); trata-se, por outro lado, de um crítico assaz sincero de algum defeito das elegias do 
desterro, como a monotonia (III9). O amigo lerá os peregrini libelli em seus raros momentos de ócio e se 
encarregará de sua edição, como provavelmente o fizera com a das Metamorfoses. O poeta destaca a 
principal diferença entre os Tristia e as Epistulae ex Ponto: nesta são citados os nomes dos destinatários, 
mesmo que estes não o queiram.

99. Esta epístola, que serve de prólogo à coletânea formada pelos três primeiros livros, é contemporânea do epílogo 
dirigido ao mesmo Bruto (III 9). As epístolas foram reunidas sem preocupações cronológicas (OVIDE. Pontiques. 
Texte établi et traduit par Jacques André. Paris. Les Belles Lettres, 1977, n 1, p. 2).

100. Havia em Roma três bibliotecas públicas (publica monimenta), fundadas pelos generais com os despojos da 
guerra: a primeira, fundada por Asínio Polião, no ano 39 a.C., tinha sua sede no Atrium Libertatis: Augusto fundou, 
depois de 33 a.C., a do Pórtico de Otávia e em 28 a do Palatino no templo de Apoio (id., p. 2, nota 3; Suet. Aug. 
29).

Nasão, não mais um recém-chegado ao território de Tomos", envia-te esta obra do litoral 

gético. Se dispuseres de tempo, Bruto, recebe como hóspedes estes modestos livros que chegam 

de terra estrangeira e oculta-os onde quiseres, contanto que em algum lugar. Não se atrevem a 
aparecer nas bibliotecas públicas100, temerosos de que o nome do autor lhes tenha interditado 

este acesso. Ah! Quantas vezes lhes disse: “Por certo nada ensinais de obsceno. Ide! Estão 

abertos esses lugares aos castos poemas!”. Dele, no entanto, não se avizinham, mas, como tu 

mesmo vês, julgam mais seguro ocultar-se sob o teto de um particular.

Procuras onde colocá-los sem comprometer os demais? Onde estava a Ars, tens livre essa 

parte. Talvez, surpreso pela novidade, quisesses saber por que vêm. Recebe-os, tais como se
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104.0 título de “Pai da Pátria” foi concedido pelo Senado a Augusto no dia 5 de fevereiro do ano 2 a.C., título este 
que ele teria recusado durante algum tempo (Suet., Aug. 58; Fastos II, 127-128).

105. Alusão ao culto da deusa egípcia Isis, introduzido em Roma no começo do século I a.C. e que se difundiu 
principalmente entre as mulheres (7r. II, 43). A ilha de Faros, onde exerciam seus misteres os sacerdotes da deusa, 
ficava perto de Alexandria, no Egito (VASQUEZ, J. G., op.cit., n. 11, p. 358).

106. A “Mãe dos deuses” é Cibele, deusa de origem frigia, a quem se dedicara um templo em Roma no ano 191 
a.C., no Palatino (Id Ibid., n. 12, p. 358).

103. O “autor da paz” é Augusto, assim chamado por ter posto fim ao longo período de guerras civis, que haviam 
ocorrido nos dois primeiros terços do século I a.C., e haver inaugurado uma nova era de paz, a chamada “Paz 
augústea” (/</.., ibid., n. 8, p. 357).

102. Alusão aos escritos do triúmviro Marco Antônio, autor de panfletos contra Augusto, e aos de Marco Júnio 
Bruto, famoso orador, assassino de Júlio César. Marco J. Bruto foi autor de vários tratados filosóficos. Ambos 
levantaram suas armas contra os deuses, isto é, atentaram contra César e contra Augusto (VASQUEZ, J. G. Tristes 
* Pónticas. Introducción, traducción y notas. Madrid, Gredos, 1992, n. 7, p. 357).

apresentam, porquanto não tratam de amor. Verás que esta obra, conquanto seu título não inspire 
compaixão, não é menos triste que a que publiquei anteriormente101. Com os mesmos temas, 
difere no título e as epístolas, sem ocultar os nomes, informam para quem foram dirigidas. 
Mesmo que vós não queirais isto, não podeis impedi-lo e minha Musa, prestativa, vem até vós, 
contra a vossa vontade.

Qualquer que seja seu valor, acresce-a às minhas; nada impede que nascidos de exilado 
desfrutem da Urbs, desde que suas leis sejam observadas. Não há por que temeres: lêem-se os 
escritos de Antônio e os do erudito Bruto estão à vista nas prateleiras102. Nem me julgo tão 
insano para me comparar a tão ilustres nomes, mas, ao menos, não empunhei armas cruéis contra 
os deuses. Enfim, nenhum de meus livros deixa de prestar homenagens a César, que ele próprio 
não deseja. Se suspeitas de minha pessoa, acolhe os louvores aos deuses e, apagando meu nome, 
recebe estes poemas. Nos combates, serve de ajuda um ramo da pacífica oliveira: de nada me 
servirá mencionar o autor da paz103? Quando Enéias trazia o pai sobre os ombros, conta-se que 
as chamas, espontaneamente, davam passagem ao herói. Meu livro traz um descendente de 
Enéias, e não se abrirá para ele toda via? Este, ademais, é o Pai da Pátria104, aquele foi o de 
Enéias. Quem é tão audaz que obrigue a retirar-se do limiar o homem de Faros cuja mão agita o 
sonoro sistro105? Quando, diante da Mãe dos deuses106, o músico toca a flauta recurva, quem lhe 
negará um pequeno óbolo de bronze? Sabemos que nada parecido ocorre por prescrição de
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107. A deusa Diana, assimilada à Ártemis grega, tinha seu templo mais famoso do Lácio, em Arícia, o templo de 
Diana Aricina, situado na zona mais boscosa dos Montes Albanos (Fastos III, 263 et seqs.( Em Roma o templo mais 
importante dedicado a Diana era o do Aventino, templo da Confederação dos Povos Latinos, fundado por Sérvio 
Túlio. Como irmã de Apoio, Diana estava também vinculada à adivinhação (VÁSQUEZ, J. G., op.cit., n. 13, p. 
358).

Diana107, entretanto seu arúspice dispõe do que viver. O próprio poder dos deuses celestes move 
nossos espíritos e não é torpe levar-se por símil credulidade.

Eis que eu, em lugar do sistro e da flauta de buxo frígio, trago os nomes sagrados da gens 
lulia. Predigo e exorto: dai passagem ao portador de cousas santas; não é para meu benefício, 
porém para uma grande divindade que vo-lo peço e não creiais que, por ter merecido ou sentido 
a ira do Príncipe, ele não queira ser venerado por mim. Eu vi sentar-se diante das aras isíacas 
alguém confessando ter ofendido a divindade de Isis, vestida de linho. Outro, reduzido à 
cegueira, por culpa semelhante, gritava no meio da rua que bem o merecera. Os deuses gostam 
de que se façam tais declarações, que atestam e comprovam seu poder. Amiúde reduzem as 
penas e restituem a visão àqueles da qual haviam privado, quando os vêem assaz arrependidos da 
sua falta.

Oh! eu me arrependo - se se pode crer nos infelizes -, eu me arrependo, e por meu feito, eu 
mesmo me torturo. Por mais doloroso que seja meu exílio, minha culpa é ainda maior; sofrer a 
pena é menos doloroso que havê-la merecido. Embora os deuses, dos quais ele é o mais 
manifesto, me favoreçam, o castigo poderá ter fim, todavia o sentimento de culpa durará 
sempre. A morte, por certo, quando chegar, fará que eu não seja mais um exilado, contudo a 
morte não fará também que eu não haja cometido uma falta. Não se admire, pois, que minha 
alma se desagregue e se dissolva como a neve que se desfaz em água. Como a nave apodrecida é 
devorada por invisível carcoma; como as ondas salobras do pélago socavam os escolhos; como o 
ferro abandonado é roído por corrosiva ferrugem; como o livro encerrado no arquivo é 
consumido pela traça, assim meu peito padece as contínuas investidas das preocupações, pelas 
quais será consumido sem fim. Estes tormentos não deixarão a minha alma senão com a vida e 
quem sofre desaparecerá antes que a própria dor. Se os poderes celestes, nossos mestres, derem 
crédito a estas palavras, serei julgado, talvez, digno de modesta assistência, sendo transferido 
para um lugar livre dos arcos dos citas.

Pedir-lhes mais seria insolência.
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Máximo, tu que enches a medida de teu nome tão preclaro e duplicas a tua estirpe com a 

nobreza de tua alma, a quem para que pudesses nascer, embora perecessem trezentos, não 
arrebatou a todos os Fábios um mesmo dia108, talvez inquiras por quem te seja enviada esta 

epístola e queiras ter mais certeza de que sou eu quem se comunica contigo. Pobre de mim! Que 

farei? Receio que, tendo lido meu nome, te tomes severo e leias a seqiiência com sentimento

Paulo Fábio Máximo, filho do cônsul Quinto Fábio Máximo, chegou ao consulado no ano 11 d.C. 
Desposara Márcia, prima-irmã de Augusto. Foi um dos mais ilustres destinatários para interessar-se por 
obter o perdão de Augusto para o poeta, o que não ocorreu em virtude de sua morte, no ano 14 d.C., 
pouco antes da do princeps, morte que poderia estar relacionada à viagem que fizera com este à ilha de 
Planásia para rever Agripa Póstumo, e ao ressentimento de Lívia, devido a sua influência junto a 
Augusto. O poeta lamenta a morte do amigo e protetor, e se considera causa da mesma, ficando órfão de 
ajuda (IV 6,9-14). Ovídio relata os sofrimentos que o atormentam enquanto está desperto e não o poupam 
mesmo dormindo. Esta é uma das epístolas mais ricas em recursos retóricos, como os silogismos. 
Augusto puniu com justiça o réu, banindo-o a Tomos, sem saber quais eram as reais condições de 
segurança desta plaga; portanto, para não deixá-lo morrer em combate, aquiescerá em transferi-lo para 
uma terra menos distante. Por que a Paulo Fábio Máximo cabe a missão de interceder por ele? Por ser o 
mais indicado pela nobreza de sua origem aliada à de seu caráter. Augusto gosta que se propale sua 
clemência; mesmo quando castiga, o faz com pesar. Deve, portanto, estar preparado para receber as 
súplicas deste ilustre destinatário, ao qual Ovídio se sente ligado por ter estado amiúde inter conuiuas, por 
ter escrito seu himeneu, por haver trocado com ele louvores literários e por haver desposado uma mulher 
da gens Fabia que implora, aos prantos que, aplacando Augusto com a força persuasória de seus 
argumentos, possa conseguir o regresso do marido.

108. Durante a guerra contra os habitantes de Veyos, no ano 479 a.C., todo um destacamento composto por 
membros da gens Fabia foi aniquilado na batalha de Crêmera. De toda a família Fábia só sobreviveu um menino 
que permanecera em Roma para perpetuara linhagem dos Fábios {Fastos II, 193-242).
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111. Medusa era uma das três Górgonas, de rara beleza, que ousou rivalizar em formosura com Minerva. Foi 
transformada num monstro cujos cabelos eram serpentes e cujo olhar petrificava todos os que fossem objetos deles. 
Habitava uma caverna, cheia de animais por ela petrificados. Foi morta por Perseu com a ajuda de Minerva e 
Mercúrio: aquela deu-lhe o seu escudo de modo que Perseu não podia ser diretamente atingido pelo olhar de 
Medusa e aquele lhe emprestou seus sapatos de asas para fugir o mais depressa possível (P. GRIMAL, op. cit., p. 
218; Metam. IV, 765 etseqs.).

110. Refere-se às Helíades, filhas do Sol e de Clímene, que choraram a morte do irmão Faetonte, fulminado por 
Zeus. Elas se converteram em álamos (Tr. III4,29-30; Metam. 2,340-366).

109. Níobe era filha de Tântalo e irmã de Pélope. Casou-se com Ânfion, de quem teve sete filhos e sete filhas. 
Orgulhosa de seus filhos, disse um dia ser superior a Latona, mãe de Apoio e Artemis. A deusa, ofendida, pediu aos 
filhos que a vingassem. E estes assim o fizeram, dando morte aos filhos de Níobe, um a um, com suas flechas: 
Ártemis, às filhas e Apoio, aos filhos. Segundo a lenda, só sobraram dois: um filho e uma filha. Níobe, em sua dor, 
refugiou-se junto a seu pai Tântalo, em Sípilo, onde os deuses a transformaram em rocha, porém seus olhos 
continuaram chorando, e da rocha fluía um manancial ( Metam. VI, 146 et seqs., P. GRIMAL, Dictionnaire de la 
mythologie grecque et romaine, p. 381-382).

hostil. Se alguém vir estas palavras, atrever-me-ei a confessar que tas escrevi, a ti a quem me 
queixo de meus próprios males? Verás! Ousarei declarar que tas escrevi (...) eu que, embora 
reconhecendo ter merecido um castigo mais severo, mal consigo suportar sofrimentos tão graves.

Vivo no meio de inimigos, cercado de perigos, como se, com a pátria, a paz me houvera 
sido arrebatada; eles, para causar feridas duplamente mortíferas, molham todas as flechas com 
veneno viperino. Armados destas, a cavalaria percorre as muralhas estarrecidas, como lobos 
rondando ovelhas no redil; retesados os nervos equinos dos céleres arcos, as flechas expelir-se- 
ão a qualquer instante. Os tetos eriçam-se recobertos de flechas cravadas e apenas uma porta 
com sólido ferrolho nos separa dos combates. Acrescenta o aspecto do lugar, despido de 
folhagens e de árvores, e o fato de que a um inverno que faz entorpecer sucede outro inverno. E 
o quarto que aqui me acabrunha digladiando-me contra o frio, contra as flechas e contra meu 
destino. As lágrimas não cessam de cair exceto quando, ao detê-las, o pasmo e um torpor 
semelhante à morte se me apossam do coração.

Ditosa Níobe109 que, apesar de ter contemplado tantas mortes, transformada em rocha, 
perdeu a sensibilidade à dor! Venturosas vós também, cujas bocas, clamando pelo irmão, 
envolveu um álamo dentro do novo córtex110! Eu sou aquele que não é admitido em nenhum 
lenho; eu sou aquele que debalde pretende converter-se em pedra. A própria Medusa, se se 
apresentasse aos meus olhos, a própria Medusa perderia seus poderes111. Vivo condenado a 
sentir para sempre a amargura desta situação e o castigo toma-se mais penoso pela longa
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113. Três povos bárbaros mui citados por Ovídio. Os getas habitavam o Baixo Danúbio. Os sármatas eram um povo 
de origem iraniana que falava a língua cítica. Vindo da Ásia, ao sul da Rússia, viviam em contato com as cidades 
gregas da costa do Mar Negro. Suas tribos se estendiam entre o Dom e o Danúbio. Os iáziges, por sua vez, 
formavam um ramo dos sármatas (VÁSQUEZ, J.G. op. cit., n 23, p. 365).

112. O gigante Tício, por ter pretendido violar Latona, foi fulminado pelo raio de Júpiter e sepultado por este nos 
infernos, onde duas águias lhe devoravam o fígado que ia renascendo continuamente com as fases da lua {Metam. 
IV, 456 et seqsc, P. GR1MAL, op cit., p. 514).

duração. Assim, o fígado de Tício, inconsumível e sempre renascendo, não perece, para poder 
perecer repetidas vezes .

Penso, porém, que, com a chegada do sono, paz e alívio universal das preocupações, surge 
a noite para libertar-me dos males habituais. Aterram-me, ao contrário, os sonhos reproduzindo- 
me as reais desgraças e meus sentidos velam para me atormentar. Imagino-me ou me esquivando 
das flechas sármatas ou entregando as mãos prisioneiras ao duro ferro ou, iludido pela imagem 
de um sono melhor, contemplo os telhados abandonados da pátria e me dirijo demoradamente 
ora a vós, amigos a quem venerei, ora à minha querida esposa. Após a percepção de tão efêmero 
quão irreal prazer, a lembrança da felicidade toma-me pior a presente situação. Seja quando o dia 
ilumina minha mísera cabeça, seja quando avançam os cavalos da Noite glacial, meu peito se 
desfaz por contínuas preocupações, como sói ocorrer com a cera nova em contato com o fogo.

Invoco amiúde a morte e ao mesmo tempo a rechaço, a fim de que não cubra meus ossos a 
terra sarmática. Quando me ocorre à mente quão grande é a clemência de Augusto, creio 
poderem ser oferecidas praias acolhedoras a este náufrago. Vendo, nada obstante, quão 
implacável é meu destino, sinto-me alquebrado e a leve esperança se esvai, vencida por forte 
temor. Não espero nem solicito, porém, nada senão poder deixar este lugar ao qual fui relegado 
para minha desgraça. Ou isto ou nada poderia pleitear, moderadamente, em meu benefício, a 
tua influência, sem comprometer tua honorabilidade.

Encarrega-te, Máximo, mestre da eloquência da língua latina, da benévola defesa desta 
difícil causa. É má, admito-o, porém tua mediação fa-la-á boa: profere ao menos umas palavras 
de piedade em prol deste mísero desterrado.

Na verdade, César desconhece, embora o deus seja onisciente, as condições de vida nesta 
remota região. Os assuntos de magna relevância prendem esta divindade; tal zelo fica, assim, em 
plano inferior para seu espírito divino. Não dispõe de tempo para inquirir em que país vivem os 
habitantes de Tomos, lugares apenas conhecidos pelos getas, confinantes, ou o que fazem os 
sármatas, os bárbaros iáziges113, a terra de Táurida cara à deusa de Orestes114, e esses outros
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115. A Ausônia era uma comarca da Itália que abrangia a zona ribeirinha da Campanha e parte da zona meridional 
do Lácio, ou seja, a zona em que dominava a língua osca. O poeta utiliza com frequência este nome para designar a 
Itália em geral (/d. ibid, n 45, p. 89-90).

116. Os bistônios habitavam os arredores do lago Bistônio, na costa meridional da Trácia. Costuma-se empregar 
este termo para referir-se aos trácios em geral (/d. ibid., n 26, p. 366).

114. Orestes, tendo sido reconhecido pela irmã Ifigênia, que ia imolá-lo sobre o altar de Diana, fugiu de Táurida 
levando a estátua da deusa, de onde a expressão dea Orestea para designar Diana (VÁSQUEZ, J.G. op. cit., n 24, p. 
365).

povos que, mal o inverno converte em gelo a corrente do Istro, passam celeremente a cavalo 
pelas endurecidas espaldas do rio. A maior parte desses seres não se preocupam contigo, 
formosíssima Roma, e não temem as armas dos soldados da Ausônia115. Os arcos e as aljavas 
fartas de flechas lhes dão coragem, bem como os cavalos treinados para os mais longos 
percursos, o fato que aprenderam a suportar por muito tempo a fome e a sede, e que o inimigo ao 
seu encalço não encontrará nestas plagas nenhum manancial.

