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Resumo 
 

Esta pesquisa atenta-se à importância da representação imagética feminina no período 

Júlio-claudiano, mais especificamente de Lívia Drusila e/ou Júlia Augusta,  identificando as 

principais características encontradas em seus retratos a cada sucessão imperial. Para tanto, faz-

se necessário não só o estudo de suas respectivas construções verbais e imagéticas, como 

também, das funções atribuídas às mulheres, tanto nas relações do poderio romano como nos 

contextos público e privado.  

 Em suma, o trabalho abrangerá o estudo dos retratos imagéticos femininos romanos; 

suas histórias; as relações entre a imagem e o poder; os aspectos e as teorizações consideradas 

relevantes em suas figurações; a intencionalidade inserida nessas construções e em que medida 

a participação feminina influenciou nos governos de Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e 

Nero.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Lívia Drusila e/ou Júlia Augusta; Retrato Verbal/Imagético; História; 

Relações de poder; Figurações. 

 

Abstract 

 

 This research focuses on the importance of the imagery representation of women on the 

Julio-Claudian period, more specifically on those about Livia Drusila and / or Julia Augusta, 

identifying the main characteristics that can be found on their pictures on each imperial 

succession. Not only the study of their respective verbal and image constructions is necessary, 

but also the tasks assigned to women, as in relationships of Roman power as in public and 

private contexts. 

In short, this work will involve the study about imagetic Roman portraits of women; 

their respective histories; the relationships between image and power; theories and aspects 

considered relevant on their imagetic constructions; the intentionality presented on these 

constructions and how women's participation influenced governments of Augustus, Tiberius, 

Caligula, Claudius and Nero. 

 

KEYWORDS: Livia Drusila and/or Julia Augusta; Verbal/Imagetic Portraits; Histories; Relations 

of power; Imagetic constructions. 
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Capítulo 1 

I.1. Introdução 

 

 Para compreender-se a finalidade e a importância da exposição de determinadas 

representações imagéticas (verbais ou não), elaboradas durante o Império Romano, faz-se 

primordial conhecer os embasamentos teóricos que envolveram sua construção, a começar pelos 

tratados retórico-poéticos da Antiguidade1. 

 Embora tais preceptivas envolvam estudos acerca da maestria oratória, sua metodologia 

está inevitavelmente interligada ao discurso não verbal; em outras palavras, a figuração 

imagética. O intuito é compilar os princípios fundamentais de estudos poético-retóricos e 

verificar suas implicações (ou associações) na elaboração dos retratos verbais e não-verbais da 

aristocracia romana do início do principado.  

  Desta maneira, irá se observar como as representações visuais, concebidas durante o 

período Júlio-claudiano, trazem à memória, digamos coletiva e coetânea aos discursos e às 

imagines, conotações acerca das relações de poder entre aristocracia e nobreza, aristocracia e 

populares e entre populares e nobres. Verificarmos também como as mesmas representações 

imagéticas trazem em seu próprio escopo mensagens implícitas necessárias à manutenção do 

poder. Para tanto levaremos em consideração as doutrinas poético-retóricas que circulam na 

Roma do período, sem abandonarmos a especificidade histórica (retratos verbais) que converge, 

em parte, para imagens constituídas e veiculadas nesta sociedade. 

 Contudo, de acordo com Martins e Amato2 é importante evidenciar que o conceito de 

“arte”, observado nos dias atuais, difere significativamente do conceito observado na 

Antiguidade Clássica. Essas representações artísticas não eram distinguidas em diferentes 

gêneros, mas consideradas como o resultado de uma ação inerente ao homem (mimesis).  

Entretanto, é impossível afirmar-se que essas atividades miméticas restringiam-e à uma 

doutrina específica, uma vez que a interpretação, o material e o objetivo da representação 

                                                        

1 Aristóteles: Arte Retórica, Arte Poética, De anima, Política. Anônimo: Retórica a Herênio. Cícero: 
Orador, Sobre a Invenção, Sobre o Orador, Instituições Oratórias. Dionisio de Halicarnassos: Sobre a 
Imitação. Horácio: A Arte Poética. Longino: Do Sublime. Platão: A República, O Sofista. Quintiliano: 
Instituições Oratórias. 
2 P. Martins e R.S.S. Amato. Imagens antigas retoricamente referenciadas.In: Retórica. Org.: Adma 
Muhama, Mayra Laudanna e Luiz Armando Bagolin. São Paulo: Annablume, IEB, 2012, pp. 126 a 127. 



8 
 

poderiam seguir diferentes propósitos. Porém, o conceito (a ideia) de mimese tratava, 

basicamente, de um atributo primordial para a elaboração de qualquer tipo de reprodução. 

Uma vez elaboradas, era vital que fossem reconhecidas pelo observador. E deste modo, 

faz-se necessário observar o intuito do autor da obra ao construí-la. Segundo seus propósitos, 

cabe a ele elogiar ou vituperar os agentes e suas respectivas ações, por meio de um discurso 

epidítico elaborado especificamente a um determinado público.  

E, independentemente do gênero artístico, a analogia observada no cerne dessas 

concepções remete às observações elaboradas por filósofos como Aristóteles3, Cícero4, 

Quintiliano5 e o escritor anônimo da Retórica a Herênio6. Esses filósofos afirmavam em seus 

estudos que tanto a prosa quanto a poesia recaíam nos mesmos critérios técnicos da inuentio 

observada nas imagines. Em outras palavras, suas construções são homólogas. 

 Ou seja, a mimese é um recurso aplicado em ambos os discursos (verbal e imagético) e, 

embora o material utilizado seja específico a cada representação, todos se destinam ao mesmo 

objetivo: a imitação das ações quer sejam boas ou ruins, considerando o momento histórico, os 

critérios utilizados em sua elaboração, o público alvo ao qual eram destinadas e a 

intencionalidade desse historiador (ou poeta, orador, filósofo, pintor, escultor e etc.) ao elaborar 

esses discursos. Sendo assim, uma análise desses elementos histórico-literários e dos critérios 

artísticos (aliados às tradições e significados dentro das diferentes estruturas políticas e sociais 

romanas) serão exemplificados e explanados tendo, como base, as construções verbais e 

imagéticas de Lívia Drusila e/ou Júlia Augusta. Para tanto, faz-se necessária a compreensão dos 

discursos atribuídos a essa importante personagem, cujo papel ante ao povo romano elevou-a a 

um patamar jamais visto anteriormente. De fato, Lívia tornou-se a principal referência feminina 

da Roma Imperial, sendo homenageada pública e privadamente pelas gerações subsequentes. 

 As imagens visuais observadas neste trabalho são partes de um material vastísssimo,  

amplamente difundido por toda a Roma e suas respectivas províncias e que, atualmente, 

encontram-se em diversos museus do mundo. Todavia, optou-se pela escolha das principais 

referências estatuárias e numismáticas, uma vez que a grande quantidade de peças elaboradas 

era reproduzida sistematicamente para efeito de propagação. Embora fossem encontradas em 

diferentes localizações geográficas, as imagens reproduzidas tinham, como base, a mesma 

mensagem implícita em suas caracterizações.  

                                                        
3 Poética, I,3- III,10. 
4 Orator, II, 8-9. 
5 Institutio Oratoria, VIII, VI, 4-6 e II, IV, V, §1. 
6 Livro III, 33-37. 
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Por fim, a análise dessas obras terá, como base, o estudo acerca de cada uma de suas 

composições e as respectivas similaridades encontradas nos discursos atribuídos a cada uma 

delas. E, esses preceitos discursivos podem ser observados, preliminarmente, na Retórica a 

Herênio. Por exemplo, quando o autor discorre acerca do método do discurso, que incumbe o 

orador a estar apto e atento aos três gêneros de causa, a saber, o demonstrativo, o deliberativo e 

o judiciário, dá a entender que, dadas as causas, faz-se necessário convir que o método de 

exposição e sua execução sejam adequados ao seu gênero; do mesmo modo que é primordial 

para o orador adequar sua teoria ao discurso em questão e às regras da arte. A aplicação dos 

preceitos retóricos também aponta para o uso apropriado da invenção, na qual a ornamentação 

discursiva tende a enriquecer o discurso com figuras e exemplos; atentando-se para que a 

exposição seja verossímil e apropriada para a situação e o público em questão.  

 Por seu turno, um discurso qualquer elaborado segundo os ditames de quaisquer um dos 

três gêneros pode ser operado em três tons ou níveis distintos: o grave, o médio e o tênue. O 

primeiro é composto por palavras graves e dotado de uma construção verbal leve e ornada. O 

segundo é mais humilde, embora não permita uma construção vulgar e comum. Por fim, o 

terceiro é mais usual e corriqueiro. Os ornamentos, por sua vez, são aplicados para conferir a 

dignidade a cada gênero do discurso, proporcionando-lhe exemplos verbais e visuais. Estes 

últimos demonstrarão as argumentações de acordo com a intencionalidade do orador, com a 

situação a ser exemplificada e com o público presente.  

 Em outras palavras, verifica-se que o intuito deste manual assim como dos demais livros 

que compõe o universo referencial retórico em Roma, está a serviço de um discurso belo e 

eficaz. Na Retórica a Herênio, por exemplo, o autor esclarece, minuciosa e gradualmente, todas 

as etapas que a serem percorridas e em quais situações são inseridas apropriadamente. Além de 

elucidar os limites de cada técnica e explorar todas as réplicas do discurso em favor de sua 

argumentação. 

 O tipo de orador ideal que o autor da Retórica a Herênio, assim como Quintiliano em 

suas Instituições Oratórias, procura moldar é capaz de aliar todas as técnicas de discurso aos 

diversos recursos explicativos, com a finalidade de condicionar a opinião pública a seu favor; 

sempre fundamentado em seus estudos, sua honradez, e acima de tudo, em sua integridade 

moral. Tais requisitos configurarão a verdadeira arte da elocução. Estes recursos, ou 

instrumentos do discurso, funcionam como um estoque permanente de palavras, figuras, 

recursos imaginários, habilidade em elaborar situações, excelente memória e, 

fundamentalmente, a sutileza e perspicácia que conferem ao uso apropriado de todos estes itens, 

aliados à necessidade de sua argumentação. 
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 Em sua Retórica, por sua vez, Aristóteles afirma que, se o estudo da retórica tem como 

fundamento a prova por meio da persuasão, então o argumento utilizado pode ser considerado 

uma espécie de demonstração retórica, também conhecida por entimema7. Pressupondo-se que o 

público receptor tenha conhecimento da premissa maior, façamos uso do exemplo da própria 

Lívia Drusila: “A gens Iulia descende de Anquises e da deusa Vênus”, a premissa menor passa a 

assumir automaticamente ambas as funções: “Lívia é ‘filha’ de Augusto”. A conclusão torna-se 

irrefutável: “Lívia é divina”. E, nem é preciso dizer que a gens Iulia descende da deusa Vênus, 

pois esse argumento já é conhecido por seu público. 

 Entretanto, a probabilidade também pode ser considerada igualmente uma premissa, 

uma vez que assuma características verossímeis ou aceitas pela opinião de uma maioria.  

 Com relação aos sinais, ou signos, estes podem tratar de argumentos irrefutáveis ou não. 

O argumento refutável pode até ser verdadeiro, mas não é prontamente perceptível ao silogismo. 

Também tratam da relação entre particular e universal e vice-versa. Por exemplo: Um sinal de 

que os sábios são justos, baseia-se em Sócrates tê-lo sido; embora, em parte trate-se de uma 

verdade, torna-se refutável, pois não é compreendido por meio de um silogismo. Um exemplo 

típico de sinal contundente, ou irrefutável, é o sangue do homem que se cortou; ou a febre de 

um doente. Assim como no caso de Augusto: ele foi homem que instaurou uma nova forma de 

governo em Roma, dando início à era conhecida como Pax Romana. O fato de, por exemplo, 

Calígula ter sido um de seus sucessores consanguíneos, não significa propriamente que este 

último seguirá os mesmos propósitos deixados pelo primeiro princeps romano. No entanto, essa 

‘perpetuação’ das ações é esperada, pelo fato de ele ser um dos descendentes diretos de 

Augusto. 

 No caso do exemplo, este se relaciona diretamente a uma indução, e pressupõe-se que as 

provas pareçam ser demonstrativas. Todavia, outras premissas podem necessitar de uma 

argumentação mais adequada e específica; por isso, a necessidade de criarem-se tópicos 

(específicos8 e comuns9), que serão devidamente aplicados a cada gênero de discurso. 

 Todavia, para compreender-se a abrangência e a aplicação dessas regras da arte, torna-

se necessário apresentar, como elementos introdutórios para o desenvolvimento deste contexto, 

os procedimentos técnicos empregados que associam o discurso verbal à figuração imagética, e 

ainda: quais as implicações de cada técnica, a relação existente entre historiografia e mitologia, 

                                                        
7 O entimema é considerado um silogismo abreviado, na qual uma das premissas, geralmente a maior, não 
é expressa. (ARISTÓTELES. Arte Retórica e Arte Poética, II, XXII, 1-3. Tradução de Antônio Pinto de 
Carvalho. Ediouro, Rio de Janeiro, 17ª edição, 2005. p. 150). 
8 Judicial: justo/injusto; deliberativo: útil/inútil; epidíctico: belo/feio. 
9 Possível/impossível; real/irreal; mais/menos.  
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a intencionalidade de cada tipo de representação e, por fim, embora não menos essencial, sua 

abrangência e os efeitos das suas construções ante a sociedade romana e suas províncias. 

 

Em suma, este estudo abrangerá uma análise mais intrínseca dos textos romanos e dos 

registros iconográficos, com o objetivo de desvendar seu processo compositivo em todos os 

seus diferentes aspectos, assim como suas similaridades e características específicas. Deste 

modo, serão identificados três critérios distintos: o primeiro diz respeito à matéria em si, o 

segundo tratará das ações utilizadas em sua construção e, por fim, o terceiro tratará dos efeitos 

produzidos por ela. O intuito é avaliar as linguagens aplicadas na construção das imagens 

verbais e não-verbais da aristocracia romana, mais especificamente, da nobreza feminina do 

período imperial com o objetivo de: identificar cada tipo de construção; como e por qual razão 

eram elaboradas; qual a diferença existente entre elas; o porquê de serem produzidas com 

características específicas em diferentes ocasiões; e, por fim, qual a relação destas figurações 

com as questões políticas, sociais e econômicas e, principalmente, com as relações de poder 

observadas durante esse período. 

I.2  Considerações Iniciais 

 Para esclarecerem-se os principais propósitos dessa dissertação, um excerto do texto de 

Suetônio será apresentado a seguir, como uma abordagem inicial do que essa pesquisa virá a 

desenvolver. Sendo assim, há de citar-se, primeiramente, um dos mais significativos exemplos 

de discurso verbal da Roma Imperial, cujas associações textuais e técnicas discursivas 

possibilitam a compreensão da prática imagética romana, antes e depois do principado de 

Augusto. A obra, em questão é uma biografiade Otávio, o princeps romano. 

 Entretanto, antes de iniciar-se essa leitura, faz-se importante citar uma observação de 

Ambrosio10 relacionada aos elementos que compõe a bíos e os que compõe a historía. De fato, 

ambos constituem o que conhecemos por gênero demonstrativo, porém, o primeiro se detém 

sobre as virtudes e o outro versa sobre as ações decorrentes da virtude. Segundo o autor, a bíos 

se forma na descrição que vai desde a formação do personagem enquanto criança até a completa 

enumeração de seus mais gloriosos feitos apresentando-os resumidamente, embora louvando-os 

de modo exacerbado. Já a historía tratará de abordar as ações dessa determinada personagem 

em sua maturidade, considerando todos os elogios e as censuras fundamentadas em testemunhos 

dados como verídicos e imparciais de ambas as partes. Portanto, apesar de a biografia ser um 

                                                        
10 AMBROSIO, R. De rationibus exordiendi: os princípios da história em Roma. São Paulo: Associação 
Editorial Humanitas; Fapesp, 2005. p.67-76. 
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discurso que pode ser considerado historiográfico, muitos autores modernos11 não consideram 

este gênero fidedigno, pois é deveras epidítico. Já a historiografia busca, de certa forma, 

distanciar-se do momento em que é feita a enunciação de seu tema, pois o autor tende a reforçar 

sua imparcialidade no decorrer dos acontecimentos e, na maioria das vezes, declara manter 

distância em tempo e espaço. Deste modo, o decoro torna-se mais apropriado e a obra conquista 

uma maior credibilidade por parte do leitor. 

 De acordo com a biografia12 do princeps romano, no passado, um raio atingira parte do 

muro de Velitras, e devido a esse acontecimento, um presságio13 foi proferido, Nele, contava-se 

que um cidadão dessa cidade futuramente conquistaria a urbe e decretaria seu poder. Por esta 

razão, os veliternos lutaram contra Roma por diversas vezes, até sua destruição quase que total. 

Tempos depois, esta previsão finalmente foi reconhecida e confirmada na pessoa de Augusto. 

Há também um relato envolvendo Átia, mãe de Otávio, que resolvera ir até o templo de 

Apolo e, tendo feito baixar sua liteira, sentiu certo torpor e adormeceu junto a outras matronas 

que repousavam no recinto. Em seguida, uma serpente arrastou-se em sua direção e aproximou-

se, deixando-a pouco tempo depois Otávio nasceu exatos nove meses após o ocorrido. A 

serpente, símbolo do deus Apolo, atribuiu-lhe a descendência divina; em outras palavras, o bebê 

foi considerado o filho da própria divindade.  