A cólera de um varão clemente não me haveria desterrado para esta região, se a tivesse 
conhecido melhor. Ele não se compraz com que eu ou algum outro romano, e menos eu a quem 
ele poupou espontaneamente a vida, se faça prisioneiro do inimigo. Não quis, embora o pudesse, 
arruinar-me com um simples aceno de cabeça e não precisa da colaboração de nenhum geta para 
acabar comigo. Nada encontrou, porém, em minha conduta que merecesse a morte e pode estar 
menos hostil que esteve. Nada fez tampouco, a não ser o que eu próprio o obriguei a fazer, e 
provavelmente sua própria indignação esteja mais branda pelo que eu merecia. Façam, pois, os 
deuses, entre os quais ele, em particular, é o mais indulgente, que a terra nutrícia não produza 
nada maior que César e, assim como esteve submetida a ele por longo tempo, prossiga estando às 
ordens de César, e que seja deixada por herança às mãos desta família!

Tu, porém, diante de juiz tão sereno quanto também o senti, eleva a voz em favor de 
minhas lágrimas. Pede-lhe não para que eu esteja bem, senão mal, para que meu exílio seja mais 
seguro e que fique distante do bárbaro inimigo, e que a vida outorgada por divindades propícias 
não ma arrebate o esquálido geta, desembainhando a espada; que, por último, se vier a morrer, 
repouse num solo mais pacífico e meus ossos não os cubra a terra cítica e as cinzas mal 
inumadas, como costumam ficar as de um desterrado, não as pisoteiem os cascos de um cavalo 
bistônio116 e, se sobrevive alguma sensação após a morte, não venha aterrar meus manes a 
sombra de algum sármata.
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117. Teromedonte, rei da Tessália ou da Líbia, mantinha para sua segurança leões alimentados com carne humana. 
Trata-se do mesmo personagem citado em Ibis 383 com o nome de Therodomas (OVIDE. Pontiques. J. André, op. 
cit., p. 11, n. 1).

118. Atreu, filho de Pélops e de Hipodâmia, era pai de Agamêmnon e de Menelau. Tendo travado uma batalha 
contra seu irmão mais novo, Tiestes, pelo reino de Micenas, apoderou-se do reino, assassinou os três filhos que 
Tiestes tivera com uma náiade, esquartejou-os, cozeu-os e os serviu como refeição ao pai. Quando Tiestes acabara 
de comer, Atreu mostrou-lhe as cabeças dos filhos e lhe revelou o crime (77-. II, 391-392; P. GR.IMAL, op. cit., p. 
63).

119. Diomedes, rei dos bistônios, costumava arrojar os estrangeiros vindos a seu país a suas éguas que os 
devoravam. Euristeu encarregou a Hércules que acabasse com esta prática selvagem e levasse os animais a Micenas. 
Após uma série de altercações, Hércules acabou com Diomedes lançando-o às próprias éguas que o devoraram. 
Depois levou-as a Euristeu, que as consagrou a Hera (7tZ ibid., p. 138).

120. Márcia, esposa de Fábio Máximo, neta de Acio Balbo e de Júlia, era irmã de César e prima irmã de Augusto. 
Com ela mantinha Fábia, esposa de Ovídio, estreitas relações (Tr. I 6, 25 e P III 1,75-78).

121. A tia materna de Augusto era Atia Minor, irmã de Atia Maior, mãe de Augusto (VASQUEZ, J.G. op. cit., n 36, 
p. 369)

Estas palavras, ao serem ouvidas, poderiam abalar o coração de César, ó Máximo, se antes 
tivessem abalado o teu. Que a tua voz suplicante, que costuma socorrer os trémulos réus, 
enterneça os ouvidos de Augusto em meu favor; com a suavidade habitual que te emana da douta 
língua, dobra o coração de um homem equiparável aos deuses.

Não é a Teromedonte117, nem ao sanguinário Atreu118 a quem deverás implorar, ou àquele 
que oferecia, aos cavalos, homens, como forragem119, mas a um príncipe lento para o castigo, 
pronto para a recompensa, que sofre por ver-se forçado a ser severo, que sempre venceu para 
poder perdoar os vencidos, que fechou para sempre as portas da guerra civil, que reprime muitas 
faltas pelo temor do castigo e poucas pelo próprio castigo e raramente arremessa raios com a 
mão constrangida. Tu, porém, enviado como orador perante ouvidos tão benevolentes, roga-lhe 
que o lugar de meu exílio seja mais próximo da pátria.

Eu sou aquele que te honrou, aquele a quem costumavas ver à mesa, entre os teus convivas, 
nos dias festivos; eu sou aquele que declamou o himeneu aos vossos fachos nupciais e cantou 
versos dignos de uma ditosa união; aquele cujos modestos livros, me lembro, costumavas 
elogiar, à exceção dos que prejudicaram ao seu autor; a quem lias alguma vez os teus escritos, 
que ouvia com admiração; eu sou aquele a quem coube uma esposa pertencente a vossa casa. 
Márcia120, que a estima e a prezou sempre desde a mais tenra idade, contava-a no número das 
amigas, enquanto a tia materna de César já a distinguira entre as suas121: mulher considerada por 
pessoas tão ilustres é de fato virtuosa. A própria Cláudia, superior a sua reputação, se louvada
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122. Alusão ao episódio da chegada a Óstia da estátua da mãe de Ida, Cibele, narrado por Ovídio em Fastos IV, 
291-349. A vestal Cláudia, cuja reputação era mais que duvidosa, pediu à deusa rebocar, sozinha, o barco que trazia 
a estátua para demonstrar assim sua inocência, pedido este que lhe foi atendido (J. André, op. cit., p. 161, n.4).

por estas, não teria necessitado do socorro divino122. Eu também vivi sem mácula os primeiros 
anos; quanto aos posteriores, cumpre omiti-los. Todavia, para não falar de mim, o desvelo à 
minha esposa vos diz respeito: não a podes descurar, se quiseres que fique a salvo a tua lealdade. 
Ela se refugia diante de vós, abraça vossos altares - cada um se dirige com pleno direito aos 
deuses que venera -, e, entre lágrimas, vos suplica que, acalmado César por vossas preces, a pira 

150 fúnebre do esposo se tome mais próxima.
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Quanto a Rufino, além de médico, pela alusão a Macáon, seria também poeta e orador. Ovídio fala 
de solacia, auxilium, spes (3-4) para referir-se à consolatio de exilio, que Rufino lhe teria escrito, sem 
todavia eximi-lo do error que cometera. A eloquência de Rufino não fora suficiente para curá-lo, 
porquanto teria cognominado o amor patriae exaltado por este de piedade ou fragilidade feminina. Para o 
poeta nada existe melhor que Roma, sua pátria, em contraposição à insegurança do solo cítico, com seu 
clima rigoroso. Rufino teria mencionado exemplos de homens famosos que suportaram o exílio com 
destemor: Rutílio, Diógenes, Temístocles, Aristides, Pátroclo, Jasão, Cadmo, Tideu, Teucro, mas para o 
poeta nenhum destes fora mandado tão longe da pátria e para um lugar tão horrível como Tomos. Se suas 
feridas pudessem fechar-se, os conselhos de Rufino, como médico, tê-las-iam cicatrizado. Ele acha, 
porém, que o destinatário trabalhou em vão para confortá-lo, não porque fosse um retor menos hábil, mas 
porque ele se conhece melhor que o próprio médico.

123. Filoctetes era o depositário do arco e das flechas de Hércules, que este lhe havia entregado por haver posto 
fogo em sua pira do Eta. Este lhe pediu, em troca, que mantivesse sigilo sobre o lugar de sua morte, e Filoctetes 
jurou assim fazê-lo. No entanto acabou por revelá-lo e, segundo a tradição, foi por isso castigado, sendo mordido no 
pé por uma serpente, durante a passagem da esquadra grega pela ilha de Tênedos. A ferida que se formou infectou- 
se, e produzia horrível fedor. Devido a isso e, diante dos gritos de dor que lançava (cf Tr. N 1,61-62 e V2, 13-14), 
Ulisses resolveu abandoná-lo na deserta Lemnos por onde passou a frota. Filoctetes aí viveu durante dez anos. 
Quando os gregos souberam, por revelação de Heleno, que não poderiam tomar Tróia se não fossem armados com 
as flechas de Hércules, em poder de Filoctetes, foi enviado Ulisses em companhia do médico Macáon, filho de 
Asclépio, que curou sua ferida (P. GRIMAL, op. cit., p 200).

Rufino, esta saudação envia-te teu amigo Nasão, se é que um infeliz pode ser amigo de 

alguém. Os consolos que há pouco me proporcionaste ao abatido espírito trouxeram amparo e 

esperança para minhas desgraças. Como o herói, filho de Peante, sentiu acalmar-se a dor da 
ferida graças à arte de Macáon123, eu, com o ânimo caído, vitimado por cruel golpe, senti-me 

mais revigorado por teus conselhos e, prestes a desfalecer, voltei a viver com tuas palavras 

como, após ingerir vinho puro, costuma ressurgir a pulsação. No entanto, tua eloquência não 

mostrou forças tão grandes para me assegurar ao peito a cura mediante tuas palavras. Por muito 

que subtraias do abismo de minhas penas, não será menos o que sobra do que o extraído.
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125. Ilha do mar Jónico e pátria de Ulisses.

126. A filha de Pandíon é Filomela, convertida em rouxinol (7r. II, 389-390; Metam., VI, 426 etseqsí).

70

124. Asclépio, filho de Apoio e deus da medicina, estava vinculado a Epidauro, no Peloponeso, onde, segundo 
algumas versões, teria nascido. Foi confiado por Apoio ao centauro Quirão, que lhe ensinou a arte da medicina, em 
que teria adquirido tanta habilidade que chegou a ressuscitar mortos. Filhos seus foram os médicos famosos citados 
na Ilíada-, Podalírio e Macáon. O culto a Asclépio adquiriu grande importância em Epidauro, onde se fundou uma 
famosa escola de medicina, a dos Asclepíadas, entre os quais se destacou Hipócrates, descendente do deus (P. 
GR.IMAL, op. cit., p. 55-56).

Talvez, com o passar de muito tempo, se forme uma cicatriz: as feridas recentes temem as mãos 
que as tocam. Nem sempre está nas mãos do médico a cura do enfermo: por vezes o mal 
prevalece sobre a douta arte. Vês como o sangue expelido de pulmão debilitado conduz por via 
segura às águas do Estige. Mesmo que o próprio deus do Epidauro124 trouxesse suas ervas 
sagradas, não me curaria, com nenhum de seus auxílios, a ferida da minha alma. A medicina não 
sabe erradicar a gota nodosa e aliviar a temível hidropisia. Por vezes, aliás, remédio algum pode 
curar a aflição e, se o fizer, será necessário muito tempo para eliminá-la.

Quando teus conselhos alentaram meu espírito tão prostrado e eu havia empunhado as 
armas de teu peito, de novo o amor à pátria, mais poderoso que todo teu arrazoamento, recobriu 
o efeito produzido por teus escritos. Se quiseres que isto seja chamado de ternura ou fragilidade 
feminina, admito possuir um coração débil na desventura. Não se põe em dúvida a sagacidade do 
herói de ítaca125; não obstante ele anela poder contemplar a fumaça das lareiras pátrias. Ignoro 
por meio de qual encanto o solo natal a todos nos atrai impedindo que o olvidemos. Que há 
melhor que Roma? Que há pior que o litoral cítico? No entanto, é para cá que foge o bárbaro 
dessa cidade. Conquanto se encontre bem em sua gaiola126, a filha de Pandíon esforça-se por 
regressar a seus bosques. Os touros buscam as pastagens costumeiras; os leões, sem que sua 
ferocidade os impeça, os mesmos antros. E tu esperas, nada obstante, que com teus conselhos, 
possam desaparecer de meu coração as feridas do desterro?

Fazei que vós mesmos não devais ser tão queridos por mim, para que seja mais leve a dor 
de ver-me privado de tais amigos!

Pensava, porém, que, privado da terra onde nasci, me coubesse, pelo menos, a ventura de 
viver numa região mais humana. Jazo, ao contrário, rejeitado nas areias da extremidade do orbe, 
onde a terra está coberta por perpétuas neves. Este campo não produz aqui frutos nem doces 
uvas; não reverdejam salgueiros sobre as margens fluviais e robles sobre os montes. O pélago 
não merece mais louvores que a plaga: as vagas, privadas de sol, estão sempre intumescidas pelo
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131. Pátroclo, filho de Menécio, vivia em Opunte, na Lócrida. Tendo, num jogo, num acesso de cólera, matado seu 
companheiro de estudos, Clitônimo, teve que exilar-se na Tessália, na corte do parente Peleu, onde estudou com 
Aquiles (Id. ibid, n 9, p. 162).

132. Jasão nasceu em lolcos, na Emônia, primitivo nome da Tessália. A volta da expedição dos Argonautas, Medéia 
persuadiu as filhas do rei de lolcos, Pélias, a cozerem seu pai num tacho para rejuvenescê-lo. Após o homicídio, 
Medéia e Jasão foram expulsos do país e tiveram que refugiar-se em Corinto, onde se encontrava a Fonte de Pirene 
{{Metam.NW, 297-403; P. GRIMAL, op. cit., p. 296-297).

127. Rutílio Rufo, nascido por volta de 154 a.C., foi cônsul no ano 105. Condenado num processo por uma multa que 
não pôde pagar, exilou-se em Lesbos e depois em Esmima, a mais bela cidade da Ásia Menor, e recusou-se a voltar a 
Roma após a vitória de Sila (J. André, op. cit., n 4 e 5, p. 161).

128. Diógenes, fundador da Escola Cínica, nascido em Sinope, porto da Paflagônia, região setentrional da Asia 
Menor. Acusado de cunhar moeda, asilou-se em Atenas, onde viveu em extrema pobreza, depois em Corinto, onde 
morreu (fd ibid, n 6, p. 162).

129. Temístocles, vencedor no ano 480 na batalha de Salamina contra os persas, pelo que recebeu honras quase sem 
precedentes, caiu depois, nada obstante, em desgraça, sendo condenado ao ostracismo, primeiro (471) e depois à 
morte, in absentia. Vagou sucessivamente em Argos, Corcira, Epiro e, por último, na Jônia (Id ibid., n 7, p. 162).

130. Parece que se trata de um engano de Ovídio, já que Aristides, exilado em 482, refugiou-se em Egina, enquanto 
Alcibíades quem esteve desterrado em Esparta (Id. ibid., n 8, p. 162).

furor dos ventos. Para qualquer direção que se olhe, estendem-se campos sem cultivo e vastas 
planícies que ninguém reivindica. Surge o temível inimigo pela direita e pela esquerda e sua 
aproximação assustadora nos aterra dos dois flancos: de um, as ameaçadoras lanças bistônias; de 
outro, as flechas arremessadas pelos sármatas.

Vai, agora, e conta-me exemplos de antigos varões que souberam, com espírito impávido, 
suportar os infortúnios. Admira a nobre resistência do magnânimo Rutílio , que não quis 
aproveitar a permissão de retomar à pátria. Hospedava-o Esmima, não o Ponto ou outra terra 
hostil, Esmima, que, sem dúvida, é preferível a qualquer outro lugar de desterro. O cínico de 
Sinope não se afligiu por estar longe de sua pátria128, porquanto te elegeu, ó terra da Ática, sua 
residência. O filho de Néocles, que esmagou com suas armas as dos persas, padeceu o seu 
primeiro desterro na cidade de Argos129. Banido de sua pátria, Aristides fugiu para a 
Lacedemônia130; entre elas se duvidava qual era a primeira. O jovem Pátroclo, após cometer um 
homicídio, deixou Opunte e chegou, como hóspede de Aquiles, ao solo da Tessália131. 
Desterrado da Emônia, retirou-se à Fonte de Pirene o herói sob cujo comando percorreu a 
sagrada nave as águas da Cólquida132. Cadmo, filho de Agenor, abandonou as muralhas de Sídon
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134. Tideu, herói etólio (Cálidon é uma antiga cidade da Etólia), foi obrigado a exilar-se após ter praticado um 
homicídio, e se refugiou junto ao rei de Argos, Adrasto, cuja filha desposou ( P. GR.IMAL, op. cit., p. 514-515).

135. Teucro era filho do rei de Salamina, Telamão, e de Hesíona, irmã de Príamo. Apesar de ser sobrinho deste, 
participa com o irmão Ajax da expedição grega contra Tróia, onde executa façanhas notáveis. Voltando de Tróia, seu 
pai, que o censurava por não ter vingado Ajax, morto em combate, expulsa-o de Salamina. Ele se refugiou na Síria, na 
corte do rei Belo, em seguida fixou-se em Chipre, a ilha de Vénus (J. André, op. cit., n 4, p. 16).

133. Cadmo, filho de Agenor, rei de Tiro ou de Sídon, após diversas provas, fundou a cidade de Tebas {Metam. III, .1- 
130).

para levantar seus muros em lugar melhor133. Tideu, expulso de Cálidon, refugiou-se na corte de 
Adrasto134 e uma terra aprazível a Vénus acolheu a Teucro135. Que diria eu dos antigos romanos 
para os quais Tíbur era os confins do mundo para os desterrados? Mesmo que os enumerasse a 
todos, a nenhum, em época alguma, se assinalou um lugar tão afastado da pátria e mais horrível!

Que vossa sabedoria perdoe por isso mais ainda a minha dor, se tão pouco efeito produzem 
tuas palavras. Não nego, nada obstante, que as minhas feridas, se cicatrizassem, fechar-se-iam 
com teus conselhos. Temo, porém, que trabalhes em vão para me salvar e, enfermo 
irremediavelmente sem cura, não me veja consolado pela ajuda que me prestaste. Não afirmo 
isto porque meu saber seja superior ao teu, mas porque me conheço a mim mesmo melhor que o 
médico.

Seja como for, teus bons desejos a mim chegaram como um grande favor, e os considero 
como um bem.
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Já o declínio da idade me salpica de cãs a cabeça e já as rugas senis sulcam-me o rosto; já o 

vigor e as forças languidescem-me no deteriorado corpo; os jogos que me divertiam na mocidade 

não me agradam mais. Se me visses a súbitas, não conseguirias reconhecer-me, tão grande é a 

ruína operada em minha vida. Estas são as consequências da idade, reconheço-o, porém há ainda

Para defender seus interesses e obter seu retomo, Ovídio deixara em Roma sua esposa, ainda jovem 
(47, iuvenem), com idade entre 43 a 48 anos, alegando que, se ela o tivesse acompanhado, a morte teria 
sido dupla. Apenas duas epístolas dirige a Fábia, se considerarmos que dedicara a ela seis poemas dos 
Tristia. Elas consistem essencialmente de queixas sobre sua saúde, o clima e a insegurança de Tomos. 
Nesta primeira, o poeta queixa-se de ter envelhecido tanto que, vendo-o, ela não o reconheceria; seu 
envelhecimento não se deve apenas às consequências naturais, mas aos sofrimentos físicos e morais. Para 
rever Fábia, que dele se compadece, invoca do imperador o perdão. Na segunda epístola, bem menos 
afetuosa (III 1), o poeta incita-a a intervir junto a Lívia de maneira mais resoluta, para lhe conseguir um 
local de exílio menos cruel, usando, se necessário, a força de persuasão das próprias lágrimas. Para 
entendermos melhor o papel de Fábia na vida do poeta, cumpre voltarmos aos poemas a ela dedicados nos 
Tristia, em que a colocava acima das esposas célebres cantadas por poetas das épocas precedentes. Ele 
exaltava a dedicação com que cuidava, em sua ausência, de seus bens, prestes a caírem nas mãos de mal- 
intencionados. Assegurava-lhe que, conquanto no momento sua voz não tivesse o vigor necessário para 
enaltecer seus méritos, estes seriam imortalizados em seus versos. Pedia que, se morresse em Tomos, 
seus restos mortais fossem trasladados para Roma e que constasse sobre seu túmulo o epitáfio que ele já 
compusera, exprimindo a consciência de sua glória imortal. Após tantos anos de desterro, ele não concebe 
que, talvez perturbada pelas mesmas instâncias, ela não tivesse obtido em seu favor, por intermédio de 
Márcia, o perdão de Augusto ou outro local menos inseguro para cumprimento de pena. O fato de que sua 
única esperança residia nas lágrimas da esposa significa que, com o passar do tempo, o poeta já estava 
resignado a morrer em Tomos.
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136. Nestor, rei de Pilos, um dos heróis do cerco de Tróia, era filho de Neleu e Clóris. Foi o único sobrevivente da 
matança que Hércules fez entre seus irmãos. Nestor alcançou uma idade mui avançada (viveu mais de três gerações) 
por uma deferência especial de Apoio: diz-se que o deus, para reparar, de certo modo, a matança dos Nióbides (sua 
mãe, Clóris, era uma delas, a única que sobreviveu), concedeu a Nestor o privilégio de viver o número de anos 
correspondente ao de seus tios e tias (Tr.N 5,62; P II 8,41).

137. Alusão aos Argonautas, os que acompanharam Jasão na busca do velocino de ouro na nave Argos, entre os 
quais se destacavam: Argo, filho de Frixo e construtor da nave; Tífis, que foi seu primeiro piloto; o músico trácio, 
Orfeu, que marcava a cadência aos remeiros; Hércules; o lapita Mopso; Castor e Pólux etc. (P. GRIMAL, op. cit., p. 
46 et seqs.).

138. O filho de Agenor é Fineu, rei da Trácia, cego e adivinho, a quem consultaram os Argonautas, antes de 
começar a expedição, acerca da rota que deviam seguir {Metam. 1,3 et seqs.; P. GRIMAL, op. cit., p. 203).

139. Palas é outro nome ou sobrenome de Atena ou Minerva. Ajudou Argo na construção da nave que levava seu 
nome: a deusa trouxe a madeira da proa, um pedaço de roble do bosque sagrado de Dodona, dotado do dom da 
palavra e da profecia. Juno, por sua vez, ajudou os Argonautas a superar os difíceis escolhos em sua missão de 
conseguir o velocino de ouro e voltar com ele a lolco, trabalho que os ocupou durante quatro meses (Id. ibid., p. 48).

outra causa: a ansiedade da alma e o sofrimento incessante. Se se distribuíssem meus longos 
infortúnios por anos, com certeza seria mais velho que Nestor de Pilos136.

Não vês como nos duros campos o trabalho quebranta os corpos robustos dos touros? E que 
há mais vigoroso que o boi? A terra que jamais conheceu os benefícios do alqueive, enfraquecida 
por contínuas messes, toma-se improdutiva. Morrerá o cavalo que participar de todas as 
competições circences, sem interromper uma só carreira. Por sólida que seja, desagregar-se-á, no 
mar, a embarcação que jamais foi retirada do elemento líqiiido para uma superfície enxuta. A 
mim, também, me debilita uma sequência interminável de sofrimentos responsáveis pela minha 
velhice antes do tempo. O ócio alimenta o corpo e também se nutre com ele a alma; a excessiva 
azáfama, pelo contrário, aniquila a ambos.

Vê quanta glória obteve da tardia posteridade o filho de Eson por ter vindo a estas paragens. 
No entanto, suas penalidades foram menos pesadas e menores que as minhas, se é que os grandes 
nomes não encobrem a verdade. Ele partiu para o Ponto por ordem de Pélias, que era temível 
apenas nos limites da Tessália; a mim me causou prejuízos a cólera de César, diante do qual, do 
nascente ao ocaso, tremem as extremidades do orbe. A Emônia está mais próxima do Ponto 
sinistro que Roma, e ele teve que percorrer um caminho mais curto que eu. Ele teve a companhia 
dos principais vultos da terra aquiva137, ao passo que a mim todos me abandonaram no exílio. Eu 
sulquei sobre frágil embarcação a imensidão do pélago, enquanto que a transportou o filho de 
Éson era uma basta nave. Tífis não foi meu piloto, tampouco me ensinou o filho de Agenor 
quais rotas evitar e quais seguir138. Palas e a rainha Juno139o protegeram: quanto a mim,
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140. A mãe de Mêmnon é a Aurora, a deusa Eos, que pertence à primeira geração dos deuses, a dos Titãs. Seu filho 
predileto foi Mêmnon, rei dos etíopes, que morreu em Tróia combatendo contra Aquiles (P. GRIMAL, op. cit., p. 
161).

divindade alguma me defendeu a vida. A ele secundaram-no as artes furtivas de Cupido, que eu 
quisera que o amor não tivesse aprendido nunca de mim. Ele voltou ao lar; quanto a mim, 
morrerei nestas plagas, se persistir a temível cólera do deus melindrado. Minha provação é, pois, 
ó fidelíssima esposa, mais dura que a que sofreu o filho de Eson.

Tu, também, que ainda eras jovem quando deixei a Urbe, suponho que tenhas envelhecido 
por causa de minhas desgraças. Oxalá - queiram-no os deuses - pudesse contemplar-te tal como 
estás, levar carinhosos beijos ao teu rosto transformado, estreitar nos braços teu corpo 
emagrecido e dizer-te:- “A preocupação por mim fê-lo emagrecer” e, chorando, contar-te 
pessoalmente, a ti também aos prantos, meus padecimentos, poder desfrutar deste colóquio 
jamais esperado e oferecer com mãos reconhecidas o incenso devido aos Césares e à esposa 
digna de César, autênticos deuses!

Oxalá a mãe de Mêmnon140, aplacada a cólera do Príncipe, anuncie o mais cedo esse dia, 
com sua rósea boca.
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Marco Aurélio Cota Máximo, que se encontrava com o poeta, na ilha de Elba (ou Aetholia, como os 
gregos a chamavam), quando este foi surpreendido pelo edictum relegationis (II 3, 84 et seqs.), era o 
secundogênito de Marco Valério Messala Corvino e irmão de Marco Valério Messala Messalino. As 
relações de Ovídio com a família Messala datavam de sua ida para estudar em Roma, quando seu pai o 
recomendou a Marco Valério Messala, “eloquência da língua latina, não inferior à sua nobreza”, “o 
primeiro, diz Ovídio, que me incentivou a ousar confiar meus versos à fama, sendo o guia de meu talento” 
(II 3, 75-78), “o animador, a fonte e o inspirador de minha carreira literária” (I 7, 28). Ovídio escreve um 
epicédio (ibid,30) à morte de seu ilustre patrono (8 d.C.). O reconhecimento do poeta com Messala 
Corvino estendia-se aos dois filhos, em especial a Marco Aurélio Cota Máximo, assim cognominado em 
virtude de sua adoção feita pelo tio materno, Aurélio Cota. Vinte anos mais novo que Ovídio, Cota foi 
cônsul no ano 20 cLC. Poeta e orador, gostava de conviver com os literatos. Teria sido um dos primeiros a 
escrever a Ovídio para consolá-lo (II 3, 65-68), enviando-lhe as imagens de Augusto, Tibério e Lívia 
para adornar o altar doméstico (II 8, 1 et seqs.). Nesta epístola, Ovídio se queixa da queda de qualidade 
dos poemas do desterro, considerando scripta mediocria as Epistulae ex Ponto (83).

Nasão, não o último de teus amigos em outro tempo, suplica-te, Máximo, que leias suas 

palavras. Desiste de nelas buscar meu talento poético, para que não pareça que desconheces 

meu exílio.

Repara como o ócio destrói um corpo inerte, como se contaminam as águas se não se 

movimentarem. A mim, também, se possuía alguma habilidade para compor versos, dela estou 

falto e diminuiu em razão do inativo abandono. As próprias linhas que lês, se em algo me creres, 

Máximo, escrevi-as contra minha vontade, quase coagindo a mão. Não sinto mais satisfação em 

concentrar a atenção em tais ocupações e a Musa, apesar de ser invocada, não vem até os 

bárbaros getas. Não obstante, como tu mesmo o notas, insisto em compor versos, contudo não 

são estes mais agradáveis que meu destino. Quando os releio, envergonho-me de tê-los escrito, 

porque creio que muitos, a juízo do próprio autor, merecem ser destruídos. Não os corrijo, 

contudo: seria este um trabalho mais pesado que o de escrever e meu espírito enfermo não
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141. Lixo, rio que desemboca na costa ocidental da Mauritânia. O Ebro é um rio da Trácia, o Maritza (VÁSQUEZ, 
J.G. op. cit, n. 72, p. 385).

consegue suportar nada penoso. Seria este, porém, o momento de começar a utilizar mais 

mordazmente a lima e a submeter ajuízo cada frase. Na realidade pouco me incomoda se o Lixo 
não se precipita no Ebro141 e o Atos não junta seus bosques aos dos Alpes. Cumpre perdoar a 

25 alma miseravelmente ferida: os bois subtraem ao jugo seus pescoços desolados. Penso, porém, 

colher meu fruto, razão mui justa de meus males, e o campo me devolve a semeada com muita 

usura.

Até agora, nenhuma de minhas obras, passando-as todas em revista, trouxe-me algum 

proveito-e oxalá não me houvessem prejudicado!

Perguntas, pois, admirado, por que eu escrevo? Eu próprio me surpreendo e me interrogo 

amiúde, como tu, que é o que pretendo com tal prática. Porventura não nega o povo que os 

poetas sejam realmente sensatos? Não seria eu a melhor prova dessa opinião, eu que, embora 

frustrado tantas vezes por um campo estéril, persisto em enterrar a semente numa plaga funesta? 

35 Cada um se apaixona por suas afeições e dedica com prazer o tempo ao seu entretenimento 

habitual. O gladiador ferido renuncia à luta e ele mesmo, olvidando suas antigas feridas, volta a 

40 empunhar as armas. O náufrago sustenta que não terá mais nenhum contato com as vagas 

marítimas, entretanto, ei-lo a manejar os remos nas ondas onde há pouco nadou como náufrago. 

Assim, eu prossigo persistente nesta vã azáfama e volvo às deusas que não gostaria de ter 

venerado. Que deveria eu fazer? Não consigo consumir o tempo num ócio improdutivo: a inação 

significa para mim a morte. Não me apraz a embriaguez, por excesso de vinho, até a aurora, nem 

o atraente jogo de dados domina minhas inseguras mãos. Dedicadas ao sono as horas que o corpo 

reclama, como ocupar as longas vigílias? Olvidando, porventura, os costumes pátrios, deveria eu, 

50 seduzido pela arte local, aprender a manejar o arco sármata? As forças impedem-me, também, de 

dedicar-me a este passatempo, e minha mente está mais vigorosa que meu débil corpo. Por mais 

que te esmeres em encontrar o que posso fazer, nada haverá mais útil que estas artes, que não 

têm nenhuma utilidade. Graças a elas, consigo esquecer a desventura: a mim me basta que 

minha plaga produza esta messe.

Que a glória vos estimule e para que vossos poemas, sendo recitados, obtenham aplausos, 

consagrai-vos aos coros das Piérides. A mim me satisfaz escrever o que me sai sem esforço, e 

não há razão para um trabalho demasiado intenso. Por que haveria eu de polir meus poemas com
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144. Taprobana é a atual ilha de Ceilão.
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143. Siena, a atual Assuã, cidade do Alto Egito, um dos lugares mais conhecidos na Antiguidade por seu calor, 
devido a sua proximidade do Trópico (VASQUEZ, J.G. op. cit, n.74, p. 387).

142. Tomos e Roma estão, no espírito do poeta, em latitudes opostas, e muito afastadas uma da outra. Bóreas, vento 
do Norte, que ele imagina vir do Ponto, não chega em Roma senão debilitado, enquanto o Noto, vento do sul, chega 
igualmente enfraquecido em Tomos (J. André, op. cit., n 3, p. 22).

nímio rigor? Acaso recearia que não tivessem a aprovação dos getas? Não quero ser presunçoso, 
mas me vanglorio de que o Istro não possua nenhum talento maior que o meu. Nestas plagas em 
que devo viver já me satisfaz ser um poeta entre os selvagens getas! Que me importa querer 
alcançar com a minha fama a outra extremidade do orbe? Que seja Roma o lugar que a fatalidade 

70 me assinalou. Minha desditosa Musa contenta-se com este palco. Eis o que mereci, assim o que 
quiseram os poderosos deuses. Não creio, ademais, que meus livros vão daqui a esse local que o 
Bóreas alcança com suas asas já desfalecidas142. Separa-nos toda a imensidão celeste e a Ursa, 
distante da cidade de Quirino, contempla de perto os hirsutos getas. Mal posso crer que hajam 
transposto tantas plagas e tantos mares os frutos de meu ofício. Faze de conta que minhas obras 
são lidas e, fato extraordinário, faze de conta que deleitam: tal êxito, seguramente, em nada 
ajudaria ao seu autor. Que te importa ser louvado na ardente Siene143 ou onde o índico banha a 
Taprobana144? Queres ir ainda mais longe? Se te louvasse a mui distante constelação das 
Plêiades, que lucrarias?

No entanto, com meus medíocres escritos, não chego até aí e minha fama partiu de Roma 
85 para o exílio com com o seu dono.

E vós, para quem morri quando se me sepultou a fama, penso que ainda hoje mantendes o 
silêncio sobre meu óbito.
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Gaio Pompônio Grecino, irmão mais velho de Gaio Pompônio Flaco, uetus amicus (53) do poeta, é 
destinatário de três epístolas. Homem de governo e de guerra, não se encontrava entre os que teriam vindo 
consolar o poeta na última noite que viveu em Roma, quando este teria tentado suicidar-se para pôr fim a 
seus tormentos (47-54). Grecino chegou ao consulado no ano 16 d.C. Ovídio apreciava a sensibilidade de 
seu caráter e seu gosto pelas artes liberais. Grecino devia ter influência junto a Augusto e mais tarde junto 
a Tibério, porquanto Ovídio lhe pede sua mediação. O poeta crê na deusa Esperança, que poderá salvá-lo, 
a qualquer instante, como já fez com tantos condenados a trabalhos forçados, com náufragos agitando os 
braços em meio aos vagalhões, com doentes desenganados pelos médicos, com prisioneiros abandonados 
nos calabouços, com réus suspensos à cruz aguardando a ordem final de execução.

Quando ouviste a notícia de minhas desgraças - pois te encontravas ocupado em terra 

distante -, porventura não se entristeceu teu coração? Conquanto o dissimules e temas confessá- 

lo, Grecino, se bem te conheço, por certo te afligiste.

A desumana ferocidade não condiz com teu caráter e não menos afastada está de teus 

estudos. Com as artes liberais, pelas quais demonstras o maior interesse, abrandam-se os 

espíritos, desaparecendo destes a rudeza e ninguém as abraça com mais fidelidade até onde te 

permitem o cargo e o trabalho da milícia.

Quanto a mim, tão logo pude compreender minha situação - na verdade o abalo me levou 

por longo tempo à inconsciência -, compreendi ainda a desventura pelo fato de que estivesses 

ausente tu, um amigo que poderia ter servido de grande ajuda para mim. Contigo, faltavam-me 

então o consolo para uma mente enferma, além de grande parte da minha alma e razão. Agora, 

porém, imploro-te, concede-me, à distância, o único auxílio que resta: conforta com tuas palavras 

este espírito que, se algum crédito deres a um amigo fiel à verdade, deve ser considerado mais 

como insensato que como criminoso. Difícil e pouco prudente seria dizer-te qual foi a origem de 

meu erro: minhas feridas temem todo toque. Deixa, pois, de inquirir-me sobre como se 

produziram. Não as toques se quiseres que cicatrizem.
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145. Em várias ocasiões alude Ovídio a sua intenção de suicidar-se para pôr fim a suas desgraças (Tr. I 5, 6; P I 9, 
21-22 etc.).

Seja como for, cumpre falar não de um crime mas de uma falta: acaso é crime toda falta 
cometida contra os grandes deuses? Assim, Grecino, a esperança de ver a sentença comutada não 
deixou, de todo, minha mente. Esta deusa, quando os numes fugiam de um mundo criminoso, 
permaneceu só num solo odioso às divindades. Ela faz viver o mineiro, mesmo com os pés 
agrilhoados, pensando que as pernas se desvencilharão um dia. Ela faz que o náufrago, sem 
avistar terra por parte alguma, agite os braços no meio das vagas.

Amiúde o enfermo, abandonado pelos hábeis cuidados dos médicos, não perde a esperança, 
ainda quando o sangue lhe cessa de circular pelas artérias. Consta que, no fundo do calabouço, os 
prisioneiros confiam na salvação e algum deles, já pendendo da cruz, faz votos. A quantos, já 
com os pescoços passados pelos laços, não permitiu esta deusa que perecessem com a morte 
determinada! A mim, também, tentando, com a espada145, pôr fim aos sofrimentos, convenceu- 
me do erro e me deteve com resoluta mão, dizendo: - “Que vais fazer? Importa verter lágrimas, 
não sangue; por meio delas, chega-se a aplacar amiúde a cólera do Príncipe”!

Assim sendo, conquanto me considere indigno de perdão, nutro grande esperança na 
benevolência deste deus. Suplica-lhe, Grecino, que não se demonstre inflexível e une tuas 
palavras a meus votos. Jaza eu sepultado nestas areias de Tomos se não for patente que tu 
formulas a meu favor tais rogos. Na realidade, as pombas começarão a esquivar-se das torres, as 
feras dos antros, o rebanho dos pastos, o mergulhão das ondas antes que Grecino deixe de 
corresponder a minha antiga amizade.

Meu destino não transtornou a tudo desta forma.
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Marco Valério Messala Messalino era o primogénito de Marco Valério Messala Corvino, que 
encorajou o jovem Ovídio a que confiasse seus versos à fama. Amigo de Tibério, Messalino chegou ao 
consulado no ano 3. Foi legatus Augustipropraetore na Dalmácia e na Panônia no ano 5. Destacou-se, ao 
lado de Tibério, na campanha panoniana de 6 a 9 d.C. Desfrutava de prestígio junto às autoridades 
imperiais, todavia sua atitude em relação ao poeta relegado teria sido assaz reservada, para não desagradar 
ao Imperador. Pouco acessível às preces, ressente toda ferida feita a César (II 2, 19-22). O poeta reitera a 
insegurança em Tomos, a distância da Urbs, as condições climáticas desfavoráveis, a ausência de 
vegetação, que tomam sua vida no desterro semelhante à morte. De Messalino, precisa mais do que nunca 
da amicitia, que jamais lhe foi negada pelos outros membros de sua família. Quanto ao crimen, insiste 
em sua inculpabilidade. Por outro lado, se admitisse ser inocente, acusaria oprinceps de haver cometido 
uma injustiça, ao condená-lo. A causa do error estaria relacionada à sua necedade, razão por que Augusto 
não o condenou à pena capital e não afastou a possibilidade de perdão. Assim argumentando, o poeta crê 
que Messalino e Cota poderão interceder por seu retomo.