Por essa razão, o título de Augustus após a batalha do Ácio foi a forma encontrada para 

atribuir-lhe um novo patamar nobiliárquico, estabelecido por sua própria auctoritas acrescida do 

poder tribunício. De acordo com Martins, Otávio estava muito além do poder de um augur em 

suas previsões. De fato, ele era realmente o próprio prodígio: 

 
“A titulação tanto indica, nesse sentido, sua natureza sagrada e seu 

caráter religiosamente feliz, como o torna o novo fundador da cidade e 
mostra que seus privilégios são excepcionais e que, assim, a cidade estaria 
sob sua proteção. Dessa forma, essa nova investidura institucionaliza o 
processo de divinização que já fora iniciado com Júlio César (gens Iulia – 
estirpe de Vênus) e, também, já passara pelo crivo da figuração de Otávio 
como Apolo após a batalha contra Marco Antônio (no senso estrito e 
circunstancial do termo) e agora solidifica a nova estrutura do Estado que era 

                                                        
11 MOMIGLIANO,  Arnaldo. The Development of Greek Biography. Expanded edition. Cambridge, 
Mass; London: Harvard University Press, 1993 / CERRI, Giovanni; GENTILI, Bruno. History and 
Biography in Ancient Thought. Amsterdam: J. C. Gieben, 1988. 
12 SUETÔNIO, A Vida e os Feitos do Divino Augusto, I, XCIV. Tradução de Matheus Trevisam, Paulo 
Sérgio Vasconcellos e Antônio Martinez de Rezende. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007, p.107. 
13 Desde ao primórdios da República Romana, os romanos cultuavam o hábito de consultar os deuses e 
identificar os sinais supostamente enviados por eles. Esse direito era dado aos patrícios, os quais eram 
consagrados pelo costume (e também devido ao seu monopólio) a administrar as funções de caráter 
religioso e receber o poder de consultar os deuses (auspicia). Suas decisões eram baseadas nas 
interpretações advindas desses eventos. GRANT. A História de Roma. Trad.: Waltensir Dutra. 
Civilização Brasileira, Rio de Janeiro. 1978, p. 71. 
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necessário constituir, pois, como visto, os modelos anteriores não atendiam 
mais às necessidades políticas e sociais.14” 

 

 Em outra ocasião, os sacerdotes jogaram vinho sobre uma fogueira, e observaram que as 

chamas emanadas teriam ultrapassado o ponto mais alto do templo; fato testemunhado apenas 

uma única vez antes desta (referindo-se a Alexandre Magno). Não obstante, na noite seguinte ao 

ocorrido, o pai de Otávio recebeu um presságio. Nele, teve a nítida impressão de ver o filho 

maior do que todos da espécie humana, em posse de um raio, de um cetro e com as vestes de 

Júpiter (Zeus). Acima do jovem, uma coroa luminosa pairava sobre seu carro enfeitado de 

louros e puxado por doze cavalos brancos. Não é em vão que, logo após a sua morte, a 

phantasia criada em torno de suas representações passaram a figurá-lo como o próprio deus 

Júpiter. Martins faz a seguinte observação a esse respeito: 

 
“O acúmulo de imagens civis e religiosas produzidas durante sua vida 

e seu presente provocou uma aporia, pois seu poder atingiu limites tão 
elevados que depois de morto só poderia ser traduzido pela onipotência 
divina. 

Contudo, simultanemente ao processo de divinização, também surgem 
imagens suas, não divinizadas, mas absolutamente “idealizantes”, sob o 
prisma de um “como se”. Imagens que, estilizando o dado concreto da 
realidade, suas características físicas reais, produzem algo desprovido de 
êthos, semelhante a muitos pela perfeição e, portanto, carente de espe-
cificidades que lhe caracterizem. Assim, esses simulacra são semelhantes às 
pinturas de Zêuxis, pois aquelas, de acordo com Aristóteles não tinham 
caráter algum, como já observamos. Essas imagines, ao que parece, justa-
mente por atender ao somatório de especificidades elocutivas adicionadas ao 
modelo real – pensamos na anedota do início do livro II do Sobre a Invenção 
de Cícero –, reelaboram como efeito ou resultado, uma espécie de senso 
comum que serve ao aptum externo, seu público, exercendo, alfim, função 
argumentativa que prevê tecnicamente amplificação, além de a imagem 
construída aproximar-se da poesia e afastar-se da história, afinal retrata o que 
poderia ser e não aquilo que é, aristotelicamente falando.15” 

 
 
 Suetônio ainda estende-se em diversas histórias acerca da infância e adolescência de 

Augusto, algumas delas contadas por testemunhas, como Nero Cláudio Druso, Quinto Catulo e 

até mesmo Cícero. Contudo, não há dúvidas que existe um clamor louvável atribuído a Otávio. 

O tema que engloba sua existência é ético, belo e virtuoso, e inevitavelmente está associado ao 

sublime, ao divino. Entre as inúmeras evidências descritas nestas obras, a mais importante 

refere-se à paternidade do futuro princeps.  

                                                        
14 MARTINS. P. Imagem e Poder. Considerações sobre a representação de Otávio Augusto. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo. 2011. p.75. 
15 MARTINS, P. Imagem e Poder. Considerações sobre a Representação de Otávio Augusto. São Paulo : 
Editora da Universidade de São Paulo, 2011. pp. 197-198. 
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 Embora se trate de uma phantasia, como veremos mais adiante16, não é possível afirmar 

que está relacionada a um objeto verdadeiro. Contudo, nesse exemplo ela aborda uma provável 

verdade,  uma vez que a representação e o sujeito encontram-se de acordo, no que diz respeito  

sobre o que é supostamente verdadeiro. A partir do momento que este princípio é negado, todo 

discurso torna-se improvável perante seu público. 

A argumentação tem como base as seguintes premissas: Um dos símbolos de Apolo é a 

serpente. Uma serpente toca Átia dentro do Templo de Apolo. Nove meses depois, nasce o filho 

de um deus. Em suma: Otávio é divino. Embora os discursos sobre Otávio não tratem de uma 

questão a ser julgada, não há como negar a estrutura dos entimemas17. E, diferentemente da 

dialética platônica, a temática basicamente aborda a lógica aristotélica.  

Ou seja, refere-se a um fato que não necessita ser defendido, ou arguido, mesmo porque 

o relato é reconhecido e aceito como verdadeiro perante seu público. Afinal, os discursos 

provêm de uma auctoritas que se prestou a redigir a biografia do princeps romano, com base em 

relatos de testemunhos considerados verídicos. E, deste modo, a intencionalidade discursiva 

centra-se no elogio, ou seja, seu objetivo é fundamentar a origem de tudo o que é considerado 

por todos como sublime e indiscutível: a origem divina de Otávio.  

 Por esta razão, “Os exemplos, por seu turno, são mais apropriados aos discursos 

deliberativos; pois é com base no passado que adivinhamos e julgamos o futuro.”18. Embora a 

biografia de Otávio tenha surgido tempos depois do início do principado romano, seu passado é 

contado para fundamentar a prova do que tudo o que foi dito anteriormente. E não há nada a ser 

pressuposto, o texto deve ser apenas admirado e reconhecido por sua superioridade. 

 Deste modo, não há como negar que o estilo da composição tem como base a 

amplificação, também aplicada aos discursos epidíticos. Observe a definição a seguir: 

 

“A amplificação enquadra-se logicamente nas formas de elogio, pois 
consiste em superioridade, e a superioridade é uma das coisas belas. Pelo 
que, se não é possível comparar alguém com pessoas de renome, é elo menos 
necessário compará-lo com as outras pessoas, visto que a superioridade 
parece revelar a virtude. Entre as espécies comuns a todos os discursos, a 
amplificação é, em geral, a mais apropriada aos epidícticos; pois estes tomam 
em consideração as acções por todos os aceites, de sorte que apenas resta 
revesti-las de grandeza e de beleza.19” 

 

                                                        
16 Ver notas 68 e 69. 
17 “[...] os entimemas convêm mais aos discursos judiciais, pois o que se passou, por ser obscuro, requer 
sobretudo causa e demonstração.” ARISTÓTELES, Retórica, tradução e notas de Manuel Alexandre 
Júnior, 1998, p.130 
18 id.ib. p.130 
19 ARISTÓTELES, Retórica, tradução e notas de Manuel Alexandre Júnior, 1998, p.130 
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 Contudo, uma vez que o Augusto divinizado trata-se de um simulacrum20, o discurso 

deve ser embasado em acontecimentos que remetam à uma grandiosidade que transcenda os 

valores morais, a ponto de ser aceita como verdadeira e, deste modo, reconhecível ao público. 

Afinal, o sublime e o divino não correspondem a uma realidade palpável. 

Aristóteles também descreve essa construção do irreal imaginário para uma possível 

realidade. Quando o filósofo afirma que as pinturas de Zêuxis não possuíam caráter, é porque o 

artista não se baseava em caracteres específicos e intransferíveis21 (por exemplo: o êthos de 

Medéia ou o de Édipo Rei).  

Ele procurava apenas expressar o senso comum de um determinado público, extraindo 

aquilo que lhe pareceria próximo à perfeição absoluta, de modo a apresentá-la aos seus 

espectadores como sendo a melhor representação possível a ser alcançada. Cícero, no exórdio 

do livro II De Inventione22, conta que esse pintor recrutou as cinco virgens mais belas de um 

vilarejo, para selecionar aquela que seria retratada como a personificação da própria Helena.  

Entretanto, nem uma única jovem era dotada de todas as qualidades necessárias, o que 

impossibilitou a escolha. Por essa razão, Zêuxis passou a elaborar as partes do corpo humano, 

retratando apenas elementos isolados.  

Desta maneira, permitiu que cada aspecto corporal alçasse a idealização do mais 

perfeito possível, e sendo assim, tornou viável a junção de todas as características, consideradas 

as mais belas, para constituir o todo (construção do ideal de perfeição humana, considerado o 

mais próximo possível do mundo das idéias ou “retrato idealizado”23).  

O mesmo Cícero, em sua obra Orator (II, 8-9), também se expressa a respeito da 

relação existente entre a produção imagética e a textual. Da mesma maneira, compartilha sua 

opinião acerca da idealização, própria da imaginação humana. No texto, o autor propõe que, por 

mais belo que seja o gênero discursivo e o resultado visual de suas produções, a imaginação 

sempre será capaz de elaborá-lo ainda mais harmônico e aprazível. Para uma compreensão 

maior dessa afirmação, o autor cita o exemplo de Fídias, cujas obras de arte eram executadas 

com a máxima perfeição; no entanto, ainda era possível imaginá-las muito mais belas.  

                                                        
20 P. Martins e R.S.S. Amato. Imagens antigas retoricamente referenciadas.In: Retórica. Org.: Adma 
Muhama, Mayra Laudanna e Luiz Armando Bagolin. São Paulo: Annablume, IEB, 2012. pp. 125-159 e 
Martins P. Reflexões sobre duas dimensões das imagines ou eikónes. Org.: P. Martins, H. F. Cairus, J. A. 
Oliva Neto, In: Algumas Visões da Antiguidade, pp. 151-159. 
21A Poética Clássica,/Aristóteles, Horácio, Longino. Introd. Roberto de Oliveira Brandão, trad. Jaime 
Bruna, 12 ed., São Paulo, 2005. p.25. 
22 De Inuentione. De optimo genere oratorum. Tradução de H. M. Hubell. London: 1976. 
23 MARTINS, P. Vt Pictura Rhetorica: Acerca da confinidade da pintura com a retórica no De 
Inuentione de Cícero. Conferência proferida no Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. 
Natal: UFRN, 2009. 
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Ou, como no caso dos exímios artífices, capazes de produzir representações imagéticas 

indefectíveis de deuses como: Júpiter, Minerva, entre outros; apesar de nunca terem visto tais 

divindades.  

A descrição fazia com que estes artistas buscassem algo de semelhante na natureza, e 

deste modo, reproduziam este conceito de beleza observado pelos ‘olhos da mente’. Ou seja, as 

reproduções tinham o intuito de transpor essa imagem mental, ‘observada’ pelos ouvidos, para o 

nosso mundo físico.  

Quintiliano24, igualmente, escreve sobre seus estudos e respectivas considerações, e 

reforça a seguinte observação: em função da imagem, o padrão dos movimentos em 

determinadas representações é distorcido por conta da utilidade de sua idealização. 

Em outras palavras, como estamos tratando de uma figura histórica (neste caso, aqui 

representada por Augusto) a biografia citada aborda o caráter ético e cívico de um cidadão 

romano ilustre. O autor, nesse caso, faz uso das coisas externas (fortuna, educação, ascendência, 

etc.), do corpo (beleza, saúde, força, etc.) e do ânimo (justiça, coragem, prudência) do retratado, 

tratando acerca daquilo que é considerado belo e sublime. Para tanto, enumera e amplifica os 

aspectos físicos e morais do indivíduo, construindo-lhe um êthos na narrativa.  

Observe a definição a seguir dada por Aristóteles: 

 

“Depois disto, falemos da virtude e do vício, do belo e do vergonhoso; 
pois estes são os objectivos de quem elogia ou censura. Com efeito, sucederá 
que, ao mesmo tempo que falarmos destas questões, estaremos também a 
mostrar aqueles meios pelos quais deveremos ser considerados como pessoas 
de um certo carácter. Esta era a segunda prova; pois é pelos mesmos meios 
que poderemos inspirar confiança em nós próprios e nos outros no que 
respeita à virtude. Mas, como muitas vezes acontece que, por brincadeira ou 
a sério, louvamos não só um homem ou um deus mas até seres inanimados ou 
qualquer animal que se apresente, devemos de igual modo prover-nos de 
premissas sobre estes assuntos. Falemos, portanto, também delas, pelo menos 
a título de exemplo.25”  

 Uma vez constituído o êthos e sendo ele reconhecido perante seu público, a 

intencionalidade discursiva atribuída à personagem cabe tanto ao caráter imagético quanto ao 

verbal. Observe as técnicas que constituem o aspecto divinizado na Figura 1. 

Esta imagem (simulacrum) de Augusto evidencia os argumentos discursivos citados 

anteriormente, ou seja, ele não só representa a figura de um grande líder, como também, faz 

referência aos seus ancestrais divinos.  

                                                        
 
25 ARISTÓTELES, Retórica, tradução e notas de Manuel Alexandre Júnior, 1998, p.124. 
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Na imagem a seguir, o Augusto da Prima Porta (hoje no Museo Chiaramonti no 

Vaticano) na interpretação de Zanker26 o princeps ostenta na mão esquerda o que seria uma 

lança e, na direita, um provável estandarte (signa) recapturado. Ele está descalço, o que remete 

às imagens de deuses e heróis (mimeses) e encontra-se ao lado de Eros. Este último parece 

acompanhá-lo, sentado no dorso de um golfinho. É uma clara alusão à sua descendência advinda 

da deusa Vênus (amplificatio): 

 

 
    Figura 1 – Augusto de Prima Porta27       Figura 2  – Detalhe do dorso28   

                             (cerca de 15 d.C.) 
 
 A elocução desta figuração imagética é claramente elevada, uma vez que a imagem 

exibe as grandiosas realizações feitas por esse homem e ressalta o amparo dos deuses em seu 

benefício. Além de possuir critérios artísticos semelhantes às esculturas de Policleto como, por 

exemplo, o Diadúmeno (Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque e Museu Arqueológico de 

Atenas) ou o Doríforo (Museo Archiologico Nazionale dei Napoli), remetendo-o, por fim, a 

uma condição sublime e divinizada.  

                                                        
26 ZANKER, P. The Power of Images in the Age of Augustus. The University of Michigan Press, 1983, 
p.189. 
27 Estátua de Augusto como imperador, encontrada na cidade de Primaporta. Cópia tiberiana de 15 d.C. 
de um original de 20 a.C. 
28 Nos ombros observam-se duas esfinges; no peito à direita está Apolo (o deus sol) em seu carro; ao 
centro, Júpiter está no firmamento; à esquerda vemos Luna, deusa da lua; nos flancos direito e esquerdo 
retrata-se inimigos cativos; no centro, soldados romanos (o exército) mantêm uma loba e uma águia como 
símbolos de seu poder. Logo abaixo da cintura, à direita, novamente a figura de Apolo com sua lira; 
abaixo do umbigo temos Ceres, a deusa da fertilidade e na cintura à esquerda, Artemis, irmã de Apolo e 
deusa da caça. (MBRADTKE, 2002). Figura 2 (VIAMUS.UNI-GOETTINGEN.DE,2008). 
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Kleiner29 afirma que nesse tipo de construção é clara a intencionalidade do artista em 

esculpir Augusto com características atribuídas a um grande general e poderoso orador.  

 Nesse retrato público, ele parece reafirmar o caráter “divino” que lhe é atribuído, pois a 

juventude permanece caracterizada em sua representação; o princeps ostenta um porte físico 

comparável ao de um atleta grego. Contudo, esta reprodução foi elaborada quando o imperador 

tinha cerca de quarenta anos de idade, ou mais. E ainda há outras mensagens implícitas na obra.  

Outros estudiosos questionam se a imagem do Cupido seria o próprio Caio César, neto 

de Augusto. Entretanto, essa atribuição implicaria em certas controvérsias, se for relacionada 

aos significados do colete e do golfinho.  

 Kleiner ainda reitera que este animal marinho em questão tem um significado 

totalmente político (referente à vitória naval sobre Marco Antônio e Cleópatra, em Ácio).  

No traje de Augusto, dois soldados são expostos ao centro do colete  – possivelmente 

representando o exército de Roma – um deles segura o estandarte romano com a águia de asas 

abertas. O outro parece ter ao seu lado um animal parecido com um cão ou uma loba (esta 

última interpretação talvez fosse a hipótese mais provável, devido a lenda das origens de Roma).  

 O exército, representado ao centro, tem, em ambos os lados, inimigos caídos ante ao 

poderio e à soberania romana. Deuses cercam todo o ambiente; possivelmente abençoando e 

intervindo a favor de todas as conquistas de Roma. 

  Augusto está representado não apenas com características tipicamente helenísticas, mas 

também é dotado de atributos romanos que, segundo o decoro, identificava a excelência de um 

verdadeiro general: apresentar-se diante de todos com a vestimenta de guerra de suas tropas. 

 Observe ainda que o imperador não veste botas militares, mas encontra-se descalço. 

Kleiner relata que alguns estudiosos acreditam que este tipo de representação tenha sido 

proposital, para caracterizar Augusto como sendo “divino”; pois este termo coincide com o 

período em que esta estátua foi esculpida e, intencionalmente ou não, assemelha-se com o 

cânone dos pés do deus Apolo. 

Zanker30, por sua vez, ainda vai mais além: o autor afirma que os relevos observados em 

seu colete figuram, ao centro, o rei dos partas a elevar a águia legionária (anexa a um estandarte 

de guerra) diante de um romano trajando uma vestimenta de batalha. Uma outra interpretação 

                                                        
29 KLEINER, Diana E. E., Roman Sculpture, 1994, pp. 65 - 69 . 
30 ZANKER, P. The Power of Images in the Age of Augustus. The University of Michigan Press, 1983, 
p.189 a 192. 
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dada a ambos identifica a representação de um homem da legião romana e do próprio deus Mars 

Ultor. A imagem central denota um limite entre o céu e a terra. 