Esta carta, em lugar de minha voz, envia-te, Messalino, do país dos cruéis getas, a saudação 

que lês. O local não te revela o autor? Acaso, importa que tenhas lido o nome para saberes que 

sou eu, Nasão, que te escrevo estas palavras? Há porventura algum de teus amigos assim tão 

rejeitado nos confins do orbe, a não ser eu rogando que me consideres teu amigo?

Oxalá os deuses mantenham afastados do conhecimento deste povo todos os que te honram 

e te amam! Basta que eu só viva no meio do gelo e das flechas cíticas, se se deve considerar vida 

este gênero de morte. Que a terra me oprima com a guerra ou o céu com os rigores do frio; que 

me assalte o feroz geta com armas e o inverno com granizo; que eu apenas habite esta região 

improdutiva, sem frutos nem videiras, cujas fronteiras o inimigo não deixa em paz. Que a 

restante multidão dos teus amigos, entre os quais, no meio da turba, eu ocupava insignificante 

lugar, vivam sãos e salvos.



20

25

30

35

40

45

50

55

60

146. Os Atridas, ou filhos de Atreu, são Agamêmnon e Menelau (VÁSQUEZ, J.G. op. cit., n 87, p. 393).
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147. Os Tintáridas, ou filhos de Tíndaro, são Castor e Pólux, embora, na verdade, um deles, Pólux, fosse filho de 
Júpiter e Leda, esposa de Tíndaro (Jd. ibid., n. 88, p. 393).

Infeliz de mim se te ofendesses com estas palavras e negasses que me tiveste em outros 
tempos no rol de teus amigos! Mesmo que isto fosse verdade, deverias perdoar a minha mentira. 
Minha pretensão em nada lesaria a tua glória. Quem, para ser conhecido pelos Césares, não 
simula ser seu amigo? Perdoa-me a confissão: tu eras para mim um César.

Não obstante, não forço a entrada de um espaço proibido e me dou por satisfeito com que 
declares que sempre me abriste tua porta. Embora não haja nada mais entre nós, és, sem dúvida, 
agora, saudado por uma voz a menos que antes. Teu pai, animador, fonte e inspirador de minha 
carreira literária, não me recusou a sua amizade; a ele ofereci, no funeral, lágrimas, suprema 
homenagem, e versos declamados em pleno Foro. Acresce que teu irmão, unido a ti por afeto 
tão intenso como foi o dos Atridas146 e o dos Tintáridas,147 não recusou contar-me como 
companheiro e amigo, pois sabe que tal sentimento não lhe trará danos. Do contrário, confessaria 
que também neste ponto faltei à verdade, preferindo que todas as portas de vossa casa se me 
cerrassem para sempre. Não há, porém, por que cerrá-las, visto que nenhum poder tem a força 
de assegurar que um amigo em nada se tome culpável. Nada obstante, assim como desejaria que 
se pudesse negar também a minha falta, do mesmo modo ninguém ignora que o delito está longe 
de mim. Porque, se parte de minha culpa não fosse escusável, a relegação teria sido um castigo 
pequeno. O próprio César, porém, que a tudo vê com clareza, viu que meu delito poderia 
classificar-se como atitude de imprudência, tanto que me perdoou na medida em que eu próprio e 
as circunstâncias lhe consentimos; serviu-se moderadamente do fogo do seu raio, não me tirou a 
vida, os bens, a possibilidade de regresso se, graças a teus rogos, sua cólera fosse vencida.

Caí, porém, gravemente ferido. Que há, pois, de admirável se alguém, atingido por Júpiter, 
tiver uma grave ferida? Embora o próprio Aquiles retivesse suas forças, sua lança, arremessada 
do Pélion, provocava pesados golpes.

Assim, pois, sendo-me favorável a sentença do juiz, não há motivos para que tua casa negue 
que me conhece. Admito, por certo, tê-la honrado menos que merecia, porém, a meu ver, tal fato 
fez parte de meu destino. Nada obstante, nenhuma outra família houve a quem mais honrasse: 
quer em tua casa, quer na de teu irmão, estava sempre em vosso lar. Tal é teu afeto fraternal que 
um amigo de teu irmão, mesmo sem honrar-te pessoalmente com sua amizade, algum direito
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possui sobre ti. Assim como se deve sempre expressar o reconhecimento aos que o mereceram, 
não é próprio de tua sorte o tê-lo merecido?

Se me permitires aconselhar-te o que deves desejar, suplica aos deuses que possas dar muito 
mais que devolver. É isto o que vens fazendo e, tanto quanto posso lembrar-me, costumavas ser 
motivo de reconhecimento para muitos, em virtude de teus dons. Coloca-me, Messalino, na 
posição que queiras, contanto que não seja algo estranho à tua casa, e se não te compadeces das 

70 desgraças que padece Nasão, posto que parece tê-las merecido, compadece-te, ao menos, de que 
as haja merecido.
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149. Os cáspios habitavam a parte meridional do mar Cáspio e haviam sido submetidos por Dario (Id. ibid, n. 93, 
p. 396).

148. O Istro é o nome do Danúbio em seu curso inferior: daí que com frequência se confundam ambos os nomes 
(VÁSQUEZ, J.G. op. cit., n. 92, p. 396).

Cássio Severo, provável destinatário desta epístola, advogado ou juiz pela alusão aos 
têmpora rara (65-66) que frequentava o Forum, era um rico latifundiário, que gostava de 
passar o tempo em seus domínios de Alba e de Umbria (67-68), onde teria hospedado o poeta 
algumas vezes. Não deve ser confundido com o poeta Comélio Severo, destinatário da IV 2, já 
que Ovídio declara nesta que é a primeira vez que se dirige a este. Cássio Severo, como relata 
Tácito (Annales I 72) foi exilado no ano 12 d.C. para Creta e, depois, no ano 24, relegado a 
Zéfiro, por transmitir os escritos de Labieno. O poeta não pede sua ajuda e intercessão junto às 
autoridades imperiais, mas realça seu desejo de expiar o error numa terra mais próxima de 
Roma e menos insegura.

Severo, tu que ocupas grande parte de meu coração, recebe a saudação que te envia teu 
amigo Nasão e não perguntes o que faço. Se te contasse tudo, chorarias. Basta conheceres um 
resumo de minhas desgraças.

Vivo privado da paz, no meio de contínuas ofensivas, porquanto os getas, portadores de 
fáretras, suscitam cruéis guerras. Entre tantos expatriados, sou eu o único a viver como soldado 
em seu desterro: todos os demais dos quais - esclareça-se - não sinto inveja, repousam seguros. 
E para que consideres meus livros mais dignos de indulgência, foi aparelhado para o combate 
que compus estes poemas que leres.

Próxima às margens do Istro148, conhecido por dois nomes, eleva-se antiga cidade, 
praticamente inacessível por suas muralhas e sua posição. O cáspio149 Egiso, se dermos crédito
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153. Alusão às atrações turísticas mais conhecidas de Roma: os três grandes Foros, o Romano, o de César e o de 
Augusto; seus templos; os três teatros, o de Pompeu, o de Balbo e o de Marcelo; seus belos pórticos; os formosos 
jardins das margens do Tibre, à altura do Campo de Marte, assim como os magníficos Horti Pompeiani ou Jardins 
Pompeanos, na parte ocidental do mesmo Campo; os tanques ou lagos artificiais; os canais de água, igualmente 
artificiais, tão frequentes nas ricas mansões Ud. ibid., n.98, p. 397).

154. A Água da Virgem, que nascia a uns 20 km. a leste de Roma, era levada até ela por um aqueduto construído 
por Agripa no ano 19 a.C. (Id. ibid., n 99, p. 398).

152. A elevação da Plêiade ocorria em Roma no dia 10 de outubro. Ovídio partiu para o desterro no mês de 
dezembro do ano 8; os quatros outonos que já passa em Tomos são, portanto, os dos anos 9, 10, 11 e 12. Esta carta 
teria sido escrita no outono do ano 12 (VÁSQÚEZ, J.G. op. cit., n. 97, p.397).

150. Trata-se da cidade de Egiso, a atual Tulcea, chamada “a porta do delta”, na parte meridional do Danúbio, a 
uns 60 Km. de sua desembocadura. Havia sido submetida pelos getas e reconquistada depois pelo rei dos odrísios 
com a ajuda de Roma (P. IV 7,21 etseqs.-, J. André, op. cit., n 3, p. 30).

ao relato dos próprios habitantes, íúndou-a e deu à obra o próprio nome150. Os ferozes getas, 
após haverem massacrado os odrísios151, num ataque inopinado, dela se apoderaram e travaram 
guerra contra o rei. Este, recordando a nobreza de sua estirpe, que ele realça por sua coragem, 
apresenta-se de improviso, acompanhado de inúmeros soldados e não se retirou antes do 
merecido extermínio dos culpáveis (...). A ti, porém, o mais destemido rei de nossa época, se 
conceda sempre conservar o cetro em tua gloriosa mão e, o que é melhor ainda - poderia 
desejar-te algo mais valioso? -, que a marcial Roma te outorgue sua aprovação, junto com o 
grande César.

Voltando, porém, ao assunto anterior, deploro, querido colega, que às minhas adversidades 
se acresçam cruéis combates.

Desde que estou privado de tua companhia, arrojado às costas estígias, quatro vezes o 
outono viu a elevação das Plêiades152. E tu não creias que Nasão suspire pelas vantagens da 
vida urbana: entretanto, ele suspira por elas. Ora me lembro de vós, amigos caros a meu 
espírito, ora penso na filha e na querida esposa; saindo de casa, volto outra vez aos lugares 
mais atraentes de Roma, e servindo-se de seus olhos, minha mente a todos observa. Eis os 
Foros153, os templos, os teatros revestidos de mármore, os pórticos de pavimentado solo, a relva 
do Campo de Marte voltada para formosos jardins, os lagos, as águas de Euripo e a Fonte da 
Virgem154.

Arrebatados a este desgraçado os prazeres urbanos, pensava poder usufruir, pelo menos, 
dos de qualquer campina. Meu coração não tem saudade dos perdidos campos nem das
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156. Alusão a sua casa entre a Via Flamínia e a Via Clódia, a várias milhas de Roma (Id ibid., n 101, p. 398).
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155. Alusão a sua terra natal, Sulmona, no território peligno (VÁSQUEZ, J.G. op. cit., n. 97, 
nlOO, p. 398).

planícies contempláveis da região peligna155, nem dos jardins situados sobre pinígeras colinas, 
voltados para a Via Clódia na conjunção com a Flamínia156, jardins que eu mesmo cultivei sem 
saber para quem e cujas plantas eu costumava - não me peja confessá-lo - regar com a água 
das fontes, onde, se vivem ainda, há árvores que eu mesmo plantei, cujos frutos, todavia, não 
serão colhidos por minhas mãos. Para compensar tantos bens perdidos, oxalá pudesse ter em 
meu desterro ao menos um terreno para cultivar. Se me fosse permitido, gostaria de levar 
pessoalmente, apoiado ao báculo, as cabras a pascer nas encostas dos penhascos e as ovelhas; 
eu próprio, para afastar do coração as incessantes preocupações, guiaria os bois que lavram a 
terra sob o curvo jugo, e aprenderia as vozes que entendem os novilhos géticos, e a elas 
acresceria as ameaças costumeiras. Eu mesmo, dirigindo o timão do arado pressionado por 
minhas mãos, aprenderia a espalhar a semente no sulco revolvido. Não hesitaria em cortar dos 
campos as ervas com largos alviões e em dar a água que o jardim já sedento bebesse.

Como, porém, dedicar-me a essas pequenas ocupações se entre o inimigo e mim mal nos 
separam a muralha e a porta cerrada?

Em compensação, ao nasceres tu - e disto me alegro com toda a minha alma -, as deusas 
do destino teceram sólidos fios. Tu frequentas ora o Campo, ora a espessa sombra de um 
pórtico, ora o Foro onde passas raros momentos. Ora te chama a Umbria e, quando te diriges às 
tuas terras albanas, a Via Ápia te conduz sobre as rodas ferventes. Aí, talvez, desejes que César 
aplaque a justa cólera e tua casa seja meu refúgio.

Ah! Tua pretensão é exagerada, amigo: formula votos mais moderados, suplico-te, 
reprime o vôo audaz da imaginação.

Gostaria que me fosse concedida uma terra mais próxima e não exposta a nenhuma guerra: 
uma coisa boa seria tirada de nossos sofrimentos.
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157. Sobre a identidade deste Celso, há duas versões: que se trata de Comélio Celso, o enciclopedista que escreveu 
sobre agricultura, medicina, estratégia militar, retórica, filosofia e direito, do qual só se conservou um tratado de 
medicina, que teria exercido grande influência, por certo, durante a Idade Média e o Renascimento; segundo 
outros, tratar-se-ia de Albinovano Celso, amigo de Horácio. A única evidência é que se trata de um bom amigo de 
Ovídio, dos poucos que lhe haviam permanecido fiéis (Jd. ibid., n 103, p. 401).

M. Valério Cota Máximo, um dos melhores amigos de Ovídio, é destinatário de seis epístolas: I 
5, 19, II3, II 8, III2 e III 5, perfazendo 486 versos. Alguns estudiosos pensaram que esta (19) tinha 
como destinatário Fábio Máximo, no entanto o tom confidencial é mais apropriado com Cota que com 
Fábio, e a alusão à amizade com o irmão de Máximo faz pensar em Messalino (27-30).

A tua epístola que me chegou comunicando-me a morte de Celso157, umedeci-a com 

lágrimas e, o que é infame dizê-lo, o que julgava impossível ocorrer, li-a com olhos 

contrafeitos. Nada mais cruel me chegara desde que estou no Ponto e oxalá não me chegasse! 

Sua imagem se fixa diante dos olhos como se estivesse presente e meu amor imagina que o 

finado ainda viva.

Algumas vezes meu ânimo recorda as brincadeiras faltas de gravidade, outras as cousas 

sérias realizadas com lealdade transparente. Entretanto, nenhum momento me advém com mais 

frequência que aquele que quisera fosse o derradeiro, quando a casa, desabando súbito numa 

assombrosa ruína, desmoronou-se ruindo sobre a cabeça do dono. Ele amparou-me, Máximo, 

quando a maior parte dos amigos me abandonou, e não foi companheiro de minha fortuna.

Eu o vi chorando minha desgraça não de outro modo como se fosse o próprio irmão a ser 

colocado sobre a pira. Estreitou-me num abraço e consolou-me na profunda aflição, misturando 

suas lágrimas às minhas.

Oh! quantas vezes, odioso guardião de amarga existência, conteve-me as mãos prontas 

para o gesto fatal! Oh! quantas vezes me disse: - “A cólera dos deuses é aplacável: vive e crê 

na possibilidade do perdão!” Uma frase, sobretudo, foi a que mais me impressionou:-“Vê
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quanta ajuda Máximo poderá proporcionar-te. Máximo se esforçará e pela amizade que te 
devota intercederá para que a cólera de César não seja tenaz até o fim. A seus esforços unirá os 
do irmão e tudo fará para aliviar teus sofrimentos”.

Estas palavras atenuaram o tédio desta existência amargurada. Tu, Máximo, cuida para 
que não tenham sido vãs. Costumava ainda jurar-me que viria até aqui, se lhe autorizasses 
empreender tão longa viagem. Na verdade, ele venerou teus santuários com ritos não distintos 
desses com os quais veneras tu próprio os deuses, soberanos do orbe. Crê-me: embora tenhas 
merecidamente uma legião de amigos, não foi Celso inferior a nenhum deles, porquanto não 
são os benesses nem o nome ilustre dos antepassados senão a honradez e o caráter que 
engrandecem os homens.

É, pois, com razão que verto em homenagem ao finado Celso lágrimas que ele próprio 
derramou por mim, encontrando-me, ainda vivo, ao partir para o desterro; é, com razão, que te 
dedico estes versos comprobativos de teu raro caráter, para que a posteridade, Celso, leia teu 
nome.

É isto que posso mandar-te dos campos géticos: aqui só isto me é lícito ter.
Não pude assistir a teu funeral nem ungir o teu corpo, pois todo o globo me separa de tua 

pira. Quem o pôde, quem em vida reverenciavas como a um deus, prestou-te todas as 
homenagens merecidas. Máximo presidiu tuas exéquias, fez sentidas demonstrações, espalhou 
amona sobre teu frio peito e, em sua comoção, diluiu unguentos com suas abundantes lágrimas 
e, ao enterrar teus ossos, cobriu-os com terra próxima.

Este, já que rende todas as honras merecidas aos amigos falecidos, poderia muito bem 
contar-me igualmente entre os mortos.
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Lúcio Pompônio Flaco nasceu por volta do ano 19 a.C. Ele é o irmão mais novo de Pompônio 
Grecino, a quem sucedeu no consulado, no ano 17 d.C. Antes de ser cônsul, foi legatus propraetore em 
Mésia, incumbido de missão militar contra os getas, aos quais retomou Tresmis, à margem direita do 
Baixo Danúbio (IV 9, 75 et seqs). Mais tarde retoma à mesma região, para reintroduzir nas funções o rei 
da Trácia, Rescupóride, após o assassinato do rei Cótis. Narra Suetônio (Tiberio 42) que Flaco, na 
companhia de Pisão e Tibério, tomou-se famoso por uma comilança que durou vários dias. Talvez, por 
sua afeição à glutonaria, Ovídio trata de mover seus sentimentos, aludindo a sua inapetência (7-14), e 
expondo-lhe os sofrimentos ocasionados pelo lugar onde foi relegado. Dele o poeta espera a ajuda junto 
aos deuses, ou seja, junto aos membros da família imperial.

158. A deusa da Juventude se identifica aqui com Hebe, a copeira dos deuses. Filha de Júpiter e de Juno, 
desempenha o papel de criada ou fâmula na mansão dos deuses. Antes do rapto de Ganimedes, era a que servia o 
néctar aos deuses (P. GRIMAL, op. cit., p.224).

A ti, amigo Flaco, formula-te o desterrado Nasão votos de saúde, se se pode formular a 

alguém algo de que não se dispõe. Na verdade, prolongada debilidade não permite que meu 

corpo, arruinado por amargas preocupações, recobre as anteriores forças.

Não sinto nenhuma dor, não me abrasa nenhuma febre sufocante e meu pulso leva um 

ritmo regular. Não obstante, minha boca está embotada e, com a mesa já disposta, recrudesce- 

me o fastio e me aflige a enfadonha hora da refeição.
Serve-me o que produz o mar, a terra, o ar: nada haverá que me excite o apetite. Mesmo se 

as formosas mãos da solícita Juventude158 me oferecessem néctar e ambrósia, licor e manjar 

dos deuses, seu sabor não me avivaria o insensível paladar, e permaneceria em meu estômago 

durante longo tempo um peso inerte.

Por mui reais que sejam, não ousaria a qualquer um descrever estas moléstias, temendo que 

se considerem fantasiosas as minhas desgraças. Na verdade, tal é meu estado, tal o aspecto de



20

25

30

35

40

90

159. Alusão ao irmão de Flaco, Pompônio Grecino, grande amigo de Ovídio (VÁSQUEZ, J.G., op. cit., n. 111, p. 
405).

minha situação que bem poderia haver espaço também para criações imaginosas. Se alguém 
teme que a cólera de César seja assaz branda comigo, rogo que lhe advenham tais caprichos.

O próprio sono, restaurador alimento de um organismo extenuado, não preenche as funções 
de reparar as energias do meu. Velo e velam sem cessar as minhas aflições, para as quais dá 
motivo o próprio lugar. Assim, mal poderias reconhecer meu semblante ao contemplá-lo e 
inquiririas o destino de sua primitiva cor. Pouco sangue chega-me às débeis articulações e meus 
membros estão mais pálidos que a cera nova.

Não contraí tais males por excesso de vinho. Sabes que quase nada bebo além de água. 
Não me sobrecarrego de alimentos e mesmo que o desejo destes me atraísse, não os encontraria 
em abundância no país dos getas.

Não são os prazeres nocivos de Vénus que me arrebatam as forças: ela não costuma visitar 
os leitos dos infelizes. E a água, é o clima que me prejudicam e, um motivo mais forte que 
estes, é a angústia da alma, que me acompanha sempre. Se tu, junto com teu irmão parecido 
contigo159, não me aliviasses tais desgraças, meu espírito agoniado sucumbiria ao peso da 
tristeza.

Vós sois para minha destroçada nave uma terra hospitaleira e me trazeis a ajuda que 
muitos me negam. Trazei-ma sempre, vo-lo imploro, porquanto sempre a necessitarei, 
enquanto a divindade de César se mantiver ofendida comigo.

Implorai cada um a vossos deuses, suplicando-lhes que este não ponha fim à sua justa 
cólera, mas a modere.
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A notícia do triunfo de César chegou também a estes lugares onde mal chega a lânguida aura 

do fatigado Noto.

Pensava que na região cítica não houvesse momentos amenos para mim: hoje já detesto 

menos este lugar.

Enfim, dissipada a nuvem de minhas preocupações, pude ver algo sereno e consegui burlar 

minha má sorte. Embora César não queira que me caiba nenhuma alegria, pode permitir que ao

O Livro II das Pônticas inicia com uma epístola em que o poeta celebra o triunfo de Tibério sobre a 
Panônia e a Ilíria, em que inclui também Germânico. Descrevendo a cerimónia, segundo sua 
imaginação, aproveita o momento para implorar com mais ânimo o perdão. Se Bato, que empunhou as 
armas contra Roma, foi perdoado, por que não o seria ele, que jamais ergueu as mãos contra Augusto? 
Trata-se de uma epístola em que se vislumbram certa euforia e otimismo, em oposição ao pessimismo 
resignado e à melancolia das demais.

Germânico, filho de Druso, o Velho, tinha como tio e pai adotivo Tibério e como avó Lívia. Tendo 
desposado Agripina, neta de Augusto, passou a ser forte aspirante à sucessão. Suas possibilidades 
aumentaram por volta do ano 12 d.C., quando já haviam morrido os herdeiros naturais: Marcelo, Agripa, 
Gaio e Lúcio César. Nascido a 24 de maio do ano 15 a.C., tinha 22 anos quando Ovídio partiu para o 
desterro. Esta epístola lhe é dirigida, no começo do 13, de maneira indireta. Vale destacar que em 
outras epístolas Ovídio enaltece Germânico, que supera a passagem dos anos por seu valor (II2); que é 
o mais venerado por Sexto Pompeu, depois de Augusto (IV 5). Escrevendo a Salano (II 5) exalta a 
eloqiiência do seu aluno de oratória; a Suílio (IV 8) promete consagrar toda sua vida a Germânico, 
testemunhando-lhe seu reconhecimento através dos versos, o único bem do qual não foi privado no 
desterro. É por volta da mesma época, ano 14, que Ovídio, para agradecer-lhe ou conquistar sua 
simpatia, dedica-lhe a segunda edição dos Fastos.
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160. Lembra J. André (pp.cit., n 2, p.4l) que a indicação das condições meteorológicas no dia do triunfo - bom 
tempo sucedendo a longas chuvas (25-27) - teria sido transmitida a Ovídio por algum correspondente. A maior 
parte dos detalhes do cortejo se encontra já no relato do triunfo sobre a Germânia imaginado em Tr IV.

161. Alusão ao templo dedicado à Justiça por Augusto, de cuja construção Ovídio teria notícia, já que não se 
concluiu até janeiro do ano 13, dado que recolhe o poeta em P III6,25-26 (VASQUEZ, J.G., op. cit., n 2, p. 409).

162. Bato era o chefe da rebelião dos povos da Dalmácia, os Daesitiates. Feito prisioneiro, Tibério mostrou-se 
generoso com ele, enchendo-o de presentes e assinalando-lhe residência em Ravena (Suet. Tiberio, XX, 2).

menos esta chegue a qualquer um. Os deuses, também, para que todos os venerem com jubilosa 

piedade, ordenam banir a melancolia durante seus dias festivos. Enfim - ousar confessá-lo seria 

seguramente uma insanidade -, desfrutaria deste momento de alegria ainda que ele mesmo mo 

proibisse.

Sempre que Júpiter socorre os campos com chuvas profícuas, a bardana tenaz costuma 

crescer no meio das messes. Assim eu, erva inútil, sinto o frutífero nume, cuja ajuda, 

independente da vontade, me socorre muitas vezes. As alegrias da família de César, como 

cidadão que sou, são minhas: essa casa nada possui de privativo.

Agradeço-te, Fama, por cujo intermédio, encerrado entre os getas, pude contemplar o cortejo 

triunfal. Por revelação tua, inteirei-me de que há pouco numerosos povos haviam-se reunido 

para contemplar a face do seu chefe e que Roma que, com suas vastas muralhas estreita o 

imenso orbe, teve trabalho para abrigar a tantos hóspedes! Tu me contaste que, embora muitos 

dias antes o nebuloso Austro houvesse derramado contínuas chuvas, o Sol brilhou num céu 
sereno por vontade divina160, estando o dia acorde com o semblante do povo e que, assim, o 

vencedor entregou o galardão militar aos heróis que receberam a honra do louvor em alta voz e 

que, antes de revestir-se com a toga bordada, ilustre insígnia, pôs incenso sobre o fogo sagrado 
aplacando religiosamente a Justiça de seu pai161, que sempre tem nesse peito um santuário. E, 

por toda parte, sobre seu caminho, o presságio feliz unia-se aos aplausos, enquanto chuva de 

rosas rubrizavam as pedras do pavimento. Traziam-se, a seguir, as imagens de prata das cidades 

bárbaras, representando muralhas derruídas com varões pintados, rios, montes e combates nas 

selvas espessas, e suas armas mescladas com flechas no cúmulo triunfal e, por causa do ouro 

dos troféus, que o Sol fazia resplandecer, os tetos do Foro Romano pareciam dourados, e eram 

tantos os caudilhos com os pescoços presos com cadeias que teriam sido suficientes para 
formar um exército inimigo. À maior parte destes, entre os quais Bato162, cabeça e núcleo da 

guerra, se poupou a vida e se outorgou o perdão.
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Por que iria eu negar que a cólera da divindade não se pode aplacar em meu benefício, 
quando vejo que os deuses são indulgentes com os inimigos?

Os mesmos murmúrios me anunciaram, Germânico, que as cidades iam inscritas com teu 
nome, e que nem a robustez dos seus muros, nem as suas armas, nem a natureza do lugar foram 
suficientes para garantir-lhes a segurança contra ti.

Que os deuses te proporcionem anos! O resto, tomá-lo-ás de ti mesmo, contanto que teu 
valor perdure por longo tempo!

O que peço, ocorrerá - algum valor têm os oráculos dos poetas -, pois um deus acenou com 
sinais favoráveis a meus anseios.

Também a ti, Roma, jubilosa, te verá subir vitorioso, transportado por cavalos coroados, à 
colina Tarpéia; e o pai contemplará as honras maduras de seu filho, percebendo os gozos que 
ele próprio proporcionou aos seus.

Tu, o mais ilustre dos jovens, tanto na guerra como na paz, observa desde já o que te disse 
como um vaticínio. Quem me dera celebrar, nos meus poemas, este triunfo, se minha vida 
chegar a resistir aos meus padecimentos, se antes não tingir com meu sangue as flechas cíticas, 
ou se o geta feroz não me decepar a cabeça com a espada.

Portanto, se, estando eu ainda vivo, receberes, nos templos, a coroa de louro, dirás que 
minhas predições se cumpriram duas vezes.
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O destinatário desta epístola é o mesmo que o da I 7: Valério Messala Messalino, filho de Messala 
e irmão de Cota Máximo. O motivo não é outro senão aproveitar o momento do triunfo de Tibério sobre 
a Panônia e a Ilíria, triunfo em que Messalino havia desempenhado papel de destaque, para lhe reiterar, 
invocando a antiga amizade, que lhe obtenha o perdão ou ao menos um local menos sombrio para 
cumprimento da pena.

163. Encélado, um dos gigantes que ousaram fazer guerra aos deuses, foi perseguido por Atena, que o sepultou 
sob o Etna, cujas erupções obedeciam aos movimentos e à respiração arquejante do gigante ( J. André, op. cit., n 2, 
P-44). 

Nasão, que desde seus primeiros anos venerou vossa família, confinado hoje à margem 

esquerda do Mar Euxino, envia-te, Messalino, do país dos indómitos getas, esta saudação que 

costumava dar-te pessoal mente.

Ai de mim se, lido meu nome, não mantiveres o mesmo semblante e hesitares em 

prosseguir a leitura. Acaba de ler e não relegues minhas palavras junto comigo: a meus versos 

está permitido permanecer em vossa cidade.

Não imaginei que, colocando o Pélion sobre o Ossa, pudesse tocar com a mão os astros 
rutilantes; não movi, seguindo a insensata expedição de Encélado163, as armas contra os deuses, 

soberanos do universo, e não ataquei com meus dardos a nenhuma divindade, como fez a 
temerária destra do filho de Tideu164.

Minha culpa é grave, todavia se atreveu apenas a arruinar-me a mim, sem intentar nenhum 

delito maior. Não devo ser acusado a não ser de insensato e temerário: eis as duas 

denominações reais de meu espírito.

Na verdade reconheço que, após a merecida cólera de César, tens razão de ser pouco 

acessível às minhas súplicas, pois tal é tua veneração pelos membros de toda a Família Júlia
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165. Aqueménide, filho de Adamasto de ítaca, abandonado por Ulisses, quando fugia de Polifemo no país dos 
Ciclopes, foi recolhido por Enéias, depois de conservar sua vida às escondidas destes Gigantes {Eneida III, 588 et 
seqs.).

166. O chefe mísio é Télefo, filho de Hércules e rei da Mísia, ferido por Aquiles com sua lança e curado depois 
pela ferrugem da mesma (P. GRIMAL, op.cit., p. 496).

que te sentes agravado quando algum deles o é. Ainda, porém, que te armes e me ameaces com 
cruéis feridas, não conseguirás, nada obstante, intimidar-me.

Uma nave troiana acolheu o grego Aqueménide165 e a lança do filho de Peleu foi 
proveitosa para o chefe mísio166. Às vezes, o profanador de um templo se refugia junto ao altar 
e não receia invocar a ajuda da divindade ofendida. Dir-se-á que tal atitude é temerária: admito- 
o, porém minha nave não deriva por plácidas águas. Busquem outros o seguro: a condição 
mais desgraçada é segura, pois lhe falta o temor a uma situação pior. Quem é arrastado (...) 
alonga os braços às bordas espinhosas das duras rocas, e a ave, que com suas asas agitadas, 
foge temerosa do gavião, fatigada ousa refugiar-se em ambiente humano, e a cerva, fugindo 
espavorida dos cães furiosos, não titubeia em acolher-se num teto vizinho.

Rogo-te, amabilíssimo amigo, dês acesso às minhas lágrimas e não cerres tua porta a 
minhas temerosas palavras e, favorável, transmite-as aos numes romanos, que não veneras 
menos que ao deus Tonante da colina Tarpéia e, como embaixador de minha missão, acolhe 
minha causa, conquanto com meu nome nenhuma causa seja boa.

Já quase moribundo, por certo já enfermo e frio, se todavia me salvar, deverei a salvação a 
ti. Que agora teu favor, que o amor do Príncipe eterno te outorga, se interesse por minha 
desesperada situação. Que agora te assista também esse brilho na eloqiiência próprio de tua 
família, com o qual poderias ser útil aos atribulados réus, pois vive em ti a brilhante facilidade 
de expressão de teu pai e esse património encontrou seu herdeiro. Imploro-a, não para que 
tente defender-me: não se há de defender a causa de um réu confesso. Vê, não obstante, se 
podes justificar o feito pela origem do erro, ou se não convém absolutamente remover tal 
assunto. Minha ferida é dessas incuráveis, e creio mais seguro não apalpá-la.

Cala-te, língua! Não se pode contar nada mais. Gostaria de poder cobrir eu mesmo as 
minhas cinzas. Fala, pois, como se nenhum erro me tivesse ludibriado, para que eu possa 
desfrutar da vida que ele me outorgou, e quando ele estiver sereno, quando houver deixado esse 
semblante que move consigo as terras do Império, roga-lhe não consinta me tome débil presa 
dos getas e me conceda, para meu miserável desterro, um solo mais clemente.
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174. O vobiscum refere-se aos dois irmãos, Messalino e Cota Máximo que, tendo servido sob o comando de 
Tibério, eram partícipes do triunfo (VÁSQUEZ, J.G., op. cit., n. 20, p. 415).

169. Lembra J. André (op. cit., n 6, p. 164) que o termo nurus se emprega em latim para designar juridicamente as 
esposas dos filhos e dos netos. No caso de Augusto, eram as seguintes: Antonia, a esposa de Druso Maior, irmão 
mais novo de Tibério; Agripina, esposa de Germânico; e Livila, esposa de Druso Menor, filho de Tibério.

170. Júlia II e Agripina, por linha direta, e Livila, neta de Lívia e filha de Druso Maior (VÁSQUEZ, J.G., op. cit., 
n.16, p. 414).

171. Os bisnetos de Augusto até o momento (ano 13) eram, por um lado, os filhos de Agripina e Germânico [Júlio 
César Nero, Júlio César Druso III e Gaio César (Calígula)] e, por outro, Júlia, nascida do matrimonio de Livila e 
Druso II (J. André, op.cit., n 17, p.414-415).

172. Os peônios, povo estabelecido na região montanhosa do norte da Macedônia, entre a Trácia e a Ilíria. Alude 
o poeta à circunstância da insurreição da Dalmácia e Panônia, que submeteu Tibério entre os anos 6 e 9, primeiro, 
e entre 9 e 12, depois (VÁSQUEZ, J.G., op. cit., n 18, p. 415).

173. A “donzela de Febo” é Daíhe, a ninfa amada por Apoio que, ao ser perseguida pelo deus, invocou a Terra, 
sua mãe, e foi transformada em loureiro (Metam. 1,452 et seqs.).

175. Quanto aos filhos de Tibério, são, por um lado, seu filho Druso, e, por outro, seu sobrinho e filho adotivo 
Germânico (J. André, op. cit., n 3, p.47).

167. Trata-se de Tibério, filho adotivo de Augusto, que acabava de obter importantes vitórias em Germânia, 
Panônia e Dalmácia, entre os anos 9 e 12 d.C. (Tr. IV 2 e P. II, 1).

168. Germânico contava então 28 anos de idade, enquanto Druso Menor, 26 (VÁSQUEZ, J.G., op. cit., n. 14, p. 
414).

O momento é propício para as súplicas: ele está bem e vê prosperar, ó Roma, o poderio que 
te deu; sua esposa, incólume, conserva fielmente seu tálamo; seu filho amplia os confins do 
Império ausônio167; o próprio Germânico avantaja seus anos em valor e o destemor de Druso 
não é menor que sua nobreza168. Acresce a isto que suas devotadas noras169 e netas170, os filhos 
dos seus netos171, bem como os demais membros da casa de Augusto estão bem. Acresce o 
recente triunfo sobre os peônios172, acresce aos povos em paz os braços submetidos da 
montanhosa Dalmácia. A Ilíria, depostas as armas, não recusou sofrer sobre sua servil cabeça o 
pé de César.

Ele próprio, sobre o carro, atraindo as miradas com seu plácido semblante, tinha as 
têmporas coroadas com o ramo da donzela de Febo173. Enquanto avançava, seguindo-o, 
convosco174, a devotada prole, digna de seu pai e dos títulos recebidos175, semelhante aos
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178. Antífates é o rei cruel dos Lestrigões que massacrou os marinheiros de Ulisses (/VfeZaw. 14, p. 233 et seqs.).
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176. Castor e Pólux tinham seu templo no Foro Romano, próximo ao dedicado a Júlio César (VÁSQUEZ, J.G., op. 
cit., n.22, p. 415).

177. Polifemo, que se alimentava de carne crua, aparece na narração homérica (Odisséia I 71 et seqs. e IX 187 et 
seqs.) como o mais horrível e selvagem dos Ciclopes sicilianos (Id. ibid, n.23, p. 416).

Irmãos, que, por ocuparem templos próximos, contempla de sua excelsa mansão o divo 
Júlio176.

A estes, aos quais tudo deve ceder, não recusa Messalino o primeiro posto na alegria. Os 
restantes seguem na disputa do afeto e, neste particular, Messalino jamais ocupará o segundo. 
Como primeiro, celebrará esse dia em que o digno laurel, que lhe foi concedido com todo 
mérito, foi colocado sobre tão honrada cabeça!

Felizes os que puderam contemplar semelhantes triunfos e desfrutar do aspecto de um 
chefe equiparável aos deuses! Quanto a mim, em lugar do rosto de César, tenho que olhar os 
dos sármatas, uma terra sem paz e águas que encadeia o gelo.

Se, não obstante, chegar aí minha voz e me ouvires, seja tua influência persuasiva para 
mudar o lugar do desterro. Teu famoso pai, a quem venerei desde a mais tenra idade, não te 
pede outra cousa, se é que sua eloqiiente sombra tem algum sentimento. Isto também te pede 
teu irmão, temendo, talvez, que tua preocupação por salvar-me possa ser prejudicial para ti. Isto 
te implora toda tua família e tu mesmo não podes negar que eu fiz parte de tua companhia. A 
exceção da Arte, aprovavas amiúde meu engenho poético, do qual tenho consciência de ter feito 
mau uso. Minha vida, excluídas as faltas mais recentes, não pode ser motivo de vergonha para 
tua casa. Oxalá prosperem os santuários de tua família e cuidem de ti os deuses supremos e 
César. Implora a este nume clemente, mas justamente irritado comigo, que me livre deste 
território dos ferozes getas. É difícil, admito-o, porém o valor propende às árduas empresas e 
por tal benefício meu reconhecimento será maior.