 Duas mulheres em luto estão dispostas na lateral do colete, representando as províncias 

conquistadas (uma vez que suas bainhas estão vazias) ou, também podem ser identificadas como 

clientes do Estado, pois uma delas ostenta uma espada. A figura à direita, distinguida por 

segurar um trompete em forma de dragão e um rabo de javali, é uma referência provável a 

conquista da Gália no Oeste. Já o lado esquerdo talvez faça menção à Espanha, pois a figura 

com aspecto desanimado (embora esteja armada) deve, possivelmente, referir-se aos povos que 

pagavam pesados tributos, para compensar os gastos adquiridos ao Leste ou na Germânia. 

 Ao mesmo tempo, essa vitória é celebrada como o ápice de uma perfeita ordem 

mundial. A mãe Terra encontra-se sob a cena central, ostentando atributos típicos da deusa Pax. 

Ambas as deusas representam a abundância dessa nova era de ouro. Um pouco mais acima, em 

ambas as laterais, observa-se a figura de Apolo e de Diana. 

 O deus Sol, por sua vez, mostra-se em sua carruagem acima de Apolo, e a Deusa Lua, 

por sua vez, está acima de Diana. Entre eles, o Céu espalha a cobertura do firmamento. Apenas 

a parte superior da deusa Lua fica visível, o restante fica obstruído pela figura alada do 

Amanhecer, que derrama o orvalho de um jarro, A tocha ostentada pela primeira enfatiza sua 

associação com Diana, que segura a aljava em uma das mãos31.   

 Por fim, o autor conclui que a representação desses deuses astrais simboliza a 

eternidade, pois o deus Sol e as divindades da terra encontram-se em comunhão nesse espaço e 

tempo cósmicos. Eles circundam a cena romana, como se ‘blindassem’ essa era de paz, vitórias 

e prosperidade.  

 Além do mais, as esfinges (localizadas nos ombros de Augusto) são as guardiãs deste 

mundo e a vitória ante os partas só se confirmou como pré-requisito para a existência do século 

de ouro. É importante ressaltar que os deuses atuam como guardiões e não interferem nos 

acontecimentos. Esta interpretação dá-se pelo olhar respeitoso do suposto inimigo direcionado 

ao símbolo romano (águia). 

 Nesse caso, o discurso é indiscutivelmente centrado no elogio, até mesmo por inspirar-

se em temas elevados e sua elaboração ser emulada pela prática plástica-figurativa helenística 

de Policleto, que se identifica pela perfeição e pela temática da imortalidade. Numa imagem 

                                                        
31 Ainda de acordo com o autor, essa associação entre as deusas foi mencionada anteriormente por 
Horácio em suas Odes (4,6,37-40): “rite Latonae puerum canentes, rite crescentem face Noctilucam, 
prosperam frugum celeremque pronos uoluere mensis”.“segundo o rito, de Latona os filhos cantando e a 
luz da noite, cujo facho cresce, às messes propício, e aos meses dá rápido curso.” Horácio, Odes e 
Epodos. Trad. Bento Prado de Almeida Ferraz. Biblioteca Martins Fontes, São Paulo, 2003, p.149. 
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estática, extrai-se uma leitura que trata do louvor. Não há como negar-se essa afirmativa. E tem-

se a impressão de certo movimento, como se o princeps estivesse prestes a emitir um 

pronunciamento perante a nação. 

Tal como observado anteriormente, a persuasão, obtida pelo caráter moral (êthos), 

provém do discurso de um orador digno de confiança. Pessoas de bem inspiram segurança e 

integridade, assim como o discurso proferido por elas; sobretudo nas questões em que não 

existem possibilidades de certeza e se prestam à dúvida.  

 Neste momento, tal orador (nesse caso, escultor) é de demasiada importância. 

Entretanto, o resultado obtido por esta persuasão não deve estar associado apenas ao caráter do 

autor, mas sim, à integridade do discurso.  

 A probidade deste deve estar acima de tudo, assim como o caráter, que configura a 

prova determinante por excelência. Em outras palavras, a persuasão pelo discurso (Lógos) 

provém sempre quando procuramos dizer a verdade ou o que parece ser a verdade, de acordo 

com aquilo que é suscetível à persuasão.   

 Até este ponto, foram expostas de modo sucinto, a arte retórica e seus respectivos 

gêneros, mais especificamente o epidíctico, cujo estilo discursivo é o abordado nesta pesquisa. 

Entretanto, apesar de as representações imagéticas serem caracterizadas por elementos visuais, a 

intencionalidade de suas construções revela um discurso específico; e por esta razão, são 

enquadradas no mesmo gênero. Como dito anteriormente, o discurso epidítico não se resume 

apenas ao belo, ao louvor. Concerne também ao feio e ao vitupério.  

 Todavia, as efígies, moedas, bustos e estátuas abordam, a princípio, somente um 

conceito, cujo cerne é o elogio. A finalidade desses tipos de imagem retórica era vincular o 

êthos do retratado com o ideário romano do cidadão ‘ideal’, cultuado e vangloriado por seus 

descendentes. Ou seja, a figuração deveria apontar a virtude, a devoção, a seriedade, a disciplina 

e a nobreza do modelo. Por essa razão, a propaganda imagética era essencial para a subsistência 

e a permanência daquele regime. Afinal, ela era distribuída sistematicamente à todas as 

províncias romanas e suas mensagens geralmente incluíam o caráter, os feitos e realizações de 

seus governantes. A consequência da inserção dessas mensagens, caso elas fossem verossímeis, 

era a aceitação e o amplo apoio político por parte da população. 

Todavia, de acordo com Varner32, sabe-se que existiu um tipo de figuração que atendia 

à deformidade, à carência de unidade, à desproporcionalidade, entre outros, e que servia ao 

vitupério. A imagética imperial era um instrumento vital para expressar-se o poder político, sua 

                                                        
32 VARNER, E. R. Mutilation and Transformation. Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraitur. 
Leiden and Boston: Brill. 2004. p. 1. 
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autoridade e seu prestígio e, por essa razão, permeava todos os aspectos da sociedade romana. 

As representações do princeps e de sua família foram distribuídas em todos os espaços 

(sagrados, públicos e privados) e disseminadas por todo o Império, sendo cuidadosamente 

elaboradas com o intuito de atingir aos mais diversos tipos de público. Ou seja, elas poderiam 

ser compreendidas não só pelos homens pertencentes à mais distinta sociedade, como também 

aqueles que eram iletrados e escravos com o auxílio dos membros mais cultos da elite romana. 

No entanto, os retratos imperiais não eram imutáveis e muito menos monolíticos, e quando um 

imperador era deposto, suas imagens eram sistematicamente mutiladas ou fisicamente alteradas 

em recriações de outros imperadores. Este processo conhecido popularmente como damnatio 

memoriae é o primeiro exemplo generalizado da negação de monumentos artísticos por razões 

políticas e ideológicas e que, consequentemente, alterou inexoravelmente o registro material da 

cultura romana. 

 Contudo, o propósito de sua significação ainda considerava um objetivo específico em 

cima do objeto representado e, apesar dessas modificações que, teoricamente, pareciam eliminar 

qualquer sentido dado anteriormente à imagem, ao contrário, davam-lhe um novo propósito.    

 

I.3. A memória de um povo: a importância  dos registros historiográficos, imagéticos 

e literários. 

Quando tratamos de textos épicos da Antiguidade, tais como a Odisseia e a Ilíada de 

Homero, ou a Eneida de Virgílio, é possível observar como os deuses míticos interferem  

diretamente em toda a narrativa. Esta relação entre o homem e suas divindades desencadeia uma 

sequência de ações, que eternizam seus heróis e seus eventos na memória de um povo. A 

conotação homérica tem a intenção de relembrar, trazer à memória. Já em Virgílio, o autor 

procura dar um sentido de permanência.  

Na verdade, a intenção de ambos era construir e edificar um monumento, eternizando 

sua herança cultural e a tradição mítica de seu povo. Em um trecho da Eneida de Virgílio, 

Eneias atravessa o rio Estige e chega aos Campos Elíseos, onde encontra seu pai, Anquises. Este 

nomeia as almas da nova geração da estirpe romana, que estão a beber do rio Letes, incluindo 

reis, cônsules e o próprio princeps Augusto.  

 De fato, a constituição desse e de quaisquer documentos históricos dá-se por meio da 

memória de seu povo e dos registros historiográficos deixados de geração a geração. Esta 

perenidade deve-se à própria herança histórica que visa manter e ensinar.  

Entretanto, tais registros não estão baseados apenas em textos escritos. O critério 

imagético também descreve o momento social, econômico e político, bem como fornece uma 
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identificação das personalidades do passado e seus respectivos papéis naquela sociedade. Sobre 

essa similaridade existente entre o documento e o monumento, Martins (2006) apresenta uma 

relação entre o verbete homônimo da Enciclopédia Einaudi (na interpretação de Le Goff) e a 

Ode 3,30 de Horácio.  

Le Goff explica este critério da seguinte maneira: 

 

“A memória coletiva e a sua forma científica, a história, aplicam-se a 
dois tipos de materiais: os documentos e os monumentos. De fato, o que 
sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha 
efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do 
mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e 
do tempo que passa os historiadores. Estes materiais da memória podem 
apresentar-se sob duas formas principais: os monumentos, herança do 
passado, e os documentos, escolha do historiador[...] O monumento tem 
como características o ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou 
involuntária, das sociedades históricas (é um legado à memória coletiva)[...] 
O termo latino documentum, derivado de docere ‘ensinar’, evoluiu para o 
significado de ‘prova’.33” 

 

E ainda: 

“A intervenção do historiador que escolhe o documento, extraindo-o 
do conjunto dos dados do passado, preferindo-o a outros, atribuindo-lhe um 
valor de testemunho que, pelo menos em parte, depende da sua própria 
posição na sociedade da sua época e da sua organização mental, insere-se 
numa situação inicial que é ainda menos “neutra” do que a sua intervenção. O 
documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma 
montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade 
que o produziram [...] O documento é monumento. Resulta do esforço das 
sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente 
– determinada imagem de si próprias.34 “ 

 

 De acordo com esta concepção moderna, o documento é um monumento destinado a 

perpetuar a memória coletiva de uma sociedade, propagando sua história e construindo, de certa 

forma, uma imagem acerca da vida, dos costumes e dos ideais de um povo. Todavia, na 

Antiguidade romana, este mesmo conceito de perpetuação já era disseminado em forma de 

poesia, como pode ser observado nesta Ode de Horácio: 

 

Exegi monumentum aere perennius 
 regalique situ pyramidum altius, 
quod non imber edax, non Aquilo impotens 
possit diruere aut innumerabilis 

                                                        
33 LE GOFF, História e Memória, trad. Bernardo Leitão e Irene Ferreira, 1990, pp. 535 e 536. 
34 id.ib., pp.547 e 548. 
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annorum series et fuga temporum. 
non omnis moriar multaque pars mei 
uitabit Libitinam; usque ego postera 
crescam laude recens, dum Capitolium 
scandet cum tacita uirgine pontifex. 
dicar, qua uiolens obstrepit Aufidus 
et qua pauper aquae Daunus agrestium 
regnauit populorum, ex humili potens, 
princeps Aeolium carmen ad Italos 
deduxisse modos. sume superbiam 
quaestam meritis et mihi Delphica 
lauro cinge uolens, Melpomene, comam35. 
 
 “Perfiz um monumento mais durável,  
Que o bronze, e mais sublime 
Que as soberbas pirâmides, 
O qual não podem as danosas chuvas 
Destruir, nem o Áquilo furente, 
Nem a série sem número dos anos, 
Nem dos tempos a fuga. 
Não morrerei de todo, grande parte  
De mim há de evadir-se. 
À cruel Libitina     
Crescerei sempre, nas vindouras eras 
De novo aplauso variado, enquanto,  
Subir ao Capitólio o grão pontífice 
Com a virgem taciturna  
Nas terras onde estrepitoso corre      
O Aufido violento. 
Nas áridas campinas 
De águas carecedoras, onde Dauno, 
Reinou potente sobre agrestes povos 
Dir-se-á de mim, que, de uma baixa origem, 
Tornando-me preclaro, 
Fui o primeiro que os cadentes versos 
Apropriei eólios 
Aos ítalos acentos. 
Toma a nobre altiveza a que, Melpômene, 
Te dá direito o mérito supremo 
E favorável minha fronte cinge 
Com o délfico louro36” 
 
 

 Para Martins, a figuração de uma determinada personagem não está relacionada apenas 

ao seu êthos. Na verdade, trata também do conceito honroso e da intencionalidade que levou à 

construção dessa imagem. Afinal, o monumento tem a função de transmitir ao observador uma 

imagem mental das ações atribuídas ao objeto em questão. Todavia, uma construção de grandes 

proporções seria direcionada a um público mais restrito.  

 Maingueneau37 relaciona a construção desse êthos ao gênero discursivo, uma vez que o 

co-enunciador estereotipa seu caráter e determina seu posicionamento na narrativa ao observar 

                                                        
35 HORACE, Odes and Epodes. Edited and Translated by Niall Rudd. Loeb Classical Library, 2004. 
p.143. 
36 HORÁCIO, Odes, III, 30. Tradução de José Augusto Cabral de Mello. pp. 162-163.  
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e/ou ouvir a descrição desse sujeito. A descrição desse êthos, em si, não está interligada 

diretamente ao enunciador, uma vez que seu discurso pode ser reinterpretado pelo seu público e 

ser e aceito ou não como verossímil. Isso proporciona uma outra dimensão discursiva que irá 

abarcar uma diversidade de tons, os quais irão determinar a autoridade do que foi descrito e 

observado e, por fim, permitirá que esse co-enunciador conceba o “corpo” de seu enunciador. 

 Assim como o discurso oral, o texto escrito também é capaz de proporcionar uma 

multiplicidade de “tons”, os quais constituem a autoridade do êthos que está sendo construído 

diante de seus co-enunciadores. A leitura subentede uma visualização pré-concebida dessas 

ordens (por parte do enunciador) que são expostas no decorrer da descrição imagética, e esta se 

reveste com um determinado caráter, tom e corporalidade apreendidos por seu co-enunciador. 

 Contudo, a escrita tem como base as representações sociais de várias ordens, sendo elas 

valorizadas ou não, e que podem ser modificadas ou confirmadas. Portanto, o próprio enunciado 

legitima a autoridade de seu “fiador”. Afinal, este último é identificado pela qualidade do êthos 

e de seu discurso, o que também estabelece a sua própria imagem. 

 O co-enunciador, por sua vez, incorpora essa imagem de êthos construído do enunciado, 

com base nos conceitos linguísticos captados por meio da descrição. Deste modo, vê-se como 

são moldados os gêneros e os tipos de discurso. E, uma vez que o discurso constitui o espaço 

onde é permitido construir-se o êthos, ele também pode representar a própria ação. Ainda de 

acordo com o autor, o êthos é uma dimensão da cena onde ocorre a enunciação, que leva em 

consideração o caráter psicofísico de quem se fala no discurso. E, ao falar de si, uma imitação é 

construída diante de seu público alvo. Por essa razão, não se trata de uma análise autônoma, mas 

sim, de um autorretrato discursivo. E este é divulgado tanto no discurso verbal como no 

imagético. 

Certamente, uma das razões pelas quais a propaganda imagética tenha se intensificado, 

deu-se pela necessidade de expor esse autorretrato ao maior número possível de pessoas. E, de 

fato, a abordagem voltada ao critério numismático englobaria uma propagação muito maior ao 

imitar a imitação. Deste modo, os efeitos retóricos em torno do figurado seriam ampliados 

significativamente. E, é essa funcionalidade que aproxima os conceitos de monumento e de 

documento38. 

Foucalt faz a seguinte observação acerca dessas questões: 

 

                                                                                                                                                                   
37 MAINGUENEAU, D. Ethos, cenografia, incorporação, 2005a, pp. 69-92. Trad. Sírio Possenti. In: 
AMOSSY, Ruth. Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo: Contexto, 2005. 
38 MARTINS, P. Imagem e Poder. Considerações sobre a Representação de Otávio Augusto. São Paulo : 
Editora da Universidade de São Paulo, 2011. pp. 65-70. 
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“[…] em nossos dias, a história é o que transforma  documentos  em 
monumentos e que desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos 
homens, onde se tentava reconhecer em profundidade o que tinham sido, uma  
massa de elementos que devem ser isolados, agrupados, tornados pertinentes,  
inter-relacionados, organizados em conjuntos. Havia um tempo em que a 
arqueologia, como disciplina dos monumentos mudos, dos rastros inertes, dos  
objetos sem contexto e das coisas deixadas pelo passado, se voltava para a  
história e só tomava sentido pelo restabelecimento de um discurso histórico;  
que poderíamos dizer, jogando um pouco com as palavras, que a história, em  
nossos dias, se volta para a arqueologia – para a descrição intrínseca do 
monumento.39” 
 

 

De fato, o conhecimento histórico do passado tem, como base, um discurso criado por 

uma linguagem pertencente às origens e à posterior existência de uma determinada sociedade, a 

qual desejava construir um referencial que caracterizava seus costumes, seus conceitos, seus 

objetivos e seus conhecimentos acerca do mundo que os cercava. Sendo assim, a Arqueologia 

foi a solução para que as gerações futuras fossem capaz de desvendar os diversos fatores 

discursivos que fizeram parte da história dessas civilizações.  

 Todavia, os objetos desse discurso já não mais existem, porém, esses ‘corpos’ são 

construídos à medida em que se revela o que era dito acerca de suas existências. E Focault inova 

ao propor suas análises a esse respeito. Para ele o discurso seria como um conjunto de 

enunciados, na medida em que se apoiam na mesma formação discursiva. Todavia esse conjunto 

se restringe a um número determinado de enunciados, além de ser histórico40. Tais discursos, na 

verdade, tem como base os fatos históricos e institucionais, os quais podem permitir ou proibir 

sua realização. Quando o discurso é proferido por sujeito de um determinado campo 

institucional, ele usa de termos discursivos especifícos de acordo com o enredo exigido naquele 

momento, por exemplo: um doutor ao diagnosticar uma determinada doença. Ou, como no caso 

dessa pesquisa, o historiador acerca da história a que se propõe redigir, ou o filósofo que busca 

na sabedoria o entendimento acerca de todas as coisas. 