Por outro lado, não será nem Polifemo no antro profundo do Etna, nem Antífates , que 
escutará tuas vozes, senão um pai indulgente e generoso, pronto ao perdão, o qual com 
frequência troa sem o fogo do raio, o qual, ao ter que decretar uma sentença severa, entristece- 
se particularmente, e para quem impor um castigo a outrem é quase como punir-se a si mesmo. 
Sua clemência, todavia, foi vencida por minha culpa e sua cólera forçada chegou a empregar 
suas forças.
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Conquanto viva separado da pátria por todo o universo e não possa prostrar-me aos pés das 
próprias divindades, leva, como sacerdote, as minhas instâncias aos deuses que veneras, porém 
acresce também às minhas vozes as tuas súplicas pessoais. Diligencia, no entanto, isto só, se 
creres que não haverá de lesar-me. Perdoa-me: por ter naufragado, intimidam-me todos os 
mares.
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O poeta manifesta-se confortado sabendo que pode contar com a amizade de Cota Máximo, a 
qual espera seja constante. Embora alguns comentaristas hajam pensado que esta epístola tivesse sido 
dirigida a P. Fábio Máximo, o conteúdo dos versos 75 ao 78, entre outros, leva-nos a concluir que o 
destinatário da mesma não é outro senão Cota Máximo. O poeta vê na amicitia um poderoso veículo 
de difusão para seu intento. Nela confiou, ao partir para o desterro, para obter o perdão e o regresso; já 
nele, ao menos uma mudança de lugar. Na amicitia de seus destinatários, seguirá confiando até o fim 
dos dias para tentar reverter a sua situação.

Máximo, que com tuas destacadas virtudes igualas teu nome e não consentes que teu 

talento seja sobrepujado pela tua nobreza; tu, que eu honrei até o derradeiro instante de minha 

vida (em que, aliás, difere da morte meu estado atual?), tu realizas uma ação mais rara que 

qualquer outra em nossa época, em não repudiando o amigo desesperado.

Na verdade, peja-me dizê-lo, mas, para ser franco, o vulgo só aprova as amizades por sua 

utilidade. Preocupa-se mais com o que traz proveito do que com o que é honesto, e a 

fidelidade mantém-se firme ou se perde com a fortuna. Difícil encontrar-se um só, entre 

muitos milhares, convicto de que a virtude traz implícita a recompensa. A própria honra de 

uma ação reta, se falta a recompensa, não estimula a ninguém e se arrepende de ser honrado 

gratuitamente. Não é estimável nada mais senão o que traz proveito: arrebata a um espírito 

ávido a esperança de lucro e não se encontrará mais nenhum virtuoso. Ao contrário, cada qual 

se prende ao amor das suas rendas e suputa com dedos inquietos aquilo que lhe é vantajoso. 

A amizade, nume venerável em outros tempos, prostitui-se e qual meretriz se rende a quem a

compra.

Por isso, admiro-me mais ainda de que tu, resistindo ao ímpeto da corrente, não te 

deixes também arrastar pelo contágio do vício comum. Não se estima a ninguém a não ser a 

quem a Fortuna favorece; esta, tão rápido como troa, afugenta tudo que se encontra nas 

cercanias.
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181. O jovem da Fócida é Pílades, célebre pela amizade que o uniu a Orestes (/d ibid, n 5, p. 51).
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180. Teseu acompanhou a Pirítoo aos infernos para raptar Prosérpina, mas nele ficou retido com o amigo. 
Posteriormente, obteve Hércules sua libertação, menos a de Pirítoo. Ovídio faz várias referências a tal amizade 
(J. André, op. cit., n 4, p. 51).

179. Aquiles, neto de Éaco, que vingou a morte do amigo Pátroclo, morto no cerco de Tróia por Heitor {Ilíada, 
XVIeXXlII).

Rodeado em outro tempo de não poucos amigos, enquanto uma aura propícia soprava 
minhas velas, eis-me, assim que as ondas furiosas se intumesceram com o vento proceloso, 
rejeitado no meio das águas, com a nave destroçada; quando os outros se esforçavam por 
aparentar que não me conheciam, dois ou três apenas me socorrestes no naufrágio. Entre eles 
tu foste o primeiro, pois não te sentias honrado como acompanhante, mas como conselheiro, 
não pedindo senão dando exemplo. A ti, que declaras, após havê-lo examinado, que eu não 
cometi senão uma falta, te agradam a honradez e o dever de modo espontâneo. Segundo teu 
juízo, a virtude dispensa recompensa e se deve buscar por si mesma, sem estar acompanhada 
de bens externos. Consideras torpe discriminar um amigo, porque seja digno de compaixão, 
e, porque seja infeliz, deixar que seja teu amigo. E mais humano pôr o dedo sob o queixo 
cansado do nadador que afundar seu rosto nas líquidas águas. Vê o que faz o neto de Éaco 
depois da morte do amigo179, e não duvides que esta minha vida é uma espécie de morte. 
Teseu acompanhou a Pirítoo até as águas estígias180: quanto dista minha morte da água 
estígia? O jovem da Fócida assistiu a Orestes, privado da razão181: minha culpa, por sua vez, 
tem não pouco de insanidade.

Aprova também tu, como fazes, a glória de tão insignes varões e presta a ajuda possível 
ao que tropeçou. Se te conheço bem, se continuas sendo o que costumavas ser antes, e se teus 
sentimentos não se debilitaram, quanto mais se exaspera a Fortuna, mais resistes tu e, como 
deve ser, procuras que ela não te vença e, lutando bem o inimigo, faz que tu lutes bem: assim, 
uma mesma causa me beneficia e me prejudica.

Sem dúvida, jovem extraordinário, consideras indigno que te façam companheiro da 
deusa que se mantém sobre a roda. És perseverante e, como as velas de minha nave 
despedaçada não se encontram como gostarias, tu as governas tais como estão. E esta ruína, 
tão abalada que já se imaginava que ia cair, ainda se sustém em pé, escorada por teus ombros.
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182. Nova alusão a M. Valério Messala, pai de Cota e Messalino, nascido em 65 ou 64 a.C., cônsul no ano 31. 
Militar, político e orador, abrira sua casa a vários poetas, destacando-se Lígdamo, Tibulo, Sulpícia, Válgio Rugo, 
Emílio Macro e Ovídio (VÁSQUEZ, J.G., op. cit., n 29, p. 421).

183. Recorde-se que Ovídio se encontrava na ilha de Elba, em companhia de Cota Máximo, quando o 
surpreendeu a notícia de sua condena ao desterro. A ilha era chamada Aetholia pelos gregos (/d. ibid, n. 30, p. 
421).

Num primeiro instante, tua cólera foi legítima, e não foste mais indulgente que aquele 

que, com toda razão, estava ofendido comigo. E o ressentimento, que havia retalhado o peito 

do grande César, juravas em seguida que o farias teu. Logo, porém, que ouviste a origem de 

minha ruína, consta que te apiedaste de meus erros. Tua carta veio, então, proporcionar-me o 

primeiro consolo e dar-me a esperança de que o deus ofendido poderia abrandar-se. Moveu-te, 

então, a constância de uma longa amizade, iniciada para mim antes de teu nascimento, e se 

para os outros te tomaras um amigo, ao nasceres já o eras meu, tendo em vista que, ainda no 

berço, te dei os primeiros beijos e, visto que tua casa foi honrada por mim desde meus 

primeiros anos, ora a fatalidade obriga-me a ser para ti uma velha carga.
Teu ilustre pai, paradigma da eloquência da língua latina, não inferior a sua nobreza182, 

foi o primeiro a me encorajar a que ousasse confiar os meus poemas à fama: ele foi o guia de 

meu engenho. Asseguro-te que teu irmão não saberia dizer a data em que começou a ser 

objeto de minha honra. Não obstante, amei-te de tal maneira mais que a qualquer outro que 

só tu foste o objeto de minha afeição em qualquer circunstância.

A ilha de Elba foi a última que me viu em tua companhia e recebeu as lágrimas que 
caíam de minhas tristes faces183, quando tu me interrogaste se era vera a notícia desdobrada 

pela má Fama de minha culpa; eu permanecia indeciso entre confessá-la ou negá-la, revelando 

o temor indícios de medo e, como a neve que derrete o pluvioso Austro, uma lágrima brotava 

e caía por minha face imobilizada pelo assombro.

Recordando, pois, tais fatos, e considerando que a justificação de um primeiro erro pode 

anular meu crime, observas o velho amigo no meio da ruína e alivias as minhas feridas com 

teus remédios.
Por estes benefícios, se me fosse possível formular um desejo, pediria mil recompensas 

para quem tanto as merece. Se, porém, se apenas se me pode conceder formular teus próprios 

votos, rogaria que, estando bem o César, tua mãe também esteja bem de saúde. Recordo que
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primeiro pedido que costumavas dirigir aos deuses, quando erigias altares 

abundantes em incenso.
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Ático, cuja fidelidade não me desperta a menor suspeita, recebe a carta que te envia 

Nasão do gelado Istro. Acaso te manténs fiel à memória do desventurado amigo ou já não te 

preocupas com sua situação assaz sombria? Ah! Os deuses não são tão adversos que me 

incline a crê-lo e considerar legítimo que já não te lembras de mim! Tua imagem permanece 

sempre viva diante dos meus olhos e com o espírito creio contemplar teu rosto. Recordo as 

numerosas conversas sérias entre nós e os não raros momentos voltados a divertidos

Cúrcio Ático, destinatário de duas epístolas, era tão amigo de Ovídio que toda criação poética 
deste, ainda inédita, passava pela sua aprovação (15-18). Ao que parece, a amizade entre ambos havia 
entibecido ultimamente. Ovídio aproveita a influência deste eques illustris junto a Tibério para pedir- 
lhe não só ajuda mas também proteção (31 et seqs.).

185. Mesma enumeração dos monumentos romanos já feita em I 8, 35-36.

186. Éaco, rei de Egina, era filho de Júpiter e de Europa, ou da ninfa Egina. A ilha de Delos foi chamada Egina, 
porque se dizia que esta ninfa era mãe de Éaco. Casou com duas mulheres: Psâmate, filha de Nereu, da qual teve 
um filho chamado Foco, e Endeis, filha de Quirão, de quem teve Télemon e Peleu. E representado como

184. Há várias alusões nas elegias do desterro sobre o costume de Ovídio e seus amigos lerem os poemas 
inéditos antes da publicação (Tr III, 7,23-26; P III5,39-40 etc.).

passatempos.
Com frequência as horas nos pareceram curtas para as longas conversas, com frequência 

o dia tomou-se mais curto que minhas palavras. Com frequência os versos que acabava de 

compor chegaram a teus ouvidos e minha nova Musa se submeteu a teu julgamento . O que 

aprovavas, considerava-o já aplaudido pelo público - esta era a doce recompensa de meus 

recentes trabalhos - e, para que meu livro fosse polido pela lima do amigo, em mais de uma 

ocasião se fizeram alterações por tua sugestão. Juntos nos viram os foros, todos os pórticos, as 
ruas e, lado a lado, os curvos teatros185. Enfim, caríssimo amigo, sempre houve tanto afeto 

entre nós como entre o descendente de Éaco e o de Áctor186.
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Ainda que bebesses as águas tranquilizadoras do Letes187, não creria que tais lembranças 
pudessem esvanecer-se da tua memória. Os dias serão longos na estação hibernal, as noites do 
solstício mais curtas que as do verão, Babilónia não sentirá mais calor nem o Ponto mais frio, 
a fragrância da calêndula vencerá a das rosas do Pesto antes que olvides minha pessoa: deste 
modo, algum aspecto de minha sorte é luminoso.

Cuida, não obstante, que não se possa dizer que minha confiança teria sido falaz e néscia 
minha credulidade.

Protege o velho amigo com fiel constância, na medida que possas, contanto que não te 
cause transtornos.

Radamanto, com uma vara na mão. Éaco veio a ser um dos três juízes dos Infernos: ele, Radamanto e Minos. 
Eaco foi também avô de Ajax e de Aquiles (J. André, op. cit., n. 4, p. 55).

187. Rio infernal, cujo nome significa “olvido” (VÁSQUEZ, J.G., op. cit., n. 33 bis, p. 424).
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Cássio Salano, poeta e orador, foi mestre de retórica de Germânico. Ao que parece, não era 
amigo íntimo de Ovídio, mas teria lamentado sua desgraça e desejado que a cólera de Augusto se 
amainasse. Indiretamente é a seu aluno que Ovídio pretende comover, declarando-o digno de suceder a 
Tibério no comando do Império. A carta exalta os valores morais, como a lealdade, virtude 
praticamente extinta. Vivendo numa terra que menos desfruta da Paz de Augusto, o poeta volta a 
queixar-se da diminuição de sua capacidade criadora. Enaltece o intercâmbio entre a poesia e a 
retórica para maior brilho do texto.

Eu, Nasão, envio ao amigo Salano frases dispostas em versos desiguais precedidas de 

uma saudação. Gostaria que fossem aprovadas e para que a realidade confirme meu augúrio, 

peço, amigo, possas lê-los em boa saúde.

Tua lealdade, virtude quase extinta nestes tempos, exige que eu, teu amigo, faça tais 

votos. Conquanto não estivesse ligado a ti por íntimos vínculos, consta que te condoeste com 

a nova de meu desterro e, lendo os poemas enviados do Ponto Euxino, apesar do seu escasso 

valor, enalteceste-os com tua aprovação e desejaste que César aplacasse de imediato a ira, ao 

que condescenderia se a seu conhecimento chegassem teus rogos. Teu nobre caráter obrigou- 

te a prorromper nesses augúrios tão benévolos quanto agradáveis. O que mais te sensibiliza ao 

refletires sobre minha proscrição é, sem dúvida, doutíssimo amigo, a situação deste país: 

dificilmente, crê-me, se descobrirá em todo o orbe plaga que desfrute menos da Paz de 

Augusto.

Tu, não obstante, lês estes versos aqui compostos entre ferozes combates e, uma vez 

lidos, aprova-os favoravelmente aplaudindo o talento que brota de veia quase extinta, e de um 

regato fazes um caudaloso rio. Estes sufrágios, por certo, são agradáveis a meu coração, pois 

os desventurados, tu o sabes, dificilmente encontram satisfação em seus atos.

Quando, nada obstante, procuro compor versos sobre assuntos de pouca relevância, meu 

engenho é suficiente para uma matéria sutil.
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188. Germânico, ao ser adotado no ano 4 por Tibério, que o havia sido, por sua vez, antes por Augusto, passava 
a fazer parte da família dos Júlios (VÁSQUEZ, J.G., op. cit., n. 38, p. 428).

Há pouco, quando aqui repercutiu a notícia de um grande triunfo, ousei empreender uma 
obra de idêntica amplitude. A solenidade e o esplendor do sucesso sepultaram-me a audácia e 
não pude suportar o peso de minha empresa. Nesse poema, apenas minha boa vontade merece 
algum louvor: o resto jaz aniquilado pela magnitude do tema. Se, casualmente, este livro te 
chegou aos ouvidos, eu te recomendo que lhe conceda tua proteção. Como lha concederias 
mesmo que não ta pedisse, acresça-se o modesto tributo de meu agradecimento. Não mereço 
ser elogiado eu, porém teu coração, mais branco que o leite e a neve não pisada; tu admiras os 
outros, quando tu mesmo és digno de admiração; tua arte e tua eloquência são brilhantes.

César, o Príncipe da Juventude, a quem a Germânia dá o nome, costuma associar-te a 
seus estudos. Tu, velho companheiro, ligado e ele desde os primeiros anos, lhe agradas por teu 
talento que não sobressai ao teu caráter. Ouvindo-te primeiro, sente-se arrebatado e tua 
eloqiiência é o estímulo que desperta a dele. Quando acabas de falar, quando as bocas mortais 
se calam e o silêncio reina por não demasiado tempo, levanta-se, então, este príncipe digno do 
sobrenome Júlio188, qual Lúcifer surgindo das águas orientais. Enquanto permanece em pé, 
tácito, a atitude e o semblante denunciam o orador e o modo decoroso de vestir-se dá a 
esperança de uma douta voz. Logo, após breve pausa, ao romper a boca divina o silêncio, 
jurar-se-ia que assim costumam falar os deuses, e dir-se-ia: “Esta é a eloquência digna de um 
príncipe”, tanta é a nobreza que põe nas palavras!

Tu, que privas com ele, tu que tocas com a fronte os astros, julgas, não obstante, que 
merecem louvores as obras de um poeta exilado. Há, sem dúvida, uma simpatia entre 
engenhos unidos e cada um conserva as alianças de sua afeição: o homem do campo ama o 
lavrador, o soldado aquele que leva a bom termo ferozes batalhas, o marinheiro o piloto que 
comanda uma nave insegura. A ti também, estudioso, te domina o gosto pelas Piérides e tu, 
talentoso como és, sentes simpatia por meu engenho.

Nossas obras são distintas, mas provêm da mesma fonte e ambos professamos as artes 
liberais. O tirso e o laurel, que saboreei, te são estranhos, nada obstante o entusiasmo nos é 
necessário a ambos; assim como a tua eloquência confere vigor a meus ritmos, eu dou brilho 
a tuas palavras. Pensas, pois, com razão, que meus poemas estão próximos a teus estudos e 
que cumpre proteger o culto ao companheiro de armas.
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Rogo, por isso, que o amigo, por quem tu és admirado, permaneça até os últimos 
instantes da tua vida e que suceda aos seus, como moderador das rédeas do mundo: são estes 
os mesmos votos que o povo formula comigo.
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Grecino, ao repreender o poeta que teria merecido castigo maior em virtude do error que 
cometera, não teria respondido a epístola anterior (I 6) com o tom moderado e compreensivo que se 
esperava. Ovídio contesta a extemporaneidade de tais repreensões. Arauto das amizades constantes, 
máxime nos infortúnios, procura mostrar a Grecino que é torpe desamparar o semelhante que sofre, 
abandonar a nave sem timoneiro, ceder à Fortuna um amigo e renegá-lo, só porque este foi vítima da 
desgraça. Ovídio promete ao destinatário, caso este lhe mantenha a fidelidade, agora e sempre, glória 
imortal através de seu carme, para que seu nome seja amiúde citado pela posteridade.

189. Os montes Ceráunios constituíam uma cadeia montanhosa ao longo da costa, entre a Macedônia e o Epiro. 
Eram famosos pelas furiosas tempestades que se desencadeavam por essas paragens, bem como pelos perigosos 
escolhos que continham (VASQUEZ, J.G., op. cit., n. 40, p. 431).

Com estes versos, Nasão, das praias do Euxino, dirige a Grecino a saudação que 

costumava exprimir de viva voz em sua presença. Esta é a voz de um desterrado: a carta me 

fornece a palavra e, se não me for permitido escrever, permanecerei mudo. Tu reprimes, como 

deves, as faltas do insensato amigo e me demonstras que suporto males menores que os 

merecidos. Tens razão, porém as repreensões às minhas culpas são demasiado tardias: 

renuncia à aspereza de tuas palavras contra um acusado que confessa. Quando podia transpor, 
à vela, os Montes Ceráunios189, cumpria então ser aconselhado a evitar os temíveis escolhos. 

Tendo naufragado, de que me adianta aprender com os fatos qual rota seguir minha barca? 

Estende antes os braços ao extenuado nadador para neles se agarrar e não te envergonhes de 
suster-me o queixo com a mão. É o que fazes e te rogo que o sigas fazendo: oxalá tua mãe e 

tua esposa, teus irmãos e toda tua família estejam bem! E, o que costumas pedir sempre com 

o teu coração e a tua voz, oxalá todas as tuas ações sejam agradáveis aos Césares! Torpe 

seria para ti não haver prestado o menor auxílio a um velho amigo em sua desgraça! Torpe 

retroceder, sem se manter firme nos propósitos! Torpe ter abandonado uma nave em apuro! 