Tal  discurso é de praxe, pois deve construir seu próprio significado em meio aos seus 

enunciados. Tal prática é definida por Focault como um “conjunto de regras anônimas, 

históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e 

para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de 

exercício da função enunciativa41”. 

 

                                                        
39 FOUCAULT, M. A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009, p.08.  
40 “fragmento de história, unidade e descontinuidade na própria história, que coloca o problema de seus 
próprios limites, de seus cortes, de suas transformações, dos modos específicos de sua temporalidade, e 
não de seu surgimento abrupto em meio às cumplicidades do tempo.” (FOUCAULT, M. A Arqueologia 
do Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009, p. 132-133). 
41 FOUCAULT, M. A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009, p.133. 
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 Deste modo, no que diz respeito aos registros da antiguidade, dentre todas as formas 

discursivas havia-se a necessidade de que essas mensagens fossem perpetuadas por várias 

gerações, para que estas tivessem conhecimento da existência desse povo, de seus costumes, 

suas origens e de seu destino.  

 
É muito provável que essa seja uma das razões pelas quais o caráter imagético tornou-se 

um dos principais meios de propaganda, estendendo-se à todas as províncias romanas. O bronze 

que era considerado um metal perene e, portanto, o critério de imortalidade está 

subliminarmente associado às confecções existentes a partir desse material. Quer seja na 

estatuária, quer na numismática, a mensagem implícita em sua construção seria transmitida por 

inúmeras gerações. A coroa de louros observada em muitas dessas representações enfatiza a 

coroação de um vencedor, que será sempre lembrado por suas glórias (imortalidade). O 

documento, por sua vez, também transita por meio dos registros escritos e verbais pertencentes a 

essa sociedade e, do mesmo modo, é perpetuado para cumprir a sua função retórica de docere, 

mouere e delectare.  

E ainda, é importante salientar que a coroa délfica é confeccionada com as folhas de 

louro, oriundas da ilha de Delfos (local de nascimento do deus Apolo). O loureiro é a árvore 

consagrada ao deus imortal. Ao pedir a ‘benção’ (reconhecimento) da própria Melpômene, a 

musa da Tragédia, dando-lhe a opção de cingi-lo com os louros do deus da poesia; certamente 

Horácio atribui a si, não só a imortalidade, mas também a glória de reconhecer-se como um dos 

mais extraordinários poetas de toda a Roma. 

 Horácio ‘erigiu’ um documento de tamanha beleza e honra, que foi capaz de torná-lo o 

mais virtuoso dos poetas (amplificação). Sua obra foi capaz de perpetuar seu nome por inúmeras 

gerações, o que comprova que, seu ‘monumento’ é, efetivamente, “mais perene do que o 

bronze”.42    

 A construção imagética e a textual estão inegavelmente interligadas. Aristóteles43 afirma 

que estas artes da imitação, em ambos os casos, baseiam-se na ação que pode tratar de 

indivíduos portadores de elevada índole, assim como seus contrários. Por esta mesma razão, 

dizia que Polignoto pintava retratos com características elevadas, Páuson, por sua vez, retratava 

os de baixa índole e, por fim, Dionísio pintava aqueles semelhantes a nós. E, exatamente por 

esse mesmo escopo, os poetas também descreviam os mesmos homens melhores, iguais e 

inferiores. 

                                                        
42 Cf. a analise destes textos em: MARTINS, P. Imagem e Poder. Considerações sobre a Representação 
de Otávio Augusto. São Paulo : Editora da Universidade de São Paulo, 2011. pp. 135-139.. 
43 Poética, II, 1448a 
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 Desta forma, torna-se possível comparar os gêneros, e classificá-los de acordo com suas 

características.  

Observe a comparação de gêneros poéticos e pictóricos, elaborada por Martins44: 

 

Gênero Pintura Poesia Imitação Índole Imitado 

ELEVADO 

GENUS NOBILE 
 Polignoto  

HOMERO 
SÓFOCLES 

Épica/Trágica Elevada Superior 
Virtude 

MÉDIO 

GENUS MEDIUM 
Dionísio  

PÍNDARO 
ALCEU 

Lírica Coral – 
Epinícios 
Lírica Monódica – 
Odes 

Média Igual a nós 
Mesotes 

BAIXO 

GENUS HUMILE 
Páuson ARQUÍLOCO 

SEMÔNIDES DE 
AMORGOS 

Iâmbica/Satírica Baixa Inferior 
Vício 

  

Não há como isolar o caráter imagético do caráter verbal. Ao êthos do indivíduo é 

atribuído o reconhecimento, na medida em que as disposições morais e físicas são apresentadas 

ao público.  

Entretanto, as imagens não são capazes de expor, por completo, todas as emoções e 

formas de caráter (tato, paladar, etc.); contudo, são capazes de demonstrar, embora em menor 

escala, indicações de sensações corpóreas e da índole do indivíduo retratado45. 

Do mesmo modo, a historiografia também apresenta os mesmos recursos descritivos, 

observados na elaboração dos discursos. Como se trata da construção de um gênero epidítico, 

que pode tratar tanto do elogio, quanto do vitupério, o caráter historiográfico tem a mesma 

função de trazer “aos olhos da mente” as ações de indivíduos (êthos) - ou grupos de indivíduos 

– e, desta maneira, torná-los verossímeis por meio da persuasão discursiva.  

Um dos exemplos de registros historiográficos pode ser observado nestas imagens, a 

seguir: 

 

                                                        
44 MARTINS, P. .“Polignoto, Páuson, Dionísio e Zêuxis – Uma leitura da pintura clássica grega”. 
Phaos, 8. Campinas: IEL/UNICAMP. 2008. pp. 75-98.  
45 ARISTÓTELES, Política, 1340a. 
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Figura 3 – Retrato de Lívia (14 – 37 d.C.) – Museu Capitolino – Itália 

 

 Este retrato de Lívia foi confeccionado após a morte de Augusto, mais especificamente, 

no principado de Tibério. Os detalhes são imprescindíveis para a compreensão da mensagem 

inserida em sua confecção.  

 A elaboração plástica enfatiza características semelhantes às observadas no principado 

de Augusto. Ou seja, a jovialidade, a imortalidade e a divinização estão registradas nessa 

representação. Afinal, Lívia teria cerca de 70 anos de idade na época em que esse busto foi 

elaborado. Por essa razão, o seu retrato assemelha-se às esculturas da deusa Ceres. Os cabelos 

delicadamente ondulados são repartidos ao meio, formando duas mechas, que cobrem as 

têmporas do rosto em ambos os lados e se encontram na nuca para formarem um coque. Além 

disso, Lívia ostenta uma coroa cívica. Segundo Eck, este símbolo de nobreza era entregue ao 

cidadão que tivesse salvado a vida de um cidadão romano46. 

 Sendo assim, Lívia, assim como Augusto, é um símbolo da perpetuação da idade de 

ouro. A pax romana é representada, neste momento, pela prosperidade e pela fartura. A deusa 

Ceres geralmente é conhecida por estar intimamente ligada às questões da terra, dos frutos e dos 

grãos. Na figura seguinte, a divindade caracteriza-se por apresentar uma safra de grãos em sua 

mão direita, e um cetro na esquerda. Existem outras construções imagéticas, nas quais a deusa 

também apresenta uma cornucópia repleta de flores, frutos e grãos e uma coroa feita de feixes 

de trigo. 

                                                        
46 ECK, The Age of Augustus, 2007, p. 55 
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Figura 4 – Estátua da deusa Ceres/Deméter –Museus do Vaticano – Museu Pio Clementino – 
Salão redondo – Itália (cópia romana do original grego de 420 a.C.) 

  

 De acordo com Lausberg47, os pensamentos e a elocução da imago deverão estar 

associados às condições da alma (prudência, justiça, coragem, modéstia e as contrárias) e do 

corpo (velocidade, força, elegância e vigor). E, tanto um quanto outro, deverão se submeter a 

todo um processo que intensificará e ampliará suas imaginações (phantasia). 

 A imago nada mais é do que própria fantasia que reveste seu objeto. E para ser eficaz, 

ela obrigatoriamente deverá ser reconhecível ao seu público. Como consequência, estas grandes 

forças plásticas se alojarão no dispositivo dos loci (memória).  

 Por fim, após discorrer-se, embora superficialmente, sobre todas as técnicas de 

persuasão inseridas nos discursos verbais e não verbais, as intencionalidades das construções 

imagéticas tornam-se um pouco mais evidentes. 

  O próximo caráter introdutivo a ser apresentado evidenciará como estas iconografias 

passaram a fazer parte da sociedade romana, tornando-se a identidade e a representação social, 

política e econômica de toda a aristocracia republicana e imperial. 

 Segundo Friedlaender:  

                                                        
47 LAUSBERG, Heinrich. Manual de Retórica Literária, §810. 1ª ed. Madrid: Gredos, 1999. 
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“[...] com o emprego da escultura e da pintura para fins decorativos 
em uma escala verdadeiramente imensa, como acabamos de ver, ambas as 
artes também eram empregadas para fins monumentais no sentido estrito da 
palavra, a saber, para a perpetuação de pessoas e eventos, em enormes 
proporções jamais vistas antes ou sequer depois; este aspecto monumental 
das artes plásticas teve seu apogeu nos dois primeiros séculos do império e 
ainda conservava uma enorme importância nos séculos III e IV.”48. 

 

“Deve-se mencionar em primeiro lugar os bustos, os medalhões e as 
estátuas dos imperadores e dos demais personagens das famílias imperiais. 
Em nenhuma cidade, nem mesmo em nenhum acampamento, poderia faltar 
uma efígie do imperador reinante a ser exibida em público. Uma das razões é 
porque se tornaria uma exigência pois, em breve, seria implementado o culto 
ao imperador. Já no tempo de César e em homenagem a este, o Senado 
ordenou “que sua estátua fosse erigida nas cidades e em todos os templos de 
Roma”. Augusto ordenaria o culto à sua efígie apenas às províncias [...]49 

 

 De acordo com Kleiner50, a arte romana, apesar das influências gregas sofridas no final 

do século III a.C., procurou manter suas características históricas e sociais, representando, 

principalmente, a vida cotidiana de seus cidadãos, e, não menos importante, a morte destes (com 

base em uma prática etrusca do final do período helenístico).  

 Suas representações públicas, políticas e militares eram direcionadas não só aos 

imperadores, mas também aos importantes homens da sociedade, sendo distribuídas por toda a 

cidade. Estes escultores preocupavam-se em retratar as feições da face, proporcionando uma 

versão similar do protótipo, com o intuito de assegurar a presença e a memória do referido 

cidadão por todo o território romano. Todavia, a abordagem imagética mais eficaz, com maior 

circulação e maior abrangência era, sem dúvida, a numismática.  

Segundo Catherine Salles51, a cunhagem de moedas, durante o período republicano, 

retratava apenas uma variedade de cenas do cotidiano, divindades, monumentos e objetos 

simbólicos. O registro numismático da época era controlado e supervisionado por um colégio 

composto por três magistrados, eleitos a cada três anos (Triumuiri Auro Argento Flando 

Feriundo, ou abreviando-se III uir AAAFF), sendo que a oficina ficava próxima ao Templo da 

deusa Juno Moneta (a “Conselheira”), cujo nome deu origem à palavra “moeda52”. 

                                                        
48 FRIEDLAENDER, La Sociedad Romana, 1947, p. 926. 
49 id.ib. 934. 
50 KLEINER. Diana E. E., Roman Sculpture, 1994, pp. 6-9 
51 SALLES, C., L’Antiguité Romaine, 2000, p. 323-328 
52 Todavia, o termo moneta também pode ser atribuído à Mnemosine (mãe das musas), e também é 
etimologicamente relacionado ao radical indo-europeu “men”, que estão igualmente associados ao verbo 
monere. 
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 Bieber53, por sua vez, afirma que nenhum dos artesãos ousavam, até então, cunhar 

moedas com pessoas reais, mesmo porque, o próprio senado não permitia tal profanação. 

Entretanto, Roma vivenciou uma série crise monetária no período durante a guerra civil e fez 

com que César desse início, em 49 a.C., a uma longa e demorada reforma monetária. Portanto, 

uma de suas primeiras medidas foi forçar a circulação de moedas para, desse modo, evitar a 

especulação. Convenientemente, a questão econômica vinculou-se à divulgação e propagação de 

sua imagem, pois, em 44 a.C., César determinou que a cunhagem de moedas identificassem a 

sua efígie laureada, na qual se observava a inscrição “CAESAR IMPER[ATOR]”. 

E, apesar do título imperator não lhe ser exclusivo, César adotou esse meio de 

divulgação, aproveitando-se do momento vivido nessa transição econômica com o intuito de 

propagar sua imagem em todos os territórios sob o domínio romano54. Esta atitude foi uma 

revolução no que diz respeito aos retratos e à história da numismática romana. 

 Na Antiguidade, o dinheiro era talhado com simulacra de deuses e heróis escolhidos 

pelo povo. Júlio César, por sua vez, decidiu escolher suas predileções e designar qual o deus que 

deveria estar cunhado no verso de suas moedas com sua própria effigies55. O imperator elegera a 

divindade Vênus, pois o mesmo acreditava ser descendente direto da deusa, de Eneias e de 

Iulus. A patir daí, todo o sistema monetário passou a representar os imperadores romanos junto 

aos seus deuses favoritos. 

 A cunhagem de moedas recairia sobre duas categorias específicas. Durante o regime 

republicano, as moedas apresentavam imagens concernentes à glorificação de Roma e de suas 

conquistas. Entretanto, no Império, os próprios imperadores exerciam uma influência direta na 
                                                        
53 BIEBER, Margarete. The development of portraiture on Roman Republican coins. Von Den Anfängen 
Roms Bis Zum Ausgang Der Republik, New York, Walter de Gruyter. 1973 
54 MARTINS, P. Imagem e Poder. Considerações sobre a Representação de Otávio Augusto. São Paulo : 
Editora da Universidade de São Paulo, 2011. p. 52. 
55 No que diz respeito às diferenças relacionadas ao simulacrum e às effigies, podemos citar os seguintes 
excertos de Martins e Amato:“[...] a imagem visual que Salústio traz à tona é a da especialização 
modelada plasticamente pela cera como suporte e notabilizada em linguagem pelo uso de figura palavra 
cognata de fingo que em si supõe a modelagem e, portanto o modelo. [...] Indo além, podemos dizer que 
Cícero, por Quintiliano e por ele mesmo, ao propor a imitação de determinados recursos retóricos de seus 
paradigmas, efigiando-os, decalcando-os perfeitamente, acaba por produzir no todo um simulacrum e não 
uma effigies, já que não mais reflete em seu discurso algo que no todo preexista anteriormente como 
modelo, mas é, sim, fruto de uma phantasia, que concretamente se unifica produzindo o belo, a partir da 
competência do orador ou rétor em estabelecer no resultado final a unidade, portanto, em viés contrário 
ao início da Arte Poética de Horácio, quando esse nos explicita o monstruoso, constituído de belas partes. 
[...] Se nos atermos ao simulacrum, veremos que além de seu uso genérico, por assim dizer, já que ocupa, 
segundo os dicionaristas, o campo semântico de imago, ele é sistematicamente associado à imagem divina 
e/ou àquela que possui défice de êthos.[...] Nesse sentido, devemos localizar a especificidade dessas 
imagens plasticamente observadas, qual seja: a do antropomorfismo. Assim, dizemos que o simulacrum é 
divino, por um lado, e por outro humano, pois é semelhante e aparentado ao homem. Finge ser homem, 
sendo deus. O cerne da imitação aqui não é semelhança específica da modelação como a figura ou a 
effigies, antes é a semelhança geral, genérica.”” P. Martins e R.S.S. Amato. Imagens antigas 
retoricamente referenciadas.In: Retórica. Org.: Adma Muhama, Mayra Laudanna e Luiz Armando 
Bagolin. São Paulo: Annablume, IEB, 2012, pp.147-150. 
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elaboração do dinheiro, demandando a criação de retratos que os glorificassem, do mesmo 

modo que era feito com  relação à nação romana.56. 

 De acordo com Michael Grant57, as moedas funcionavam como um sistema de 

propaganda, cuja abrangência e circulação eram  maiores, se comparadas aos bustos dos 

imperadores distribuídos pela cidade.  

 Todavia, os estilos variavam em ambas as obras; ora eram apresentados como senhores 

da guerra, ora como sacerdotes ou magistrados e até mesmo como seres divinizados (tal como 

César). Muitas vezes o retrato era rejuvenescido e idealizado de acordo com a intencionalidade 

política, que usualmente buscava impressionar o povo, relembrando-os dos feitos gloriosos e 

heróicos de seu imperador. 

 Para esse feito, a cunhagem de um rosto imperial, tanto nas moedas como nas estátuas, 

deveria se basear nas análises fisiognomônicas, que lhe atribuiriam as características e 

recepções desejadas. Estes estudos discutiam as expressões faciais e coporais (de homens e 

animais), atribuindo-lhes similaridades que, ao serem comparadas, designavam os conceitos 

fisionômicos correspondentes às virtudes e aos vícios (tais como coragem, ousadia, orgulho, 

fragilidade, falsidade, etc.). As viciosas eram, obviamente, descartadas. 

 Portanto, todas as moedas que retratavam seus imperadores eram passadas de mão em 

mão entre as províncias, e, inevitavelmente, eram distribuídas em todos os cantos das cidades. 

Da mesma forma que as esculturas, estas representações reforçavam a mensagem sobre a 

magnitude de todo o Império, enfatizando, principalmente, as características que eram atribuídas 

ao próprio imperador romano. Este era o melhor e mais efetivo sistema de propaganda, 

conhecido até então. 