Torpe aceitar a desgraça, expor um amigo à própria sorte e renegá-lo, se é infeliz!
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Não viveram assim os filhos de Estrófio e de Agamêmnon190; não foi esta a fidelidade 
entre o filho de Egeu e Pirítoo. As gerações passadas os admiraram, admirá-los-ão as frituras 
e, em sua honra, ressoam aplausos em todos os teatros. Tu, também, que te mantiveste amigo 
nos tempos adversos, és digno de figurar entre tão insignes varões; sim, és digno e, visto 
mereceres louvores por tua piedade, meu reconhecimento não se manterá surdo aos teus 
benefícios. Crê-me: se meus versos forem imortais, serás amiúde citado pela posteridade. 
Procura somente, Grecino, permanecer fiel ao amigo aflito e manter teu afeto por longo 
tempo. É o que fazes; não obstante, mesmo ajudado pelo vento, usarei o remo, porquanto em 
nada prejudica aplicar a espora ao cavalo lançado à corrida.
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Como, ao que parece, Ático não houvesse respondido a II4, Ovídio, ávido de notícias, escreve- 
lhe esta outra do território dos getas sempre pouco pacíficos. Seu maior temor é que o amigo, apesar 
de suas intensas atividades, o tenha olvidado em definitivo nesses confins do orbe. Não se podem 
romper os antigos laços de amizade que sempre os uniram. A pessoa infeliz, como Ovídio, convive 
com sentimentos negativos, porque lhe está interceptado todo acesso ao regozijo. Seu corpo não tem 
mais espaço para novas chagas. Talvez Ático haja-se enrijado depois de haver conhecido as razões da 
cólera de Augusto, todavia mudaria súbito de opinião se conhecesse os sofrimentos do amigo, apesar 
de ser réu primário. Só a esperança de poder abrandar um dia a cólera doprinceps faz que deseje viver 
ainda. Termina a epístola manifestando seu reconhecimento pelos consolos que ainda lhe 
proporcionam os raros amigos fiéis em meio a tantas desgraças.

A carta que te envio, Ático, do território mal pacificado dos getas, pretende, em primeiro 

lugar, que recebas minha saudação. Desejo, em seguida, saber o que fazes e se te recordas 

ainda de mim, quaisquer que sejam tuas ocupações. Disto não duvido, porém o temor 

produzido por minhas desgraças me inspira amiúde medos infundados. Rogo-te me desculpes, 

me perdoes este nímio receio. O náufrago horroriza-se mesmo nas águas tranquilas.

Uma vez ferido pelo pérfido anzol, crê o peixe que por trás de todo alimento se oculta 

uma ponta de aço. Foge amiúde de um cão a ovelha, confundindo-o com um lobo e, com o 

engano, acaba evitando a ajuda desse. Os membros feridos ressentem-se ao mais suave 

contato e uma sombra vã atemoriza os angustiados.

Assim, traspassado pelos cruéis dardos da adversidade, não concebo senão melancolia no 

coração. É evidente que meu destino, seguindo o curso já iniciado, não deixará jamais as vias 

habituais. Acho que os deuses estão atentos para que nada me ocorra de forma amigável e que 

dificilmente poderei burlar o rigor da Fortuna. Ela tem a preocupação de arruinar-me e, antes 

volúvel, persegue-me de modo constante e tenaz. Crê-me: se me aceitas como pessoa amante
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191. A Cinífia deve seu nome ao rio Cínife, na África Setentrional, que corre entre as duas Sirtes e desemboca 
no Mediterâneo, não longe de Léptis Magna, atravessando uma região muito fértil (J. André, op. cit., n 1, p. 62).

192. O Hibla é um monte situado na costa oriental da Sicília, perto de Siracusa, famoso pelo mel que as abelhas 
extraíam dos tomilhos (VÁSQUEZ, J.G., op. cit., n 44, p. 434).

193. A aparição das constelações de Arcturo e as Plêiades, em fins de outubro e começo de novembro, era 
acompanhada de tormentas e perigos para a navegação (fd. ibid., n 45, p. 435).

194. ítaca é ilha do Mar Jónico, e pátria de Ulisses (Id ibid., n 46, p. 435).

da verdade - e poder-se-ia dizer o contrário, apesar de minhas evidentes desgraças 
contarias as espigas dos campos da Cinífia191 e conhecerias a quantidade de tomilhos 
florescendo no alto Hibla192, de aves que, agitando as asas, se elevam pelos ares e de peixes 
que nadam no pélago, antes que determinasses a soma dos sofrimentos que padeci por mar e 
por terra.

Não há em todo o universo povo mais selvagem que os getas, não obstante até estes se 
condoeram com meus infortúnios que, se pretendesse enumerá-los em meus versos, 
formariam uma longa Ilíada de funestas casualidades.

Assim, não estaria eu apreensivo por crer que se deve ter medo por ti, tu, de cuja afeição 
me deste mil provas, senão porque é algo temeroso todo infeliz e porque há muito se cerrou a 
porta ao meu regozijo. A minha dor já se tomou um hábito e assim como escava à rocha a 
água em sua incessante queda, assim me destroçam os contínuos golpes da adversidade, e 
meu corpo já não oferece mais espaço para novas chagas. Nem o contínuo uso desgasta mais 
a relha do arado, nem as curvas rodas recorrem a Via Apia mais do que meu coração se ofusca 
por uma sequência de desgraças, e nada encontro que me preste ajuda.

Muitos buscaram a glória cultivando as artes liberais; eu, desventurado, fui arruinado 
por meus próprios dons poéticos. Uma vida até aqui sem falta e vivida sem mácula não me 
trouxe nenhum alívio na desventura. Muitas vezes se obtém o perdão de um erro através dos 
rogos dos amigos: todos que tinham alguma influência emudeceram em prol de minha defesa. 
A outros beneficia a presença em circunstâncias difíceis: a mim me aniquilou a borrasca 
procelosa, em minha ausência. Quem não temeria a cólera, mesmo tácita, de César? A minha 
punição acresceram-se ásperas palavras. O exílio com o tempo pode tomar-se menos penoso: 
arrojado ao mar, tive que enfrentar o Arcturo e as ameaças das Plêiades193. A placidez do 
inverno costuma com frequência favorecer os navegantes: com a nave de ítaca jamais as 
vagas se enfureceram com tanto ímpeto194. A fiel lealdade dos companheiros poderia aliviar-
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me as amarguras: uma pérfida turba se locupletou com meus despojos. Certos lugares tomam 
o desterro tolerável: sob os dois pólos não há região mais sombria que esta. De algo serve 
estar próximo das fronteiras da pátria: quanto a mim, vivo na extremidade da terra, nos 
postremos confins do orbe. Teus lauréis, ó César, asseguram a paz aos próprios desterrados: 
as plagas do Ponto estão expostas aos ataques dos vizinhos. É ameno passar o tempo 
cultivando os campos: um bárbaro inimigo não permite que se labore o solo. Com um clima 
benigno se reconfortam o corpo e o espírito: um perpétuo frio congela as costas sármatas. 
Beber água doce é um prazer que poucos invejam: cá se bebe a do pântano mesclada à salobra 
do pélago.

Tudo me falta, não obstante a tudo vence o ânimo que ainda empresta forças ao corpo 
combalido. Para suster a carga, cumpre apoiá-la sobre toda a base da cabeça, caso contrário 
cairia se os nervos relaxassem.

Só a esperança de poder aplacar um dia a cólera do príncipe me faz viver e não sucumbir 
aos sofrimentos. Não são poucos os consolos que me ofereceis vós, poucos amigos, cuja 
fidelidade é admirável no meio de minhas desgraças. Por favor, Ático, prossegue 
comportando-te assim, e não abandones minha nave no mar, e defende ao mesmo tempo 
minha pessoa e teu próprio juízo.
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195. Augusto e Tibério.

196. Alusão à mansão de Augusto no Palatino (VÁSQUEZ, J.G., op. cit., n 48, p. 438).

Nova epístola a Cota Máximo, que acabara de enviar a Ovídio as efígies de Augusto, Tibério 
e Lívia, esculpidas em prata. O poeta aproveita tal evento para dirigir longa série de adulações e 
apelos à família imperial, tendentes a conseguir o perdão ou a redução de sua pena. Ovídio, que via 
já próximo o fim de Augusto, augura êxito às operações militares, na campanha da Germânia, a 
Tibério e Germânico, sérios aspirantes à sucessão do Império.

Há pouco recebi, Máximo Cota, as imagens dos dois Césares195, estes deuses que me 

enviaste e para que a dádiva fosse completa, às dos Césares acresceste a de Lívia. 

Afortunada prata, mais ditosa que todo o ouro, antes metal disforme, transformada hoje em 

divindade! Se me desses uma fortuna, não me proporcionarias bens maiores que estes três 

celícolas que me mandaste.

De algo serve contemplar os numes, pensar que estão presentes, poder quase falar com 

real deidade! Graças a ti estou de volta e já não me encontro mais nos extremos confins do 

orbe e, como antes, resido, incólume, em plena Urbe. Vejo, como tempos atrás, as faces dos 

Césares: mal nutria alguma esperança de realizar tal voto! Saúdo, como antes, o celeste 

nume. Julgo que nada mais relevante terias a oferecer ao que regressa. Que me falta ver, 

senão o Palatino ? Sem César, este espaço careceria de sentido. Contemplando-o, parece- 

me ver Roma, porquanto traz consigo a imagem da pátria.

Engano-me ou, na efígie, o semblante se mostra irritado comigo e os traços sombrios 

têm algo de ameaçador? Perdoa-me, herói maior pelas virtudes que o imenso orbe, e 

modera as rédeas justas de tua vingança. Perdoa-me, imploro-te, indelével honra de nosso 

século, cuja solicitude transformou em soberano do universo. Pelo nome da pátria que te é 

mais caro que a própria pessoa, pelos deuses jamais surdos a teus votos; pela companheira
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201. A Sibila de Cumas, segundo a lenda (Metam., XIV 130 et seqs.), viveu mil anos, ao passo que Lívia 
morreu aos 86 (!d. ibid., n 53, p. 439).

197. Lívia, esposa de Augusto, é capaz de suportar a divindade de seu marido, ao contrário de algumas esposas 
de Júpiter, que foram vítimas de sua majestade divina, como Sêmele, filha de Cadmo e amada de Júpiter, de 
cujos amores nasceu Baco (Metam. III 253 et seqs.; P. GRIMAL, op. cit., p. 476)

198. Tibério, filho de Augusto por adoção (VÁSQUEZ, J.G., op. cit., n 50, p. 438).

200. Nestor, rei de Pilos, viveu três idades de homem, enquanto Augusto viveu 77 anos (Id. ibid, n 52, p. 
439).

de leito, única mulher digna de compartilhá-lo contigo e capaz de suportar o esplendor de 
tua majestade197; pela saúde do filho 198semelhante a ti na prática da virtude cujo caráter pode 
ser reconhecido como teu; pelos netos199, dignos do pai e do avô, que progridem a largos 
passos segundo teus votos, mitiga uma mínima parcela do meu castigo e concede-me uma 
residência bem distante do inimigo cítico! E tu, o primeiro depois de César, por teu nume, se 
é que o mereço, não sejas hostil às minhas deprecações. Que a feroz Germânia, com face 
espavorida, caminhe, em breve, prisioneira, à frente de teu carro triunfal! Que teu pai 
alcance a idade de Nestor de Pilos e tua mãe os anos da sibila de Cumas e possas ser 
seu filho por muito tempo! Tu, também, digníssima esposa de preclaro varão, acolhe com 
benevolência os rogos deste suplicante! Que o céu preserve teu esposo, seus filhos e seus 
netos e com as virtuosas noras as filhas que deram à luz! Que Druso, a quem te arrebatou a 
cruel Germânia, tenha sido a única perda de teus felizes partos! Que o outro filho, vingador 
da morte do irmão, como prémio pela bravura, vista a púrpura e seja conduzido por níveos 
cavalos!

Ouvi, ó numes mui clementes, meus temerosos votos; que algo me valha ter os deuses 
próximos a mim! A chegada de César, deixa o gladiador a arena com toda a segurança; sua 
presença lhe serve de poderoso auxílio. A mim também me favorece, enquanto me for 
possível, a contemplação de vossas faces nesta tríplice visita divina numa só casa. Felizes 
os que os vêem, não através de seus simulacros, porém pessoalmente, podendo contemplar 
face a face os reais corpos. Já que o destino adverso mo impede, honro os rostos e a efígie 
que me outorgou a arte. Assim conhecem os homens aos deuses, que o excelso éter oculta e, 
em lugar de Júpiter, venera-se a sua imagem.
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Enfim, fazei que vossa imagem, que está e ficará sempre comigo, não permaneça numa 
região detestável. Antes cairá a cabeça do pescoço, antes suportarei que me extirpem os 
olhos das órbitas que me veja privado de vós, ó públicos numes: vós sereis o porto e o 
altar para meu desterro. Abraçar-vos-ei, se me vir cercado pelas armas góticas; seguir-vos-ei, 
como se fôsseis minhas águias e meus estandartes. Ou me engano ou me deixo ludibriar por 
nímio desejo ou surge a esperança de um desterro mais propício, porquanto o semblante da 
imagem parece cada vez menos severo, dando-me a impressão de que cede às minhas 
palavras.

Peço que se cumpram os pressentimentos de meu espírito temeroso e que a cólera do 
nume, conquanto justa, se suavize.
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202. Eumolpo, filho de Posidão e de Quíone, personagem lendária de origem trácia, que, segundo a tradição 
ática, veio estabelecer-se em Elêusis, onde instituiu os mistérios de Deméter e a cultura da vinha (Metam. 11, 
93; P. GRIMAL, op. cit., p. 183).

203. Erictônio, antepassado de Eumolpo, um dos primeiros reis de Atenas. Dele procede Erecteu; de Erecteu, 
Pandíon; de Pandíon, Oritia; de Oritia, Quíone e de Quíone, Eumolpo (VASQUEZ, J.G., op. cit., n 56, p. 442).

Com a morte de Remetalces, a Trácia foi repartida entre seu filho Cótis, destinatário desta, e o 
tio deste, Rescupóride. Coube a Cótis a melhor parte do reino: terras produtivas, cidades e regiões 
próximas às cidades gregas, o que fez que, pouco depois do recebimento desta, fosse assassinado 
pelo tio. A importância de Cótis, que se preocupava em manter a segurança nas fronteiras do 
Império, teria motivado Ovídio a dirigir-lhe esta epístola, pedindo-lhe proteção. Ovídio apresenta-o 
como príncipe afável e culto, estudioso das artes liberais e autor de poemas em língua grega.

Cótis, descendente de reis, cuja nobre origem remonta a Eumolpo , se a Fama loquaz 

já te levou aos ouvidos a notícia de que eu vivo relegado numa porção de terra próxima a 

teu reino, ouve a voz de um suplicante, ó clementíssimo jovem, e, tanto que puderes, já que 

o podes, socorre este desterrado. A Fortuna - disto não tenho por que me queixar - confiou- 

me à tua proteção e nisto, pelo menos, não me foi hostil. Recebe minha nave maltratada em 

tua benigna orla e que a plaga em que reinas seja mais segura que as vagas.

Crê-me: amparar os desvalidos é virtude régia, própria de príncipe tão preclaro como 

tu; isto convém a uma tal fortuna, que, por mais extremada, apenas é equiparável a teu 

ânimo. Jamais o poder se distingue por tão justos títulos como nas ocasiões em que não 

deixa de atender as súplicas. Eis o que postula o esplendor de tua linhagem, eis a obra de 

uma nobreza que procede dos deuses, eis o que te aconselha Eumolpo, insigne fundador de 
tua linhagem e, antes dele, seu bisavô Erictônio203. Nisto te assemelhas aos deuses: um e 

outros, quando implorados, costumais socorrer os suplicantes.

Que motivos haveria para se tributarem aos numes as honras habituais se se prescinde 

da vontade que eles têm de nos ajudar? Se Júpiter tivesse ouvidos surdos à voz que lhe
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208. Região da costa meridional da Trácia {/d. ibid., n 63, p. 444).
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207. Fálaris, tirano da siciliana Agrigento, que fez morrer a Perilo no touro de bronze, que este havia inventado 
como instrumento de tortura (Id. ibid., n 62, p. 444).

204. Antífates, rei dos lestrigões, que assassina os marinheiros de Ulisses {Odisseia X 81 seqs., e XXIII318 
et seqs.) Alcínoo, rei dos feácios, recebia com hospitalidade os estrangeiros e náufragos em sua corte da ilha 
Esquênia. Não só acolheu a Ulisses, a quem agasalhou e colmou de regalos, como também lhe ofereceu a 
própria filha, Nausícaa, em casamento {ibid., VI e VII).

205. O tirano de Cassandréia era Apolodoro, que se apoderou da dita cidade da Macedônia, no início do século 
III, e que era famoso por sua crueldade (J. André, op. cit., n 3, p.71).

206. Alexandre, tirano de Feras, cidade da Tessália, entre 369 e 358, foi assassinado pelos filhos de Jasão 
(VÁSQUEZ, J.G., op. cit., n 61, p. 444).

suplica, por que cairia a vítima ferida, em seu templo? Se o Ponto não oferecesse nenhum 
momento de repouso à minha nave, por que ofereceria a Netuno um vão incenso? Se Ceres 
burlasse a esperança do laborioso campónio, por que iria receber as entranhas de uma porca 
prenhe? O bode não se imolaria ao Baco de longa cabeleira, se o mosto não fluísse sob os 
pés que o esmagam. Peço que César comande as rédeas do Império, posto que atende 
solícito aos interesses da pátria. A capacidade de ser solidários enobrece os homens e os 
deuses e cada qual enaltece os que o protegem.

Tu, também, ó Cótis, digno descendente de nobre pai, procura ajudar este desventurado 
que mora hoje em teus domínios. A maior realização humana consiste em salvar o 
semelhante e não há via melhor para se ganhar popularidade. Quem não maldiria Antífates, 
o lestrigão? Quem, ao contrário, reprovaria a munificente generosidade de Alcínoo204? Teu 
pai não foi o tirano de Cassandréia ou o do povo de Feras , nem o que queimou dentro 
do próprio artefato o inventor do touro de bronze207, senão um rei terrível na guerra e 
desconhecedor da derrota nos combates, que detestava o derramamento de sangue, uma vez 
firmada a paz. Acresça-se a isto que a dedicação às artes liberais suaviza os costumes e 
doma a ferocidade. Nenhum rei as dominou melhor ou consagrou mais tempo a seu 
deleitoso estudo. Tal fato atestam teus versos: se lhes suprimisse teu nome, negar-se-ia que 
os houvesse composto um jovem da Trácia. E para que Orfeu não fosse o único vate nesta 
região, a plaga da Bistônia se orgulha de teu talento. Assim, quando as circunstâncias o 
exigem, a coragem te incita a empunhar as armas e a tingir as mãos com sangue inimigo; 
como és hábil em arremessar o venábulo com teus robustos braços e a subjugar com destreza 
o veloz corcel, assim, quando dedicaste aos exercícios de teu pai o tempo que reclamam e
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teus ombros se aliviam de tão onerosa carga, para não dissipares teus ócios em indolente 
sono, tu te diriges pelo caminho das Piérides aos rutilantes astros. Tal culto cria entre nós 
um certo vínculo: ambos praticamos o mesmo culto. Como vate, estendo os braços 
impetrantes a outro vate a fim de lhe implorar que sua plaga acolha benigna um desterrado.