                                                        
56 http://www.unrv.com/economy/roman-mints.php. Página acessada em 14 de Outubro de 2010. 
57 GRANT, M., Art in the Roman Empire, 1995, pp. 105 - 11 
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Capítulo 2 

II. 1.  A retórica e a poética das imagines: estudo, teorização e atribuições 

O estudo das imagines na Antiguidade era, sem dúvida, vital para a compreensão do 

contexto historiográfico que embasava toda a identidade do mundo Greco-romano. Por esta 

razão, insígnes poetas e filósofos (tais como Simônides de Céos, Horácio, Aristóteles, Cícero, 

Quintiliano, entre outros) elaboravam teorias e discussões sobre a importância da construção 

imagética na perpetuação do ideário e dos costumes de uma nação. 

Com o intuito de compreender essa concepção, foram selecionados alguns importantes  

excertos, com o propósito de servirem como exemplos iniciais acerca das relações existentes 

entre as produções imagéticas e textuais, e suas respectivas funções retóricas.. Neles, é possível 

constatar a extrema importância das artes visuais na Roma antiga.  

Contudo, antes de dar início a essas questões é importante citar uma breve análise 

acerca do significado de alguns termos adotados por esses autores, com o intuito de se 

esclarecer a intencionalidade e facilitar a compreensão de suas formas e nomeações: 

REPRAESENTARE 

O verbo repraesentare traduz-se por: apresentar, estar presente, comparecer58. Quando 

Quintiliano descreveu os afetos em suas Instituições Oratórias (VI, II, 29), o autor afirma que 

aquilo que o gregos chamavam de fantasia, os romanos chamavam de visões. Pois, por meio de 

uma descrição verbal, uma imagem ausente torna-se presente, tal como se estivesse diante dos 

olhos dos ouvintes. Ou seja, para eles o objeto descrito era ‘re-apresentado’ e trazido ao 

momento presente, no exato instante de sua descrição.  

Quanto mais verossímil é a representação, mais próxima ela se encontra da realidade 

que está sendo imitada. A mimese recupera uma imagem mental (inuentio) do modelo original, 

que é ‘re-observada’ pelo seu público. Seja na pintura, na escultura ou na poética, as imagines 

tem a capacidade de trazer de volta algo que já foi visto e, portanto, reconhecível. E é 

exatamente esse reconhecimento que move os afetos. 

FINGERE 

Quando um nobre romano falecia, um molde de cera era feito sobre o rosto do falecido, 

para que um homem com aparência semelhante usasse sua máscara e participasse da procissão. 

                                                        
58 SARAIVA, F. R. S. Dicionário Latino-Português. 12ª edição. Belo Horizonte: Livraria Garnier. 2006. 
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O intuito era apresentar o morto ao público, como se o mesmo estivesse presente no próprio 

funeral59. A modelagem plástica da cera é notabilizada pelo uso da palavra cognata fingo, que 

supõe o decalque e, portanto, faz um retrato fiel de seu modelo. Ao elaborar (fingere) o molde 

exato do original, observa-se traços característicos que correspondem ao decoro e à fides em 

relação ao objeto. Contudo, a partir do momento que alguma alteração é feita na imagem, na 

busca do que é considerado o mais belo possível, a representação perde seu conceito de effígies 

e torna-se um simulacrum, pois tornou-se fruto de uma fantasia. 

Porém, o verbo fingere não está restrito apenas ao conceito imagético, mas aborda do 

mesmo modo o verbal. Afinal, quando um discurso se adequa exatamente aos pensamentos e 

conceitos esperados pelo seu público, a receptividade e a aceitação de seu conteúdo é imediata. 

 

IMAGO 

A imago, por sua vez, possui um sentido muito mais amplo. Na verdade, ela aborda o 

conceito físico e abstrato, ou seja, aquilo que é visto com os próprios olhos, ou ‘pelos ouvidos’ 

e, por fim, pelo ‘olhos da mente’. Ela trata, em sentido literal, daquilo que se é observado 

quando, por exemplo, vemos a aparência de uma pessoa, de uma estátua, de um animal e etc. 

Contudo, essa visão não é obrigatoriamente física. Por meio de uma leitura, ou de um discurso, 

podemos construir todo um cenário e seus respectivos personagens, apenas com nossas imagens 

mentais que nos são reconhecíveis. 

Quando falamos daquilo que é produzido em sonhos, na imaginação, temos a 

‘permissão’ de construir diferentes formas, trejeitos e ordenações, pois sua concepção vai de 

encontro aos desígnios do pensamento de quem a produz, assim como é observado na Ode de 

Horácio (III, 30). Ao ouvir cada refrão do poema, imediatamente uma imagem mental disforme 

(não verossímel) começa a se formar, mesmo conscientes de que não se trata de uma imagem 

crível. 

Martins faz a seguinte observação:   

“Na acepção particular desse substantivo, o uso retórico é muito 
importante e, nesse caso, específico, assume os sentidos: representação 
figurativa, similitude e comparação. Por outro lado, também pode ser 
encontrado o uso no sentido de imitação em oposição ao que é original e real, 
simples forma, aparência, semelhança ou sombra. No primeiro grupo de 
significados, nota-se o uso nos processos elocutivos das figuras, assim, a 
imago é a comparação, o éikon aristotélico, cuja diferença em relação à 
metáfora é a presença do conectivo que indica a mesma comparação [...]”60. 

 

                                                        
59 CÍCERO, Sobre o orador. III, 177. 
60 MARTINS, P. Imagem e Poder. Considerações sobre a representação de Otávio Augusto. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo. 2011. p. 134. 
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FIGURA  

A palavra figura está associada a três concepções: A primeira está relacionada a moldar-

se, dando a característica fiel a um determinado objeto ou quando o escultor molda a argila 

simulando uma determinada figura. A segunda, trata do fantasma, do etéreo, da sombra que é 

construída de modo ‘fantástico’, surreal e, portanto, molda-se em qualquer material. A terceira 

pertence à elocução, e está ligada, de certa forma, ao conceito de tropos na narrativa. No 

entanto, Quintiliano afirma em suas Instituições Oratórias (livro IX) que alguns consideram essa 

distinção difícil de ser determinada. Para o autor, o conteúdo de palavra no tropo não substitui o 

corpo de palavra da língua em questão. Porém, a figura é capaz de alterar o sentido linear de 

uma narrativa inteira. E a alteração de sua ordem permite deixar o enredo mais convencional, ou 

não61. 

Após essa breve interrupção com o intuito de observarem-se os termos principais que 

serão abordados nessa pesquisa, dentre outros que estão explicitados de acordo com sua 

necessidade no decorrer desse trabalho, segue-se a continuação do segundo parágrafo desse 

capítulo. 

Sabe-se que na Roma Republicana e na Imperial o aprendizado dos jovens romanos, 

pertencentes à nobreza, fundamentava-se nos ensinamentos de grandes filósofos e historiadores 

da época, que prezavam a observação e a imitação dos costumes morais e religiosos. E, como 

visto nos excertos anteriores, isso não estaria restrito apenas aos registros escritos. 

No discurso contra Verres62, Cícero o acusa de ter-se destituído de todo e qualquer 

senso de humanidade e religiosidade, ao cometer a atrocidade de roubar o deus Apolo, do 

templo de Delos, e ainda relata que, mesmo se o acusado tivesse sido um jovem cuja origem 

humilde não lhe tivesse proporcionado condições de receber a educação e o treinamento 

necessários para a formação do caráter e do conhecimento literário, após tal feito hediondo, ele 

jamais poderia obtê-los posteriormente.  

No momento em que Verres chegou à ilha, onde os relatos da tradição e da literatura 

alegam que seria o local de origem da história; pois é sabido que Delos foi o único refúgio 

permitido à Latona, após longas peregrinações, para que esta pudesse dar à luz a Apolo e Diana; 

Cícero indaga como o réu teria sido capaz de cometer tamanho delito. Para os homens, a ilha era 

um lugar venerado e dedicado a estas divindades; e por ser extremamente sagrada, até mesmo os 

Persas, ao invadirem-na, não teriam sequer cogitado em insultar ou profanar o templo. 

                                                        
61 MARTINS, P. Imagem e Poder. Considerações sobre a representação de Otávio Augusto. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo. 2011. pp. 117 a 120. 
62 CICERO, The Verrine Orations. Volume II, I, 47-48. Tradução de L. H. G. Greenwood. Loeb Classical 
Library, 1989. 
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E foi exatamente este santuário que Verres, com tamanha insensatez e maldade, atreveu-

se a devastar. O orador indaga como tamanha ganância pode ser capaz de destruir o local que 

era considerado o mais sagrado e o mais sublime já conhecido. E ainda questiona sobre o 

momento em que o réu deixou de considerar essa tradição. Poderia ele agora refletir que não 

existe punição tão terrível, se comparada a todo o mal que ele fora capaz de fazer? 

Cícero acusa Verres de coibir as gerações futuras de conhecer a história de Delfos, pelo 

fato dos registros imagéticos terem sido profanados. Em outras palavras, as figurações da 

Antiguidade, tal como o discurso retórico (docere, delectare e mouere) eram fundamentais para 

as pessoas que não tinham acesso aos ensinos educacionais da época.  

Em se tratando dos deuses, a imagens proporcionavam interpretações dos caracteres 

apresentados, que intencionavam configurar uma beleza imortal digna de modelos superiores e 

elevados, cujo intuito era configurar um ‘discurso’ digno de ser admirado e venerado. Sendo 

assim, após essas breves, porém significativas considerações, torna-se evidente que, para os 

romanos era imprescindível que as futuras gerações reconstituíssem o passado e o trouxessem 

diante de seus olhos.   

  As representações trariam à memória os maiores exemplos de nobres e heróicos 

cidadãos que, devido às suas significantes contribuições à nação, tornar-se-iam eternos modelos 

de patriotismo. Não seria incomum que o conceito imagético, verbal e não-verbal, fosse 

analisado em diferentes contextos nos quais ele é apresentado ao público. Tal como foi 

afirmado, as artes plásticas, pictóricas, a oratória e a poética são inegavelmente homólogas.  

Cícero faz as seguintes considerações acerca desses assuntos: Quando o autor do Orator63 

discorre acerca dos tipos de oratória ou eloquência que poderiam ser considerados quase 

próximos à perfeição, o rétor teme que, ao fazê-lo, ele impeça outros oradores de almejarem 

serem melhores do que aquele ‘padrão’ que fora escolhido graças a sua auctoritas. Portanto, em 

suas considerações era essencial que aqueles que intentavam realizar grandes obras, mesmo com 

suas diferentes capacidades intelectuais, não desistissem de produzi-las. Afinal, cada um 

produziria o que seria possível para si. Ou seja, para quem perseguia o objetivo de tornar-se o 

primeiro, já seria uma honra estar-se entre o segundo e terceiro lugares. Afinal, grandes 

filósofos, tais como Aristóteles, não foram impedidos de realizar suas obras, uma vez que Platão 

já havia elaborado trabalhos admiráveis. Assim como grandes artistas não se deixaram 

desencorajar pelas estátuas magníficas de Júpiter de Olímpia ou do Doríforo. Cada um 

prosseguiu com seu intento e procurou fazer o melhor possível dentro de seu gênero de louvor 

ou vitupério.  

                                                        
63 CICERO, Orator, I,3 – III,10. 
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Portanto, para Cícero, o melhor orador não existia e ele sequer cogitava em perguntar 

quem teria sido, pois seu objetivo era saber quem poderia ser melhor na continuidade discursiva 

e que, em determinados momentos, pudesse se destacar de modo brilhante por algumas vezes ou 

frequentemente durante um determinado discurso. Sendo assim, nada em qualquer gênero 

poderia ser considerado tão belo ao ponto que, quando fosse descrito e concebido pelo 

pensamento, fosse impossível imaginá-lo muitíssimo mais bonito. De fato, quando o artífice 

produziu as imagens dos deuses, ele não contemplou alguém semelhante. Contudo, 

mentalmente elaborou uma beleza considerada extraordinária de acordo com os padrões 

estéticos daquele período, e suas mãos apenas moldaram algo semelhante aquilo que ele tinha 

visualizado em mente. Como as imagens permitem essa forma de excelência, pois imitam as 

coisas observadas pela alma e não pela nossa visão, ela é igualmente capaz de reproduzir uma 

perfeita eloquência, obtida pela imagem que buscamos com os ouvidos. Essas formas em sua 

excelência de significados são nomeadas de ‘ideais’ por Platão, e estão contidas apenas no 

intelecto e na razão. E as outras nascem, morrem, fluem e alteram-se de um único estado para 

outro. Portanto, o que quer que seja, deve ser observado pelo caminho da razão e do debate, ou 

seja, deverá ser conduzido à forma que originou seu gênero. 

Em outras palavras, o orador ideal é algo que jamais existirá, mesmo porque a 

excelência do discurso abrange incontáveis características dentro da argumentação, que deverão 

ser adequadas para cada ocasião. Ou seja, o sucesso da persuasão percorre diversos recursos 

retóricos, que são incapazes de serem ordenados sistematicamente em um discurso.  

A questão é que, mesmo que o discurso tenha sido bem sucedido, ele jamais será 

considerado perfeito; mesmo porque sempre haverá outro orador capaz de engendrar (emular) 

uma argumentação mais apreciada que a anterior, obtendo ainda a possibilidade de apresentar 

diferentes perspectivas discursivas.  

Todavia, o objetivo final é conduzir o público à persuasão, e todo aquele que é 

considerado um bom orador tem, como princípio fundamental, o estudo dos discursos daqueles 

que são considerados os melhores na arte da oratória, Ou seja, os melhores sempre estão em 

busca do grau mais próximo à perfeição de sua arte, mesmo sabendo que suas buscas são 

infindáveis. 

A eloquência, tida como perfeita, é capaz de trazer aos olhos da mente imagens e ações 

talvez jamais vistas, ou sequer imaginadas. Todavia, como já foi dito, sempre existirá a 

possibilidade de concebê-las ainda mais belas. Ao lermos a passagem sobre Laocoonte, na 

Eneida de Virgílio, imediatamente ‘visualizamos’ as descrições por meio das imagens mentais 

que vão sendo construídas. Na medida em que fazemos a leitura detalhada das ações, 
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identificamo-nos com a carga emocional que é expressa vividamente (Enárgeia) dentro na 

narrativa: 

  

Hic aliud maius miseris multoque tremendum 
obicitur magis atque improuida pectora turbat. 200 
Laocoon, ductus Neptuno sorte sacerdos, 
sollemnis taurum ingentem mactabat ad aras. 
ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta 
(horresco referens) immensis orbibus angues 
incumbunt pelago pariterque ad litora tendunt; 205 
pectora quorum inter fluctus arrecta iubaeque 
sanguineae superant undas, pars cetera pontum 
pone legit sinuatque immensa uolumine terga. 
fit sonitus spumante salo; iamque arua tenebant 
ardentisque oculos suffecti sanguine et igni 210 
sibila lambebant linguis uibrantibus ora. 
diffugimus uisu exsangues. illi agmine certo 
Laocoonta petunt; et primum parua duorum 
corpora natorum serpens amplexus uterque 
implicat et miseros morsu depascitur artus; 215 
post ipsum auxilio subeuntem ac tela ferentem 
corripiunt spirisque ligant ingentibus; et iam 
bis medium amplexi, bis collo squamea circum 
terga dati superant capite et ceruicibus altis. 
ille simul manibus tendit diuellere nodos 220 
perfusus sanie uittas atroque ueneno, 
clamores simul horrendos ad sidera tollit: 
qualis mugitus, fugit cum saucius aram 
taurus et incertam excussit ceruice securim. 
at gemini lapsu delubra ad summa dracones 225 
effugiunt saeuaeque petunt Tritonidis arcem, 
sub pedibusque deae clipeique sub orbe teguntur. 
tum uero tremefacta nouus per pectora cunctis 
insinuat pauor, et scelus expendisse merentem 
Laocoonta ferunt, sacrum qui cuspide robur 230 
laeserit et tergo sceleratam intorserit hastam. 
ducendum ad sedes simulacrum orandaque diuae 
numina conclamant.64 

 

Aqui outro maior e mais tremendo 
Prodígio aos miserandos se apresenta 
E as impróvidas mentes lhes perturba. 
Laocoonte por sorte designado 
Sacerdote a Netuno, ante os altares 
Sacrificando estava um touro ingente: 
Eis que (só de contá-lo me horrorizo!) 
Pelo tranqüilo mar, ao lume d’água, 
Duas vêm coleando enormes cobras 
Lá de banda de Tênedos, e à praia 
Emparelhadas ambas se dirigem; 
Altos os peitos e sanguíneas cristas, 
Muito acima das ondas sobrepujam; 
Atrás o resto, em roscas desmedidas 
O pélago sulcando, barafusta. 

                                                        
64 Vergil, Aeneid II, v. 199 a 233. 
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Sente-se um grã soído, o mar espuma. 
Ei-las em terra, co’os ardentes olhos 
Tintos de sangue e fogo e co’as volúveis 
Línguas lambendo as sibilantes bocas. 
Nós, a tal vista pávidos fugimos: 
Elas a Laocoonte vão direitas 
E primeiro, abraçando os tenros corpos 
De dois filhinhos seus, os miserandos 
Membros uma e outra serpe lhes devora. 
Depois ao mesmo pai, que a socorrê-los 
Vinha armado de frechas, arremetem, 
E com ingentes roscas o comprimem; 
E, tendo-lhe já dado voltas duas 
Co’os escamosos dorsos pelo meio 
E outras tantas em volta do pescoço, 
Lhes sobejam ainda levantados 
Por cima dele os colos e cabeças. 
Ele, tintas de sangue e atro veneno 
As sacras vendas, com as mãos forceja 
Por desatar os laços que o sufocam, 
E clamores ao céu levanta horrendos, 
Quais do touro os mugidos, quando d’ara 
Ferido se escapou e da segure 
Sacudiu da cerviz o golpe incerto. 
D’ali os dois dragões, serpeando, fogem 
Para o delubro do alto do castelo; 
Da severa Tritônia o templo buscam, 
E aos pés da deusa, e sob a redondeza 
Se vão refugiar do seu escudo. 
Então é que um pavor desconhecido 
Nos atônitos peitos se insinua: 
Dizem todos que a pena merecida 
Sofrera Laocoonte, pois violara 
O sacro lenho e ao bojo do cavalo 
A celerada lança despedira. 
E todos a uma voz clamam se leve 
Para o sagrado templo o simulacro, 
E com preces se aplaque a divindade.65 

 

Estes métodos de amplificação, observados na descrição dos acontecimentos, ilustra o 

discurso verbal, tornando-o vívido e intenso. Desta maneira, permite-se que o público 

leitor/ouvinte seja conduzido à comoção, ao deleite, e consequentemente, à credibilidade do 

relato. Não há como negar que nossa mente reconhece esses elementos ecfrásticos, levando-nos 

a visualizar o desespero de um pai, ao ver seus filhos serem devorados por serpentes gigantescas 

(no verso 225, representadas hiperbolicamente como dracones) e a sua vã tentativa de salvá-los.  

No decorrer das ações, é possível simultaneamente imaginar Laocoonte contorcendo o 

frágil corpo ensanguentado, na inútil tentativa de evitar seu estrangulamento e de seus filhos; 

assim como a intensa expressão de agonia, dor e sofrimento que se instala em seu físico. Ele 

chega a ser comparado a um touro, prestes a ser imolado: como o animal que, ao receber um 

                                                        
65 VIRGÍLIO, Eneida, tradução de José Victorino Barreto Feio. 2004, p. 45 a 47. 
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golpe incerto, faz com que seus horrendos e agonizantes mugidos sejam ouvidos com tal 

intensidade, a ponto de ‘alcançar os céus’. 

O artífice, da mesma forma, reproduz imagens relacionadas ao mundo dos sentidos, 

trazendo-as diante de nós por meio da visão. Suas representações buscam a persuasão 

semelhante à observada no discurso de um exímio orador. Virgílio jamais presenciou a cena de 

Laocoonte, no entanto, foi capaz de expô-la (fantasia) verbalmente com tamanha precisão, a 

ponto de transmitir-nos a sensação de testemunhar tal ‘visualização’ (écfrase). Ou seja, por meio 

de uma descrição precisa e detalhada dos acontecimentos, é possível elaborar-se um ‘quadro 

mental’ dos objetos que fazem parte desses registros, na medida em que vão sendo descritos. E, 

deste modo, é inevitável que essa visualização atribua certa vivacidade (enárgeia) à construção 

verbal, dando-nos a sensação de estarmos presenciando esses acontecimentos no momento de 

sua leitura. Consequentemente, o autor incita o público a maravilhar-se perante as ações 

descritas nesse discurso poético, mesmo porque, ele torna-se capaz de transformar objetos 

inexistentes em uma provável realidade. 

Esse conceito de fantasia é precisamente explicitado por Aristóteles e pelo autor 

anônimo de Do Sublime, nas seguintes passagens: 

 

“[427b16] É evidente que a imaginação não é pensamento e 
suposição. Pois essa afecção depende de nós e de nosso querer (pois é 
possível que produzamos algo diante dos nossos olhos, tal como aqueles que, 
apoiando-se na memória, produzem imagens), e ter opinião não depende 
somente de nós, pois há necessidade de que ela seja falsa ou verdadeira. 
Além disso, quando temos a opinião de que algo é terrível ou pavoroso, de 
imediato compartilhamos a emoção, ocorrendo o mesmo quando é 
encorajador. Porém, se é pela imaginação, permanecemos como que 
contemplando em uma pintura coisas terríveis e encorajadoras. 

 
“[427b24] E há, aliás, as diferenças da própria suposição – ciência, 

opinião e entendimento, e os seus contrários -, mas devemos tratar disso num 
outro tratado.66” 

 
“[427b27]E a respeito do pensar, visto que ele é diverso do perceber, e 

como ele parece ser por um lado imaginação, mas por outro concepção, 
devemos tratar desta após termos definido a imaginação. Se a imaginação é 
aquilo segundo o que dizemos que nos ocorre uma imagem – e não no 
sentido em que o dizemos por metáfora – seria ela então alguma daquelas 
potências ou disposições segundo as quais discernimos ou expressamos o 
verdadeiro ou o falso? Deste tipo são a percepção sensível, a opinião, a 
ciência e o intelecto. 

[428a5] Que a imaginação não é percepção sensível, é evidente a 
partir disso: pois a percepção sensível é ou uma potência como a visão ou 
uma atividade como o ato de ver; mas algo pode aparecer para nós mesmo 
quando nenhuma delas subsiste – como, por exemplo, as coisas em sonhos. 

                                                        
66 ARISTÓTELES, De Anima, III, 3, 427b16 e 427b24. Tradução de Maria Cecília Gomes dos Reis. 
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Além disso, a percepção sensível está sempre presente, mas não a 
imaginação. E se ela fosse o mesmo que a percepção sensível em atividade, 
então seria possível substituir imaginação em todas as feras; mas não parece 
ser assim, por exemplo, nas formigas abelhas e vermes. Depois, as 
percepções sensíveis são sempre verdadeiras e a maioria das imaginações é 
falsa. Além disso, quando estamos em atividade acurada no que concerne a 
um objeto perceptível, não dizemos que ele aparenta ser um homem, mas 
antes quando não o percebemos claramente. É nesse caso que a percepção 
seria verdadeira ou falsa. E, como já dissemos, imagens aparecem para nós 
mesmo de olhos fechados. 

[428a16] A imaginação tampouco poderia ser uma das disposições 
que são sempre verdadeiras, tal como, por exemplo, a ciência e o intelecto, 
pois também há a imaginação falsa..67” 

“1. Também as fantasias, jovem amigo, são muito produtivas de 
majestade, grandiloqüência e vigor. Pelo menos, nesse sentido é que alguns a 
chamam idolopéias; com efeito, chamamos fantasia indiferentemente todo 
pensamento que, de qualquer maneira, ocorra capaz de gerar uma palavra; 
mas hoje em dia o termo prevalece nos casos em que, inspirado e 
emocionado, parece-te estares vendo o de que falas o o pões sob os olhos dos 
ouvintes.68” 

“2. Que a fantasia tem um objetivo na oratória e outro na poesia não te 
passa despercebido, nem que o seu fito, na poesia, é maravilhar, e na oratória, 
dar vividez, mas uma e outra, além desses efeitos, procuram, não obstante, ao 
mesmo tempo, excitação: “Mãe, eu te suplico, não estumes contra mim as 
virgens de olhos de sangue, de aspecto de cobra; ei-las aqui, ei-las aqui, a 
saltar perto de mim”! e “ai de mim! vai-me matar! para onde fugir?” Nesse 
passo o poeta mesmo viu Eríneas; o que ele fantasia, pouco falta para que 
force os ouvintes a vê-la por sua vez.69” 

 
Tratando-se do conceito de fantasia, como é possível não comover-se com a angustiante 

imagem mental apresentada nos trágicos versos de Virgílio? E fica evidente que essa carga 

emocional (páthos) é precisamente identificada na representação imagética da cena. O 

reconhecimento ante ambas as descrições é inevitável.  

Embora existam diferenças entre a imagem verbal (mar, praia, flechas, o grito horrendo, 

e etc.) e a escultura em si, vemos a angústia ocasionada pelas dores agonizantes no ápice de seu 

momento trágico, que está implícito na imagem por meio da expressão facial dos envolvidos: 

 

                                                        
67 ARISTÓTELES, De Anima, III, 3, 427b27, 428a5 e 428a16. Tradução de Maria Cecília Gomes dos 
Reis. 
68 ANÔNIMO, Sobre o Sublime, 15, 1. Tradução de Jaime Bruna. 
69 ANÔNIMO, Sobre o Sublime, 15, 2. Tradução de Jaime Bruna. 
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Figura 5 – Grupo de Laocoonte70 (século II a.C.) – Mármore 

 

Entretanto, o rosto de Laocoonte não aparenta estar ensandecido pelo auge do desespero 

em ser devorado vivo, juntamente com seus filhos.  Na verdade, o semblante observado em sua 

face demonstra um caráter enobrecido, que emite sua última súplica aos deuses (o olhar está 

direcionado aos céus), embora reconheça o fatídico destino. Os corpos parecem lutar com todas 

as forças, pois os músculos estão rijos e simulam uma movimentação intensa; e apesar do 

cenário estático, a ação parece ocorrer diante de nós, no exato instante de sua visualização. 

Todavia, existe uma relação entre os procedimentos concernentes à arte poética e à arte 

escultórica, no que diz respeito a essa temática. No artigo intitulado O grito de Laocoonte. 

Sobre o debate entre Lessing, Goethe e Schiller71, o autor descreve as opiniões acerca da teoria 

das artes, observadas na Alemanha do século XVIII.  

É bem verdade que o Laocoonte da escultura não parece estar emitindo os urros 

ensandecidos de um touro agonizante, tal como descrito na Eneida de Virgílio. Süsseking cita a 

obra de Winckelmann72 e de outros autores em seu trabalho, devido às análises obtidas por meio 

de seus debates, os quais identificam as características que concernem a cada obra. Os estudos 

                                                        
70 Plínio em seu livro História Natural (XXXVI, 5) atribui essas obras a três escultores da cidade de 
Rhodes: Agesandro, Polidoro e Athenodoro. 
71 SÜSSEKIND, Pedro. O grito de Laocoonte. Sobre o debate entre Lessing, Goethe e Schiller. Ítaca, 
Revista de Pós-graduação em Filosofia IFCS-UFRJ, nº9, 2009. p. 19 a 38. 
72 WINCKELMAN. Reflexões sobre a imitação das obras gregas na pintura e na escultura. In 
LICHTENSTEIN, J. . A Pintura – Textos essenciais, 4. O Belo. São Paulo, Editora 34, volume 4, 2004. 
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de Winckelmann alegam que a reprodução em mármore segue os padrões clássicos gregos e, 

portanto, evidencia aquilo que é considerado belo e sublime. A raiva e a dor agonizante não 

eram sentimentos nobres e dignos para serem evidenciados e, deste modo, o foco dessas 

sensações concentram-se apenas na visualização do abdômen fortemente contraído de 

Laocoonte. A grandeza e a superioridade de sua alma são superiores aos sofrimentos mundanos. 

E, por essa razão, sua boca parece mais emitir um lamento ou uma súplica do que um grito 

horrendo e desesperado. 

Para Süsseking, a sublimidade do sofrimento contrasta com o ‘grito terrível’ observado 

na Eneida, e Winckelmann  ‘repreende’ Virgílio por não expressar as ações elevadas e nobres, 

tal como as observadas nas artes plásticas gregas.  

Partindo-se dessa análise, ficou evidente que existe, sim, uma diferença clara entre a 

narrativa e a obra esculpida. Deste modo, o autor também cita a opinião de Lessing73 a esse 

respeito: por um lado, ele concorda com o fato das estatuárias abordarem características belas e 

sublimes. No entanto, a poesia exige uma observação diferenciada. Nos versos, o grito horrível 

transforma-se em clamores aos céus em uma sequência de ações, nas quais Laocoonte observa 

(impotente diante dos desígnios divinos) seus filhos serem alcançados pelas duas cobras. E a 

narrativa não é ‘rígida’, ou seja, ela não está focada em um único momento da cena. Ao 

contrário, ela conta quadro a quadro (como numa sequência de ‘pinturas’ poéticas) a história de 

um pai amoroso e cidadão exemplar. E, portanto, na medida em que uma tragédia devastadora 

se desenvolve sobre Laocoonte e sua família, o grito é-lhe natural e humanamente desesperado 

mediante a triste injustiça de sua fatalidade. Contudo, a vítima não deixou de apresentar sua 

grandeza e sua magnitude. Afinal, ele não se tornou um cidadão indigno ou odioso por ter sido 

devorado, junto com seus filhos.  

O autor afirma que as ações nos poemas são apresentadas progressivamente e, portanto, 

não podem ser comparadas a uma atividade inerte, paralisada num determinado trecho da 

narrativa. Portanto, de um lado temos a poesia que trata de uma arte temporal (sons articulados 

em tempos) e, do outro lado, temos a pintura e/ou escultura que trata da arte espacial (figuras e 

cores em um determinado espaço).  

A descrição das ações e a riqueza de detalhes que constituem o poema ‘constroem’ os 

objetos dos poetas, buscando essencialmente o efeito produzido por eles. Portanto, não se focam 

apenas na questão da beleza. O pintor e/ou escultor, por sua vez, imita minuciosamente os 

corpos, com todas as suas qualidades, no exato momento de uma ação. 

                                                        
73 LESSING, G. E. Laocoonte - Ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia. Introdução, tradução e 
notas: Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: Iluminuras, 2011. 
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Então, fica evidente que Winckelmann quis apontar uma discrepância na frase de 

Horácio “ut pictura poesis”, que o levou a censurar o uso do feio por Virgílio. 

Goethe em seu estudo Sobre Laocoonte (1798), por sua vez, concorda plenamente com 

Lessing. Porém, faz uma observação importante com relação à poesia: na verdade, a diferença 

não se encontra entre as artes, mas sim, no episódio aonde a cena é descrita. Uma estrutura 

morfológica é exigida no poema, pois é Eneias quem faz a narração. O herói insere a narrativa 

contando todos os fatores acerca dos eventos e de seus objetos, e a razão pela qual permitiu que 

esse horrendo episódio ocorresse. Ele assume o erro imperdoável dele próprio e de seus 

compatriotas. Afinal, eles permitiram a entrada do cavalo e, portanto, faz-se justo que ele narre 

o ocorrido para que não venha a ser condenado. Afinal, ele é um mortal passível de erros e, ao 

reconhecê-los, compartilha conosco o horror das cenas subsequentes às suas ações e de seus 

companheiros e, deste modo, temos a sensação de sentir a mesma angústia do narrador, e 

compadecemo-nos com sua dor, compaixão e resignação.  

Por sua vez, a escultura abrange, a princípio, a relação entre o todo e suas partes. O 

tema central da obra foca o desfecho desse episódio que, sem dúvida, é o ápice dos sentimentos 

patéticos e, portanto, prontamente reconhecíveis. A sua composição aborda uma observação 

minuciosa e detalhada de cada elemento que irá compor o quadro, no auge do páthos exigido 

para a sua perfeita idealização. E, sendo assim, devem ser escolhidas as partes mais 

significantes e relevantes para que a escultura possa ser elaborada. Todavia, a arte grega tinha 

como prioridade a imitação, contudo, em patamares mais suaves, equilibrados e sublimes. Por 

essa razão, a expressão facial de Laocoonte, que naturalmente configuraria um rosto 

ensandecido pela dor, dá lugar à graça, à beleza e à dignidade ao suprimir os extremos da 

natureza humana, em função de uma invenção aonde a sutileza e a harmonia, típicas de um 

sentimento mais nobre, honroso e elevado, predominam. 

De acordo com autor74, no exato momento de sua visualização, é possível sentir a obra e 

contemplá-la. No entanto, é impossível limitá-la com teorizações e palavras. Esse todo 

‘orgânico’ composto por vários elementos naturais, não trata apenas de uma mera cópia, mas da 

excelência da natureza (característica a cada componente) a ser observada na criação artística. A 

partir do reconhecimento, a obra trará a compreensão de sua totalidade. E, por esta razão, a arte 

é significativamente vasta e indefinível. Não há como reduzi-la em um mero significado. Assim 

como uma obra da natureza, ela permanece infinita ao nosso entendimento. 

                                                        
74 GOETHE,  J. W.  Escritos  sobre  arte.  Introdução, tradução  e  notas  de  Marco  Aurélio  Werle.  São  
Paulo, Associação Editorial Humanitas, São Paulo Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008, p.117. 
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Posteriormente, Süsseking também faz menção à teoria de Schiller75. Para este, a 

tragédia está intrinsecamente relacionada à arte, na qual é possível observar-se uma situação de 

conflito entre a faculdade sensível e a racional, o que o distancia, de certo modo, das questões 

acerca do belo artístico e sobre o que deve ou não ser apresentado. Diferentemente do 

pensamento platônico, o autor afirma que a questão moral deve ser abordada, porém, a questão 

do prazer também deve ser considerada, pois ambas coexistem nas artes. Afinal, o prazer criado 

na observação tem a capacidade de aperfeiçoar a questão moral, pois se supera o conflito entre a 

racionalidade e o lado humano.  

Schiller propõe classificar a arte a partir das representações que designam um prazer 

livre, aonde as belas artes dão privilégio ao entendimento e sua relação com a imaginação 

(perfeição e beleza) e as artes comoventes tratam da questão do bem (sublimidade e comoção), e 

do mesmo modo, também privilegiam o vínculo entre a moralidade e a imaginação. Sendo 

assim, a tragédia se destaca como uma das artes elevadas mais sensíveis e comoventes, capaz de 

transmitir e intensificar a influência moral já observada no início da narrativa. E afinal, ela trata 

não só da questão da sensibilidade, como também levanta questões racionais e éticas. O 

sofrimento profundo, por sua vez, deve ser sublimado pelo homem, para não permitir que os 

ânimos de sua natureza tornem-se incontroláveis, caso venha a ser atingido por explosões 

irracionais pertencentes ao universo patético. A liberdade moral e o herói trágico definem-se 

nessa relação. Afinal, este último só é capaz de construir o seu caráter e a sua dignidade, após 

passar por tormentos terríveis e por condições humanamente insuportáveis.  

No caso da representação de Laocoonte, a cena remete exatamente a essa questão. O 

pai, ao ver seus filhos sendo devorados e já tendo ciência do mesmo destino, teria tempo para 

fugir desse horrível destino dado aos seus entes queridos, deixando-lhes à própria sorte. No 

entanto, mesmo tendo plena consciência de que nada poderia ser feito diante das gigantescas 

serpentes, ainda assim, ele corre em direção aos jovens e, em vão, tenta salvá-los. Por fim, é 

devorado junto aos seus. E sua atitude não foi tomada por um instinto natural, ele sabia que iria 

morrer se o fizesse. Sua ação foi puramente racional, pois era o ato mais digno e sublime que se 

poderia esperar de um homem como ele. 

O seu grito é trágico, e expõe todo o seu sofrimento físico. No entanto, seu êthos se 

eleva sobre a dor sensível, permanecendo acima de todo o páthos que envolve sua tragédia. 