Não vim às margens do Ponto como culpável de um homicídio, nem misturei com 
minha mão cruéis venenos, nem um escrito suplantado pôde acusar a meu anel de haver 
estampado sobre os fios uma falsa marca. Nada fiz contra a lei, não obstante tenho que 
confessar meu delito, mais grave que todos estes. Não me perguntes qual: basta mencionar 
uma insensata Arte que escrevi a qual me impede de ter mãos inocentes. Não pretendas 
inquirir se errei em algo mais: que toda minha culpa recaia sobre esta obra. De qualquer 
modo, experimentei a cólera de um juiz assaz moderado, o qual não me privou de outra 
cousa a não ser de residir no solo natal. Como estou privado deste, que tua vizinhança, pelo 
menos, me permita viver seguro numa região odiosa!
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Pompeu Macro foi companheiro de Ovídio desde a juventude. Com ele, viajou o poeta para a 
Grécia e o Oriente, tendo-o como guia cultural, devido a seus sólidos conhecimentos da cultura 
grega. Posteriormente, Macro foi nomeado por Augusto prefeito das Biblioteca Palatina. Quando 
foram excluídas das bibliotecas as obras de Ovídio, Macro teve receio de prosseguir amigo do poeta 
relegado (Zr.I 8). Como poeta épico, foi autor de poemas relacionados ao ciclo troiano, sobretudo de 
um Antehomerica (cf. Amores II 18, 1 et seqs~), que compreendia a narração dos feitos que 
precediam a Ilíada-, o amor e a cólera de Aquiles, e de um Posthomerica (II 10, 13), que narrava a 
queda de Tróia, omitida na Ilíada, que acaba com os funerais de Pátroclo. Ovídio, como lembra 
J.G.Vásquez (pp.cit., p. 446), teria intercambiado, com Macro, material mitológico sobre o ciclo 
troiano (cf. material mitológico das Heróides).

Acaso reconheces, Macro, pela imagem impressa sobre a cera, que é Nasão quem te 

escreve estas palavras e, se o anel não revela seu possuidor, reconheceste que esta carta foi 

escrita por minha mão? Ou porventura o transcurso do tempo te arrebatou a noção destas 

cousas e teus olhos não memoram os antigos caracteres? Embora tenhas olvidado por igual 

o anel e a mão, que ao menos não haja cessado tua preocupação por mim. Preocupação que 

tu me deves pela amizade de tantos anos, quer pelo fato de que minha esposa não é uma 

estranha em relação a ti, quer pelo estudo do qual usaste com mais prudência que eu, e, 

como deve ser, não te tornaste culpável por nenhuma Arte. Tu cantas o que faltava ao 

imortal Homero, para que à Guerra de Tróia não falte sua última mão. Pouco prudente, 

Nasão, ao transmitir por escrito a Ars amandi, recebe como mestre uma melancólica 

recompensa por sua doutrina.

Não obstante, os poetas, seguindo rumos distintos, unem-se por cultos comuns. 

Suponho que destes te recordes, apesar da distância que nos separa, e queiras aliviar-me das 
minhas desgraças. Sob tua guia, visitei as magníficas cidades da Ásia; sob tua guia,
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211.0 Palico, lago vulcânico a leste da Sicília, próximo a Catânia, era famoso por suas emanações de gases, 
originados pela nafta que arremessava (VÁSQUEZ, J.G., op. cit., n 71, p. 448).

212. O Anapo é um pequeno rio costeiro que desemboca no mar ao sul de Siracusa (Id. ibid., n 73, p. 448).

213. Cíane, ninfa da Sicília, que, por tentar opor-se ao rapto de Prosérpina, foi transformada em fonte por 
Plutão {Metam. N 409 etseqsi).

214. Refere-se à ninfa Aretusa, perseguida pelo rio Alfeu, da Elide, e que, para escapar deste, fugiu para a ilha 
de Ortígiaou de Delos (ibid., 487 etseqs.).

209. Trinácria, antigo nome da Sicília, adotado pelos poetas, pela forma triangular que apresenta (J. André, op. 
cit., n 2, p. 74).

contemplei com meus olhos a Trinácria , vi resplandecer o céu com as chamas do Etna 
expelidas pela boca do gigante sepulto sob a montanha, os lagos de Hena210, os tanques do 
fétido Palico , e o Anopo misturando suas águas às da Cíane . Não distante daqui está 
a Ninfa que, fugindo do rio da Élide, ainda hoje desliza oculta sob as vagas marinhas214. Aí 
passei grande parte do curso de um ano. E quão distinto é esse lugar do país dos getas! 
Trata-se de resumo de tudo que vimos nessas viagens que me tomavas tão deleitosas: quer 
sulcando as cerúleas ondas em nosso barco pintado, quer levados por carro de céleres rodas, 
abreviávamos quase sempre o percurso com amenos colóquios e nossas palavras, se se 
contassem, teriam sido mais numerosas que nossos passos. Com frequência nos surpreendia 
a noite com nossas conversas e os longos dias de verão terminavam antes que nossas 
discussões.

Algo valeu havermos enfrentado juntos os perigos das ondas, elevando votos aos 
deuses marinhos, ora tratando de assuntos sérios, ora nos entregando, sem acanhamento, às 
bromas. Quando lembrares esses momentos, embora ausente, durante todos estes anos, 
sempre estarei ante teus olhos, como se me acabasses de ver. Eu mesmo, conquanto me 
encontre sob o Pólo do mundo, sob a estrela polar, que permanece imóvel sobre as líquidas 
ondas, vejo-te, também, com meu coração, com o único que posso, e, sob este Pólo glacial, 
converso amiúde contigo. Aqui estás e não o sabes e, quando to ordeno, vens do centro de 
Roma até o país dos getas.

Paga-me, por tua vez, com a mesma moeda e, conquanto tua residência seja mais 
venturosa que a minha, procura manter-me sempre aí, na memória e no coração.
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215. O conteúdo destes versos levou à conclusão de que Rufo era realmente tio materno de Fábia, já que 
Castor o era de Hermíone e Heitor, de lulo. Hermíone era filha de Menelau e Helena, irmã de Castor. Por sua 
vez, lulo (Júlio ou Ascânio) era filho de Enéias e Creusa, irmã de Heitor. Acompanhou o pai, depois da 
tomada de Tróia, até a Itália. Combateu os etruscos e fundou a cidade de Alba Longa, assim chamada por 
causa de sua forma (VASQUEZ, J.G., op. cit., n 76, p. 451).

Nasão, autor de uma Arte pouco afortunada, envia-te, Rufo, esta carta escrita às 

pressas e em pouco tempo, para que possas saber que ainda me recordo de ti, embora 

vivamos separados por todo o orbe. Perderia a noção do próprio nome mas do coração não 

desapareceria a lembrança de teu afeto; entregaria às auras vazias a própria alma, porém 

não deixaria de reconhecer os benefícios de ti recebidos. Considero relevante benefício as 

lágrimas que banhavam teu rosto quando o meu se mantinha insensível pela intensidade da 

dor, bem como os consolos que oferecias a uma mente aflita aliviando igualmente teu peito

Rufo, destinatário desta epístola, era tio materno da terceira esposa de Ovídio. Ele possuía 
terrenos em Fundos, no Lácio. Ovídio agradece-lhe a solidariedade que lhe teria apresentado na 
partida para o novo lar, bem como os bons conselhos que vem proporcionando a Fábia, durante sua 
estada em Tomos. A epístola apologiza outra vez a amizade e a fidelidade que não devem ter fim 
na desventura.

e o meu.

Na verdade, minha esposa é, por natureza e pela própria personalidade, merecedora de 

louvores, não obstante teus conselhos contribuem para mais dignificá-la. O que foi Castor 
para Hermíone, Heitor para lulo, regozijo-me que o sejas para minha esposa215. Ela se 

empenha para não se distinguir de ti pela honradez e, pela conduta ilibada, demonstra 

correr teu sangue por suas veias. Assim, o que haveria de fazer sem estranhos estímulos, 

realiza-o mais plenamente, porquanto te admira como paradigma.

O fogoso cavalo, decidido espontaneamente a conquistar a palma da corrida, se o 

excitarem com espora, redobrará o ardor. Acresça-se o fato de que cumpres com exemplar
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216. Fundi, a moderna Fundos, é uma cidade do Lácio, situada na Via Ápia, a poucos quilómetros de Roma, 
que adquiriu notável esplendor (Horácio, Sát. 15,34).

fidelidade as recomendações do amigo ausente, e que nenhuma carga te pesa. Que os 
deuses, observando tua primorosa conduta, possam recompensar-te, porquanto não posso 
fazê-lo. Oxalá tuas forças sejam suficientes por muito tempo para as tuas virtudes, ó Rufo, 
glória maior do território de Fundos !
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Sua expressão de desespero, que o torturava moralmente quando se julgava incapaz de 
executar sua missão de criador e porta-voz, traduz suas exprobrações contra a brutalidade do 
ato do exílio, obstando-o de fazer versos à altura dos que havia feito em Roma, onde vivera 
seus anos de glória e ventura. Estes tormentos espirituais de um poeta sensível, entregue com 
paixão à sua arte, englobam um profundo significado humano.

Enquanto nos versos da juventude, não é difícil separar a experiência pessoal do que é 
típico para uma certa época ou para uma certa tendência literária, Ovídio não dispunha, desta 
vez, de uma tradição literária que pudesse oferecer-lhe ao menos o quadro geral de uma obra 
pessoal.

Confortado pela convicção da imortalidade de sua poesia, a tudo poderia renunciar, menos 
a sua obra de poeta e a sua independência de escritor. O que lhe importa é menos perder a

A correspondência elegíaca do desterro encerra uma história verídica e sincera, de valor 
incontestável, fruto de sua própria experiência de poeta, assim como de sua concepção sem 
preconceito das relações entre seres que, qualquer que sejam sua origem e cultura, revelam um 
fundo comum de humanidade.

Ovídio foi o mais completo dos elegíacos latinos, se se considerar que escreveu elegias em 
todas as acepções do termo: amorosas, narrativas, psicológicas, didáticas, e cheias de 
melancolia217.

O labor poético, conquanto o tivesse arruinado, era sua natureza, a razão de sua 
existência. Nenhuma circunstância desfavorável iria frustrar seu impulso para escrever.
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própria vida que catalogar afetos e disposições, concepções e espiritualidade, para que a 
posteridade, última destinatária de sua correspondência, julgue aquele que, nada podendo 
contra o talento, o condenara de forma tão arbitrária218, desterrando-lhe o corpo, não a mente e 
as obras, porquanto “nada impede que filhos de exilado permaneçam em Roma desde que 
observem suas leis” (I 1, 21-22). Como a mente é livre, com ela irá onde quiser, estará onde 
lhe estiver vedado, assistirá a festas (II 9, 45-52), vagueará por toda a Urbs (III 5, 45-56). 
Afinal, que lhe importa perder a vida se lhe sobrevive o espírito imortal (III2, 31-32; Tr. III 7, 
43 et seqs$?

Importantes mensagens ratificam as Epistulae ex Ponto ao leitor de toda época, v.g., a 
grandeza e o valor procedem menos do nome preclaro dos antepassados que do intelecto e do 
caráter (I 9, 39-40); a dedicação às artes liberais, ao estudo, enfim, é a condição essencial para 
o aprimoramento e a liberdade (I 6, 5-6); tudo desfalecerá, pois o tempo consome o ferro e a 
pedra, menos as obras do espírito capazes de suportar os anos (II 7, 75-76); o talento poético 
imortalizará mais uma civilização que as façanhas bélicas, pois não havendo quem as cante, 
tudo se eclipsará (IV 8,45-51); à inteligência, à potencialidade criadora, aos poderes da mente, 
não se podem sobrepor a raça, a origem, o status', para a criação literária pressupõem-se 
liberdade e direito de expressão, sem sujeição às exigências e aos caprichos de qualquer ordem, 
porquanto é incompatível a existência de literatura escrava de fins sociais ou morais219. O poeta

Seu talento poético, longe de exaurir-se no desterro, como lamenta amiúde, adequou-se à 
dor. Seu maior monumento continuam sendo suas obras, que, apesar de o haverem prejudicado, 
lhe proporcionam fama e imortalidade, graças à fidelidade dos leitores, que o poeta não cessa 
de reconhecer: lure, tibi grates, candide lector, ago (ibid., 132). Mesmo nos momentos de 
pessimismo, diante da expectativa sem fim de uma graça que não vinha, não abdicou da 
consciência de sua dignidade de poeta, a qual o coloca mui por cima da dor. Como se bebesse 
uma taça soporífera do Letes, está imune da adversidade o imo de sua alma (Tr. IV 1,43-50).

218. HERESCU, N.I. “Le sens de 1’épitaphe ovidienne”. Paris, Ovidiana..., 1958, p. 416.
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tem o direito de ser livre, de sentir-se à vontade para cumprir sua missão. As criações poéticas 
não revelam senão arte. Não pode haver abismo entre as obras literárias e as preocupações 
moralizantes. Se assim fosse, o próprio Virgílio, tão caro ao coração do princeps, não seria 
poupado. Quem o afirma é um poeta que se orgulha de não ser inferior a Horácio e a Virgílio, a 
Tibulo e a Propércio, a nenhum coevo (7r. IV 10, 41-54), porquanto em todo o orbe ninguém é 
mais lido que ele: in toto orbeplurimus legor (ibid., 128).

Herescu enfatiza que “tout ce que le poète a écrit pendant son long et pénible exil est 
touchant220”, e Galletier acresce: “il n’y a pas, dans la biographie d’Ovide, de période plus 
attachante que celle de fexil [...].Dans 1’ensemble de son oeuvre, je ne sais si, malgré une

Se os “deuses verdadeiros” permanecem silentes, ignorando seus rogos, a divindade que 
merece confiança é a que jamais o decepcionou: sua Musa, companheira fiel, a única que o 
incentiva a não temer as emboscadas e a espada do inimigo, nem as procelas e os vagalhões, 
nem a barbárie (ibid. 1, 20-23). Ela o mantém inspirado, um uates que merece ser ouvido, entre 
outros, por Germânico quando lhe profetiza longa vida e iminente triunfo: “Meus votos se 
cumprirão; os oráculos dos poetas têm algum valor, pois um deus respondeu a meus rogos com 
sinais favoráveis” (II 1, 55-56); por Rufino, ao celebrar, no mesmo tom estuante, a vitória sobre 
a Germânia: “Minha voz é a voz de um deus: um deus me inspira; predigo e profetizo sob o 
impulso de um deus” (III 4, 93-94); por Cassius Salanus, que se sente em comunhão espiritual 
com ele, porquanto ambos se consagraram ao serviço das Musas (II 6, 33-34); por Grecino, 
quando lhe promete a imortalidade em troca da fidelidade nos infortúnios: “Crê-me, se minha 
poesia estiver fadada a ser imortal, estarás com freqiiência na boca da posteridade (II6, 33-34); 
pelo rei Cótis, êmulo de Orfeu: “Pelo caminho das Piérides tu te diriges aos astros rutilantes. 
Assim se cria entre ti e mim uma espécie de aliança: ambos professamos o mesmo culto”; “eu, 
poeta, estendo os braços suplicantes a um poeta, para que tua plaga seja segura para meu 
desterro” (II9,62 et seqs.).
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222. LOZOVAN, E„ op. cit., p. 402

223. VÁSQUEZ, J. G. op. cit., p. 43.

excessive réputation de monotonie, il y a des poèmes d’inspiration aussi humaine et aussi riche 
que les Tristes et les Pontiques22^.

221. GALLETIER, E. “Les préoccupations littéraires d’Ovide pendant son exil”, Revue des Étud Anc., 43, 1940, 
p. 439.

A correspondência elegíaca do desterro traz mais que um documentário científico, rico em 
detalhes e preciso sobre os povos do Baixo Danúbio e de outras comunidades: é o diário de 
uma evolução psicológica, que interessa por igual à História da Literatura e à Linguística 
Geral222. Trazendo novos ares ao lirismo romano, o autor logrou criar a mais autêntica elegia 
romana no sentido etimológico do termo que envolve pranto, dor e melancolia.

É fato que pela repetição do fundo das idéias gerais e da maneira de pensar de algumas 
epístolas, sua leitura rápida e seguida fornece a impressão geral de monotonia supliciante. 
Analisando-as, porém, uma a uma, toma-se claro que o poeta deu a cada uma delas uma 
individualidade própria, pela variedade de expressão, bem como pela maneira como diversifica 
e trata os temas reiterativos, como a amizade, os apelos à ajuda e à clemência, a nostalgia, a 
solidão, o abandono, a esperança, a infecundidade do solo, o frio, a insegurança, sempre com 
muita versatilidade e flexibilidade, variando de destinatário para destinatário: “De que falaria 
eu a não ser dos inconvenientes desta região? Que pediria eu em minhas súplicas a não ser 
morrer num solo mais ameno? [...] Nada obstante, embora tudo seja o mesmo, não o escrevi 
para os mesmos, e minha monótona voz busca ajuda através de muitas pessoas” (III 9, 41-42; 
47-48). A abundância e ao mesmo tempo a sobriedade com que seu talento cria sem cessar 
novas imagens e novas formas dão a cada epístola uma individualidade à parte, mesmo se a 
concepção geral é idêntica.

As epístolas do desterro sofrem uma profunda interiorização, que as toma mais ricas e 
profundas, o que constitui um caso único na poesia latina que se caracteriza pela sua 
exteriorização223. Neste sentido, tanto pela interiorização, como pelo caráter angustiado das 
mesmas, Ovídio é um poeta moderno e atual, o que o torna um atrativo ao homem de nossos
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Numa valoração global da correspondência elegíaco-epistolar do desterro, concluiríamos 
que, diante de uma dimensão profunda da poesia, o labor poético, longe de ser um recurso 
artificioso ou de pura fantasia, adquire considerável vinculação com a vida e com os interesses 
do poeta, que se vale com soberania de todos os meios que a retórica e a poética lhe ofereciam.

Como poesia que nasce da dor, como tal deve ser interpretada. Por estas e outras 
considerações, como salienta Carcopino, Ovídio é o poeta mais moderno das letras latinas225.

225. CARCOPINO, J. “EI destierro de Ovidio, poeta neopitagorico”. Contactos entre la historia y la literatura 
romanas. Madrid, 1965, p. 52.

dias, vítima da solidão e da incomunicação, da depressão e do abandono. Se, como recorda H. 
Bardon: “la force de création verbale s’est affaiblie dans fexil de Tomes”, entenda-se que tal 
fato se deve ao próprio caráter das epístolas, e que, em absoluto, se pode menoscabar sua 
qualidade estilístico-literária. O real valor da correspondência elegíaca do desterro está na 
pintura dos sofrimentos e amarguras. Jamais, na literatura latina, a melancolia e a nostalgia 
ganharam acentos tão comoventes224.
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