Por fim, todas as análises observadas por Süsseking devem ser levadas em 

consideração, pois expõem a importância da historicidade e da intencionalidade do autor ao 

relacionar os elementos e as ações que irão fundamentar o todo de sua obra. No caso da arte 

                                                        
75 SCHILLER, F. Teoria da Tragédia. Trad. de Flavio Meurer. São Paulo: EPU, 1991. 
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poética que trata da história de Laocoonte, o que a difere entre as opiniões dos autores citados é 

a filosofia de Schiller. O filósofo trata o conceito do feio na criação artística como uma 

manifestação não comumente aceita pelos critérios clássicos gregos. Contudo, ele tem a 

capacidade de transcender a sensibilidade a um patamar moral mais elevado, embora siga um 

caminho contrário ao belo e sublime. Para o autor, não importa as diferenças entre os 

parâmetros de um poema e uma escultura. O que importa é a expressão artística que enuncie um 

traço magnânimo reconhecidamente nobre, quer seja patético ou não. 

Após essa passagem acerca das considerações dos autores modernos, faz-se importante 

dar continuidade aos critérios estabelecidos pelos filósofos da antiguidade Greco-romana, pois é 

com base nesses estudos que se formaram os debates observados anteriormente. Deste modo, 

embora as artes tratem de uma ação em ambas as formas de imitação, existem diferenças vitais 

no que diz respeito às suas construções. Quanto mais próximas à sua realidade, mais efetivo 

torna-se o reconhecimento. A imitação fundamenta-se nas ações, que podem ser boas ou más. 

Todavia, cada representação artística estará baseada em características e conhecimentos 

específicos. Esses critérios deverão envolver não apenas os próprios recursos utilizados na 

construção, como também, o caráter cultural, social, religioso, regional, entre outros; e 

principalmente, os padrões concernentes a cada gênero (histórico, biográfico, épico, poético, 

lírico, e etc.). Com efeito, e com base nas asserções anteriores, nota-se claramente que o poema, 

assim como sua representação imagética, certamente atingem seu principal objetivo de 

maravilhar o público.  

De acordo com o autor anônimo do tratado Sobre o Sublime76, no que diz respeito ao 

caráter retórico, é igualmente possível afirmar que o mesmo é capaz de fornecer a vividez 

necessária a determinados acontecimentos, na mesma proporção em que o reconhecimento é 

elaborado na arte poética. E que, embora façam uso de técnicas discursivas diferentes, ambos 

procuram o mesmo resultado, que é comover os ânimos a favor de seu intento.  

Deste modo, há de citar-se, como exemplo, um excerto de caráter histórico, onde o uso 

de uma ornamentação discursiva leva Augusto a convencer-se da argumentação feita por sua 

esposa. No livro I do Tratado Sobre a Clemência77, Sêneca conta que o princeps era 

considerado um rapaz meigo e gentil; contudo, no período entre seu ingresso no Senado até o 

Triunvirato, o jovem mandou matar amigos, inimigos e executou inúmeras proscrições. 

Passadas algumas décadas, quando Augusto já contava seus sessenta anos de idade, veio-lhe a 

denúncia de uma conspiração, que estava sendo tramada contra ele, e cujo mentor era Lúcio 

Cina. 

                                                        
76 [ANÔNIMO]. LONGINO ou DIONÍSIO na tradução de Jaime Bruna. Do Sublime, I, I a IV. 
77 SÊNECA, Tratado sobre a Clemência. Tradução de Ingeborg Braren, 1990, pp. 57 e 58. 
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Tomado pela fúria, dizia palavras desconexas, pois estava atormentado e sem saber o 

que fazer; afinal, o jovem infrator era o neto de um importante aristocrata romano, Cneu 

Pompeu. Em certos momentos, achava-se convicto da necessidade da execução do rapaz e de 

seus cúmplices; pois, caso contrário, não poderia mais andar pelas ruas de Roma, sem o receio 

de ser assassinado a qualquer momento. 

 Em outros, indagava-se, revoltado, qual seria a razão de ainda estar vivo, já que tantos 

o queriam morto; indignava-se com a necessidade de derramar-se tanto sangue, pois o único 

meio de permanecer ainda com vida, obrigava-o a ordenar a execução esses homens. Neste 

momento, Lívia assume o papel de mediadora: 

 

“6. Interpellavit tandem illum Livia uxor et: 'Admittis' inquit 'muliebre 
consilium? Fac, quod medici solent, qui, ubi usitata remedia non procedunt, 
temptant contraria. Severitate nihil adhuc profecisti; Salvidienum Lepidus 
secutus est, Lepidum Murena, Murenam Caepio, Caepionem Egnatius, ut 
alios taceam, quos tantum ausos pudet. Nunc tempta, quomodo tibi cedat 
clementia; ignosce L. Cinnae. Deprensus est; iam nocere tibi non potest, 
prodesse famae tuae potest.' 7. Gavisus, sibi quod advocatum invenerat, 
uxori quidem gratias egit, renuntiari autem extemplo amicis, quos in 
consilium rogaverat [...].78” 

6. Por fim, Lívia, esposa, interrompeu-o: “Aceitas”, disse, “um 
conselho de mulher?” Faze o que os médicos costumam fazer, quando os 
remédios habituais não dão resultado: tentam remédios contrários. Até agora, 
não conseguiste nada com a severidade. A Salvidieno sucedeu Lépido; a 
Lépido, Murena; a Murena, Cepião; a Cepião, Ignácio, sem falar dos outros 
cuja ousadia tanto nos envergonha. Tenta, agora, como a clemência poderia 
favorecer-te. Perdoa Lúcio Cina. Ele foi apanhado. Já não pode prejudicar-te 
mais, porém, para tua reputação, pode ser útil. 7. Satisfeito, porque 
encontrara um advogado para sua causa, Augusto agradeceu a sua esposa e 
em seguida, ordenou imediatamente aos amigos convocados que se 
cancelasse o conselho e, tendo mandado todos saírem do recinto, [...].79” 

 

 O argumento breve, contudo fatídico, utilizado por Lívia, além de dar vividez ao seu 

discurso, fundamentando-se em um exemplo frequentemente observado por profissionais da 

medicina (“remedia non procedunt, temptant contraria”), expõe, ao mesmo tempo, uma 

segunda alternativa para sanar o problema em definitivo. Para isso ela compara uma situação à 

outra, e relata as tentativas praticadas anteriormente por Augusto, cujos resultados recorrentes 

apenas causaram-lhe mais angústias e tormentos; ou seja, a fatídica obrigação de matarem-se 

mais e mais homens, sucessivamente, para sentir-se seguro.  

Este tipo de argumento retórico/persuasivo, que resultou no convencimento de Augusto, 

pode ser observado no livro I da Retórica a Herênio:  

                                                        
78 SÊNECA, De Clementia, Livro I, IX, 6 e 7. 
79 SÊNECA, Tratado sobre a Clemência. Tradução de Ingeborg Braren, 1990, p. 58 
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“17. [...] Causarum diuisio in duas partes distributa est. Primum 
perorata narrationem debemus aperire quid nobis conueniat cum adversariis 
si ea, quae utilia sunt nobis conuenient, quid in controversiis relictum sit [...] 
Deinde, cum hoc fecerimus, distributione uti debemus. Ea diuiditur in duas 
partes: enumerationem et expositionem. Enumeratione utemur, cum dicemus 
numero, quot de rebus dicturi sumus. Eam plus quam trium partium numero 
esse nom oportet: nam et periculosum est, ne quando plus minusue dicamus; 
et suspicionem adfert auditori meditationis et artificii: quae res fidem 
abrogati orationi. Expositio est, cum res, quibus de rebus dicturi sumus, 
exponimus breuiter et absolute.80” 

“17. A divisão das causas distribui-se em duas partes. Depois de 
concluir a narração, devemos mostrar em que concordamos com os 
adversários – se houver acordo sobre coisas que nos são favoráveis  e o que 
restou de controverso [...]. Em seguida, após estabelecermos isso, devemos 
empregar a distribuição, que se divide em duas partes: enumeração e 
exposição. Usamos a enumeração quando anunciamos a quantidade de pontos 
que vamos tratar. Esse número não deve passar de três, pois corremos o risco 
de falar menos ou mais que o prometido e também de suscitar no ouvinte a 
suspeita de premeditação e artifício, o que subtrai a fé do discurso. Na 
exposição, mostramos brevemente, mas por completo, o que iremos tratar.81” 

 

 Entretanto, apesar de esse diálogo entre o casal ser considerado incomum, pois uma 

mulher atrevera-se a interferir nos assuntos políticos romanos, no principado de Augusto, este 

hábito era regularmente adotado pelo princeps, evidenciando  que Lívia assumia não só o papel 

de esposa, como também de conselheira (filósofa) por ter o total domínio da oratória, além de 

maior aliada e confidente.  

Do mesmo modo, ela contava com o apoio total de seu marido, assim como, de sua 

orientação. Na imagem a seguir, confeccionada pouco tempo depois da morte de Augusto, nota-

se claramente esse propósito inserido na construção: 

 

                                                        
80 [ANÔNIMO]. Ad Herenium. Livro I, 17.. 
81 [ANÔNIMO]. Retórica a Herênio, livro I. Tradução de Adriana Seabra & A. P. Celestino Faria. C, 
2005, p.69 e 71. 
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Figura 6 - Lívia com o busto de Augusto deificado 
(posterior a 14 d.C.) 

Faz-se importante citar um estudo sobre esse tipo de representação imagética, observado 

no texto de Martins82, o qual descreve observações significativas acerca das abordagens 

semânticas encontradas nas reproduções. O autor afirma que, embora a visão do termo 

‘parataxe’ não esteja vinculado diretamente à iconografia ou mesmo ao léxico gramático-

retórico-poético e da Antiguidade, e seja apenas visto como um conceito voltado às artes da 

guerra; certamente está relacionado, etimologicamente, a uma dispositio (disposição) de 

elementos independentes, postos lado a lado, que dispensam o uso de uma conjunção.  

Martins propõe que, embora cada palavra tenha uma função semântica específica, 

unidas acabam por constituir uma frase. E apesar de o significado subsistir sem conexões, esses 

verbos estão interligados numa conjunção melódica que revela essa relação de dependência 

(subordinação). Mais objetivamente, o sentido de uma determinada frase: O chão está molhado. 

Choveu. Define-se em: “já que”, ou “uma vez que”, e assim por diante. Essa relação de 

subordinação denomina-se hipotaxe; e é exatamente a antítese da parataxe. 

Ou seja, ao remover-se apenas o retrato de Augusto, ou mesmo a figura de Lívia, é 

possível dizer que suas imagens subsistem isoladamente (parataxe).  Ao excluir-se o princeps, 

temos a imagem de Lívia Drusila. Ela é a esposa, mãe e avó dos Césares e também considerada 

mater patriae pelo senado romano. Por outro lado, ao remover a esposa, vemos o retrato de 
                                                        
82 MARTINS, P. Parataxe e Imagines, Revista de E. F. e H. da Antiguidade, Campinas, nº 24, jul. 
2007/jun. 2008, pp. 06 - 12 
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Augusto. O princeps romano e pater patriae é considerado divino. Há uma coordenação distinta 

em ambas as imagens. Contudo, na representação anterior, ambas as figuras propõem uma 

interdependência (hipotaxe) em seu significado, ao serem colocadas lado a lado.  

A contigüidade destas caracterizações figurativas oferece um sentido hipotático ao 

receptor, uma vez que seu conteúdo pode ser identificado por meio da justaposição proposta 

intencionalmente pelas representações imagéticas em um único elemento.  Ambos os retratos 

estão dispostos, frente a frente, em uma relação de interdependência. Augusto está subordinado 

à Lívia, pois ela simboliza a continuidade aos legados instituídos por ele (pax romana) e Lívia, 

por sua vez, está subordinada à lembrança de seu marido, para consolidar e manter o seu 

prestígio e o seu poder perante a sociedade romana. 

Esta mesma análise lingüística também pode ser aplicada à imagem anterior, pois toda a 

sua figuração está baseada em elementos essencialmente subordinativos; embora exista uma 

coordenação muito mais expressiva numa das partes, enquanto a outra aparece de maneira 

evidente, porém sutil.  

Do lado esquerdo, vê-se o simulacrum de Augusto divinizado sendo ostentada por 

Lívia, que está posicionada do lado oposto da representação. Ambos encontram-se de frente um 

para o outro; todavia, Lívia demonstra que está em igualdade de condições com o marido. 

Afinal, logo após a morte do princeps, ela passou a ser a única referência viva da continuação 

da Pax Augusta. 

Para provar essa afirmação, basta observar a distinção entre os tamanhos dos retratos: A 

esposa é maior, e apóia o pequeno busto do princeps numa das mãos. Augusto é retratado 

comoum simulacrum, ou seja, já não se encontra mais no plano físico; além disso, Lívia ostenta 

a coroa cívica e segura alguns ramos de trigo (o símbolo da prosperidade e fartura) com a outra 

mão, como se assumisse, daquele momento em diante, os desígnios de seu marido. E, outro 

detalhe interessante trata da semelhança entre os perfis de ambas as representações. Tem-se a 

nítida impressão de que Lívia é a versão feminina de Augusto. Ela assume o posto 

anteriormente ocupado por seu marido e, para comprová-lo, é esculpida em um padrão 

distintamente maior do que retrato do princeps à esquerda. 

Todavia, a subordinação deve ser considerada. Lívia está de frente para Augusto, pois 

necessita da orientação e da proteção do marido, que se encontra no plano divino junto aos 

deuses. Sua existência como Júlia Augusta, só advém da condição de esposa, e por ter sido 

adotada como descendente da família do princeps. Ela depende da lembrança de Augusto, para 

dar continuidade ao seu papel, dentro da aristocracia romana. E, apesar da sua condição 

feminina, foi elevada ao mais alto grau de importância perante a nação romana (recebendo, 
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inclusive, características divinizadas em seus retratos, tal como Augusto), graças à intervenção 

de seu esposo.  

Em suma, a conexão entre os elementos é clara. Embora existam dois retratos distintos, 

é visível a relação de interdependência entre ambas as imagens, das quais não subsistem 

dúvidas. 

Entretanto, segundo Martins: 

 

“A despeito do anacronismo do termo, sob o aspecto filológico, 
estético, retórico ou poético, a parataxe pode, sim, referendar e pautar certas 
condições e categorias de leitura de imagens antigas. Contudo, sua utilização 
inadvertida, isto é, sem delimitação teórica específica, pode produzir 
equívocos, da mesma maneira que, quando operada em seu campo de 
aplicação própria – a lingüística –, também provoca ruído, pelo simples 
motivo de não ser lá também conceito absolutamente definido e fixado, seja 
pela tradição, seja por certa corrente teórica. Assim, “parataxe”, como 
conceito, deve vir acompanhado de especificação e esclarecimento, pois, de 
um lado, pode significar certo procedimento sintático-morfológico no estudo 
das línguas clássicas, como grego e latim, e de outro, é bem definido, sob 
outro matiz, na lingüística moderna. A utilização do termo/conceito pelos 
historiadores da arte deve então ser vista com extrema cautela, pois provoca, 
senão ambigüidade, ao menos incerteza, que esperamos ter em certa medida 
inibido83.” 

 
 

Até aqui, foi possível observar as primeiras impressões a cerca da vital importância 

significativa do estudo poético e retórico, no que diz respeito às construções imagéticas e 

verbais, durante o período que concerne toda a Antiguidade Greco-romana. Todo esse conjunto 

de critérios específicos é um quesito essencial para identificar e distinguir uma determinada 

representação artística das outras.  

Todavia, faz-se importante dar continuidade à observação de todos os estudos mais 

significativos desse período; afinal, os registros elaborados anteriormente já confirmam os 

primeiros parágrafos deste capítulo. Em outras palavras, a imagem verbal ou não-verbal 

depende basicamente de uma análise intrínseca e detalhada, para o sucesso de sua compreeensão 

e apreciação. 

Deste modo, há de citar-se Aristóteles, assim como Cícero e Horácio, pois  os mesmos 

discorrem, em alguns excertos, acerca dessas padronizações já abordadas anteriormente nesta 

pesquisa. Observe: 

 

                                                        
83 MARTINS, Parataxe e Imagines, Revista de E. F. e H. da Antiguidade, Campinas, nº 24, jul. 2007/jun. 
2008, p.23 
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ARISTÓTELES (na Poética) 

 

[I,3] Uma terceira diferença nessas artes reside em como representam 
cada um desses objetos. Com efeito, podem-se às vezes representar pelos 
mesmos meios os mesmo objetos, sejam narrando, quer pela boca duma 
personagem, como fez Homero, quer na primeira pessoa, sem mudá-la, seja 
deixando as personagens imitadas tudo fazer, agindo. 

Essas, pois, as três diferenças que distinguem a representação, como 
dissemos de início: os meios, objetos e maneira. 

[...] 

[I,4] Parece, de modo geral, darem origem à poesia duas causas, 
ambas naturais. Imitar é natural ao homem desde a infância – e nisso difere 
dos outros animais, em ser o mais capaz de imiar e de adquirir os primeiros 
conhecimentos por meio da imitação – e todos têm prazer em imitar. 

Prova disso é o que acontece na realidade: das coisas cuja visão é 
penosa temos prazer em contemplar a imagem quanto mais perfeita; por 
exemplo, as formas dos bichos mais desprezíveis e dos cadáveres.  

Outra razão é que aprender é sumamente agradável não só aos 
filósofos, mas igualmente aos demais homens, com a diferença de que a estes 
em parte pequenina. Se a vista das imagens proporciona prazer é porque 
acontece a quem as contempla aprender e identificar cada original; por 
exemplo, “esse é fulano”; aliás, se, por acaso, a gente não o viu antes, não 
será como representação que dará prazer, senão pela execução, ou pelo 
colorido, ou por alguma outra causa semelhante.84 

[...] 

[I,7] Outrossim, a beleza, quer num animal, quer em qualquer coisa, 
composta de partes, sobre ter ordenadas estas, precisa ter determinada 
extensão, não uma qualquer; o belo reside na extensão e na ordem, razão por 
que não poderia ser belo um animal de extrema pequenez (pois se confunde a 
visão reduzida a um momento quase imperceptível), nem de extrema 
grandeza (pois a vista não pode abarcar o todo, mas escapa à visão dos 
expectadores a unidade e o todo, como, por exemplo, se houvesse um animal 
de milhares de estádios). Assim como as coisas compostas e os animais 
precisam ter um tamanho tal que possibilite aos olhos abrangê-los inteiros, 
assim também é mister que as fábulas tenham uma extensão que a memória 
possa abranger inteira. 

O limite da extensão com respeito aos concursos e à percepção da 
platéia não é matéria da arte; se houvessem de concorrer cem tragédias, fá-lo-
iam sobre a clepsidra, como, dizem, já mais duma vez aconteceu. Quanto ao 
limite conforme a natureza mesma da ação, sempre quanto mais longa a 
fábula até onde o consinta a clareza do todo, tanto mais bela graças à 
amplidão; contudo, para dar uma definição simples, a duração deve permitir 
aos fatos suceder-se, dentro da verossimilhança ou da necessidade, passando 
do infortúnio à ventura, ou da ventura ao infortúnio; esse o limite da extensão 
conveniente.85 

 

 De certo modo, a figura anterior, que mostra Augusto deificado frente à Lívia se encaixa 

nos excertos da Poética de Aristóteles. Autores como Dião Cássio, Tácito, Veleio Patérculo, 

entre outros86 citam em suas obras a significativa importância que ambos compartilhavam em 

                                                        
84 ARISTÓTELES, Poética. I, 3. I,4.Tradução de Jaime Bruna, 2005. 
85 ARISTÓTELES, Poética. I,7. Tradução de Jaime Bruna, 2005. 
86 Ver capítulo 4. 
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relação ao outro. A imagem apenas reafirma, embora o meio, o objeto e a maneira sejam 

diferentes, que as representações tratam dos mesmos objetos. 

 Portanto, as imitações dos artífices caracterizadas nos retratos evidenciam o momento 

vivido naquele período. E, por essa razão, as proporções das imagens são significativamente 

importantes para que possam ser contempladas, apreendidas e identificadas. No momento da 

visualização das características que compõe a obra, o observador nomeia os retratos.  

 Como dissemos, a beleza dos traços faciais helenísticos confere uma similaridade entre 

ambas as representações e, sobretudo, caracteriza o momento histórico vivido na época. Lívia 

está proporcionalmente maior que a representação de seu marido. O busto de Augusto deificado 

encontra-se amparado por um das mãos de sua esposa, enquanto a outra ostenta alguns ramos de 

grãos; ambos estão em frente um ao outro. Lívia representa, nesse instante, o poder de Augusto, 

e seus legados (pax romana, prosperidade e fartura).  

As relações figurativas esculpidas no retrato são convenientes para a compreensão dos 

acontecimentos que envolvem os objetos. O artífice ou o poeta que for capaz de reunir todos os 

argumentos retóricos em suas representações será capaz de reproduzir qualquer imitação, desde 

a mais medíocre até as consideradas mais belas e sublimes. E ao deleitar-se essas últimas, a 

persuasão torna-se prazeirosa e agradável aos sentidos e, consequentemente, mais real e mais 

sujeita à persuasão.  

A passagem de Cícero a seguir, descreve, de certa maneira, o conjunto de padrões 

abordados na construção dos retratos romanos durante o período imperial. Como dito 

anteriormente, a propaganda imagética passou a apresentar características inerentes às 

observadas nas representações helênicas, no que diz respeito à beleza, perfeição e simetria. 

Além disso, como de praxe, ao padrão artístico romano coube a função registrar o momento 

histórico vivido por seus governantes.  

A partir da era de Augusto, o êthos do indivíduo aristocrata romano estava associado 

diretamente ao caráter mítico, social e político. E este conceito deveria transparecer nas 

figurações como sublimes exemplos éticos e, por que não dizer, estéticos, com base nos padrões 

helênicos observados nos tratados gregos de fisiognomonia. Observe a seguir a  imagem de 

Lívia Drusila: 
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Figura 7 – Lívia Drusila como Ceres (após14 d.C.) – Museu do Louvre 

  

Na imagem anterior, Lívia aparece retratada como a deusa da prosperidade e da 

colheita. Do mesmo modo que ‘Augusto é Apolo’, Lívia Drusila ‘é a deusa Ceres’. Se voltarmos 

a atenção para as figuras 3 e 4, há de observar-se duas representações distintas:  

Na primeira, vemos o busto de Lívia (Júlia Augusta) esculpido segundo os padrões 

estéticos do período imperial. A imagem apresenta traços indefectíveis, o olhar distante e fixo, 

parece vislumbrar o futuro destinado pelos deuses e, portanto, tal representação exige que se 

demonstre a instrospecção, a austeridade e a nobreza de quem é capaz de tal intento (pois a 

expressão está ausente de páthos). Seu rosto não apresenta quaisquer marcas de idade, embora 

Júlia tivesse mais de 50 anos quando esse retrato foi elaborado.  

A coroa cívica denota a significativa e vital importância desta mulher romana. Tal como 

visto anteriormente, ela tem a jovialidade e beleza idênticas às observadas na deusa imortal, 

inclusive possui cabelos ondulados e repartidos ao meio, similares aos vistos na figura 4. A 

semelhança entre ambas denota a mesma figuração metafórica87, outrora observada em Augusto.  

Na figura 7, temos o rosto de Lívia Drusila identificado pela delicadeza dos traços 

faciais, e principalmente pelo penteado comumente observado nas suas representações 

imagéticas (ver fig. 39). Em um das mãos ela segura a cornucópia, que transborda uma 

abundância de flores e frutos, e na outra, ostenta um feixe de trigo.  

As vestes que compõe o retrato são idênticas às apresentadas na figura 3 e, na mão 

direita, ambas seguram um feixe de grãos. Esta similitude das formas caracteriza todas as 

                                                        
87 Ver nota 153 desta dissertação. 
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condições externas e internas intencionalmente propostas pelo artífice: o retrato de Lívia não é 

apenas semelhante ao da deusa, nesse caso, Lívia é a própria Ceres encarnada. Veja a 

observação apontada na Retórica a Herênio  sobre a questão da similaridade e sobre os aspectos 

que devem ser louvados e vituperados: 

 
 
  

ANÔNIMO (Retórica a Herênio88) 

“[3,10] – Nunc ad demonstratiuum genus causae transeamus. 
Quoniam haec causa diuiditur in laudem et vituperationem, quibus ex rebus 
laudem constituerimus, ex contrariis rebus erit vituperatio comparata. Laus 
igitur potest esse rerum externarum, corporis, animi. Rerum externarum sunt 
ea, quae casu aut fortuna secunda aut aduersa accidere possunt: genus, 
educatio, divitiae, potestates, gloriae, civitas, amicitiae, et quae huiusmodi 
sunt et quae his contraria. Corporis sunt ea, quae natura corpori attribuit 
commoda aut incommoda: velocitas, vires, dignitas, valetudo, et quae 
contraria sunt. Animi sunt ea, quae consilio et cogitatione nostra constant 
prudentia, iustitia, fortitudo, modestia, et quae contraria sunt.89” 

“[3,33] – Quoniam ergo rerum símiles imagines esse oportet, ex 
omnibus <rebus> nosmet nobis similitudines eligere debemus.90” 

“[4, 68] – Demonstratio est, cum ita verbis res exprimitur, ut geri 
negotium et res ante oculos esse videatur. Id fieri poterit, si, quae ante et post 
et in ipsa re facta erunt, conprehendemus aut a rebus consequentibus aut 
circum instantibus non recedimus[...]91” 

 

“[3,10] – Agora passemos para o gênero demonstrativo da causa. 
Como esta causa divide-se em louvor a partir de certos pensamentos e o 
vitupério será cotejado a partir dos contrários. O louvor, pois, pode ser das 
condições externas, do corpo e da alma. As condições externas são as que, 
por acaso ou fortuitamente, podem ocorrer favoráveis ou adversas: estirpe, 
educação, riqueza, poder, glórias, civilidade, amizades e as que são 
semelhantes ou as que são contrárias. As condições do corpo são as que a 
natureza atribuiu ao corpo vantajosa ou desvantajosamente: velocidade, 
força, elegância e vigor. As condições da alma são aquelas que consistem de 
nossa ponderação e reflexão: prudência, justiça, coragem, modéstia e as 
contrárias.92” 

“[3,33] – Uma vez que as imagens devem assemelhar-se às coisas, nós 
mesmos devemos escolher similitudes para nosso uso. 

“[4,68] – Na demonstração expriminos um acontecimento com 
palavras tais que as ações parecem estar transcorrendo e as coisas parecem 
estar diante dos olhos. Pode-se fazer isso reunindo aquilo que houve antes, 

                                                        
88 Alguns autores modernos atribuem essa obra à Cícero. 
89 [ANÔNIMO], Ad Herenium, 3,10 
90 [ANÔNIMO], Ad Herenium, 3,33 
91 [ANÔNIMO], Ad Herenium, 4,68 
92 [ANÔNIMO], Ad Herenium, 3,10. Tradução de Ana Paula Celestino e Adriana Seabra, p.161 
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depois e na ocasião do ato, ou atendendo-se a suas consequências e 
circinstâncias [...]93” 

 
 As ações louváveis, as condições da alma e do corpo e as semelhanças divinas 

atribuídas à Lívia são registradas em obras escritas94 que tratam da História de Roma. Para 

fundamentar a divinização concedida a ela, sabe-se por registros históricos que foi deificada por 

seu neto Cláudio em 42 d.C., recebendo todas as honras e as homenagens devidas. Em outras 

palavras, a descrição, observada anteriormente, denota exatamente o conceito de louvor, que se 

remete não só ao corpo (jovialidade, elegância e beleza), como também à alma (austeridade, 

nobreza e imortalidade). Uma vez que Lívia ostenta uma condição divina, obviamente deve 

assemelhar-se à representação de uma deusa, de modo que a intencionalidade discursiva de seu 

retrato seja reconhecida por seu público. E este feito também se dá pela demonstração, onde sua 

construção imagética é capaz de trazer à memória de seu povo a representação de um período de 

glórias e riquezas, denominado Pax Augusta. 

Assim como em Aristóteles e Cícero, as considerações no livro XII da Instituição 

Oratória de Quintiliano, da mesma maneira, remetem aos gêneros do discurso e suas 

respectivas características. A obra tem, por objetivo, a análise dos tipos de argumentação 

utilizados em determinados casos, e a busca dos conceitos atribuídos a um perfeito orador. E, 

assim como observado anteriormente, o autor outorga esses mesmos critérios às contruções 

imagéticas. 

De acordo com Quintiliano (livro XII, 3, I) o orador ideal, que o autor  se dispõe a 

moldar, será aquele definido por Marcos Cato como “vir bonus dicendi peritus”. Isto não 

significa que o esse orador terá que ser, obrigatoriamente, um filósofo, mesmo porque ele não 

poderá dedicar sua vida somente aos estudos. Ou seja, as experiências só podem ser adquiridas 

ao serem vivenciadas e confrontadas com outras situações. Desse modo, o orador expõe seu 

trabalho por meio de seus conhecimentos e adquire novos conceitos a cada surgimento de 

alguma situação inesperada e ainda não confrontada em suas observações. A prática almeja a 

perfeição e, portanto, o orador se permite vivenciar uma situação real e não previsível, na qual 

seus conhecimentos podem ser colocados em ação e avaliados por ele mesmo. Sendo assim, 

será considerado um “sábio” aquele que se revela um verdadeiro e experiente estadista, tanto na 

prática como na teoria. Contudo, seu dever também o leva não só a instruir, tal como um 

filósofo, mas também a comover e deleitar seu público, seja ele qual for. E para obter sucesso 

em tal empreendimento, ele necessitará de força, impetuosidade e, não menos importante graça 

e sutileza. 

                                                        
93 [ANÔNIMO], Ad Herenium, 3, 33. Tradução de Ana Paula Celestino e Adriana Seabra, p.187 
94 Ver capítulo 4. 
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 Uma vez que as técnicas dialéticas são voltadas tanto à oratória quanto aos tratados e 

debates das artes superiores, fica evidente que apenas o conhecimento filosófico não é suficiente 

diante das intensas batalhas judiciais, que movem a opinião pública de forma tão avassaladora e 

intensa.  O estudo e o exercício constante destas artes levam o orador a acumular experiências, e 

a ampliar consideravelmente a sua quantidade de instrumentos elocutivos.  

Segundo o autor, embora estas formas e o artista estejam intrinsecamente relacionados, 

existem grandes diferenças entre seus tipos de estilo. Ou seja, assim como é possível observar 

distinções visíveis entre inúmeras esculturas, pinturas e composições musicais; do mesmo modo 

isto também acontece de discurso para discurso; afinal, os estilos podem variar entre diversos 

estilos (gregos, etruscos, romanos, etc.).  

De acordo com  Quintiliano: 

 

7. Similis in statuis differentia. Nam duriora et tuscanicis proxima 
Callon atque Hegesias, iam minus rigida Calamis, molliora adhuc supra 
dictis Myron fecit. Diligentia ac decor in Polyclito supra ceteros, cui 
quamquam a plerisque tribuitur palma, tamen, ne nihil detrahatur, deesse 
pondus putant.  

8. Nam ut humanae formae decorem addiderit supra verum, ita non 
explevisse deorum auctoritatem videtur. Quin aetatem quoque graviorem 
dicitur refugisse, nihil ausus ultra levis genas. At quae Polyclito defuerunt, 
Phidiae atque Alcameni dantur.  

9. Phidias tamen dis quam hominibus efficiendis melior artifex 
creditur, in ebore vero longe citra aemulum vel si nihil nisi Minervam 
Athenis aut Olympium in Elide Iovem fecisset, cuius pulchritudo adiecisse 
aliquid etiam receptae religioni videtur, adeo maiestas operis deum aequavit. 
Ad veritatem Lysippum ac Praxitelen accessisse optime adfirmant: nam 
Demetrius tamquam nimius in ea reprehenditur, et fuit similitudinis quam 
pulchritudinis amantior.95” 

  

7. Há uma diferença semelhante na estátua, pois, o estilo rústico de 
Calão e Hegésias se aproxima do toscano, já o de Calão é menos rígido, 
Míron esculpiu e fez mais suave ainda do que os demais, A diligência e, 
ainda, a ornamentação vista em Policleto estão acima de todos os outros, a 
quem o primeiro lugar é atribuído pela maioria, porém, ainda assim, não há 
de ser-lhe tirado, ao julgarem que ele carece de peso (autoridade). 

8. A autoridade divina não foi satisfeita, e portanto acrescentou a 
beleza e a verdade na forma humana. Mas, também recusou a idade mais 
madura, e não tinha feito nada mais do que faces lisas. Contudo, as coisas 
que estavam faltando em Policleto, foram dadas por Fídias e Alcmeno..  

9. Acredita-se, no entanto, que Fidias é melhor escultor de deuses do 
que quando esculpe os homens, no marfim é de longe sem rival, se em nada 
tivesse feito a não ser Minerva em Atenas, ou o templo de Júpiter Olimpo em 
Élis, cuja beleza recupera algo próximo até da religião, ou mesmo um vínculo 

                                                        
95 QUINTILIANO, Institutio Oratoria, XII,10,7-9 
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para com a divindade da obra. Declaram que Lisipo e Praxíteles possuem a 
melhor abordagem da verdade, pois nisso Demétrio excedeu e foi rejeitado, e 
foi amante tanto da semelhança quanto na beleza.96” 

 
 

Do mesmo modo que o discurso, a imagem também deve corresponder ao decoro 

exigido em sua criação. Segundo Quintiliano, o tipo de estilo97 na oratória cabe tanto à retórica, 

quanto ao orador. Sendo assim, dentre as diversas formas de composição, tanto a arte como o 

artista devem ser inseridos no estudo de todas as formas de representação.  Porém, existe uma 

grande diferença entre estas artes, e não somente no que diz respeito à espécie (de estátua para 

estátua, de discurso para discurso, e etc.) como também de gênero, tanto o discursivo quanto o 

imagético (o Etrusco do Grego, o Grego do Asiático, e etc.). 

Mas os diferentes tipos de obras artísticas não são meramente trabalhos pertencentes a 

diferentes autores. Cada produto é direcionado a um público específico, que irá admirar tais 

obras, baseando-se no decoro artístico exigido por essa audiência. E é por esta razão que a 

concepção de um orador ‘ideal’ é considerada utópica, pois o mesmo será incapaz de extender 

sua extrema qualidade a todo tipo de arte conhecida. 

É evidente que sempre haverá um artista que há de elaborar um trabalho artístico melhor 

do que o outro que executa uma obra semelhante. E, mesmo que este trabalho não satisfaça a 

certos críticos, a questão que se torna evidente é que, se esta mesma obra for apresentada num 

tempo ou espaço diferentes, talvez seja agradável à recepção, ao gosto e aos critérios deste novo 

público. Ou seja, constata-se, mais uma vez, que tal como nos discursos, o padrão estético e 

conceitual é moldado com base em sua utilidade, ou seja, adéqua-se à função que o artífice 

considera apropriada à imagem e à sua audiência. Observe: 

 

7. Non negabo autem sic utile esse plerumque, alioqui nec scriberem. 
Verum si eadem illa nobis aliud suadebit utilitas, hanc relictis magistrorum 
auctoritatibus sequemur.  

8. Equidem id maxime praecipiam ac 'repetens iterumque iterumque 
monebo': res duas in omni actu spectet orator, quid deceat, quid expediat. 
Expedit autem saepe mutare ex illo constituto traditoque ordine aliqua, et 
interim decet, ut in statuis atque picturis uidemus uariari habitus uultus 
status;  

9. nam recti quidem corporis uel minima gratia est: nempe enim 
aduersa sit facies et demissa bracchia et iuncti pedes et a summis ad ima 
rigens opus. Flexus ille et, ut sic dixerim, motus dat actum quendam et 
adfectum: ideo nec ad unum modum formatae manus et in uultu mille 
species;  

                                                        
96 QUINTILIANO, Institutio Oratoria, XII,10,7-9. Tradução nossa. 
97 QUINTILIANO, Institutio Oratoria, XII, X, I-II 
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10. cursum habent quaedam et impetum, sedent alia uel incumbunt, 
nuda haec, illa uelata sunt, quaedam mixta ex utroque. Quid tam distortum et 
elaboratum quam est ille discobolos Myronis? Si quis tamen ut parum rectum 
improbet opus, nonne ab intellectu artis afuerit, in qua uel praecipue 
laudabilis est ipsa illa nouitas ac difficultas?  

11. Quam quidem gralaudatiam et delectationem adferunt figurae, 
quaeque in sensibus quaeque in uerbis sunt. Mutant enim aliquid a recto, 
atque hanc prae se uirtutem ferunt, quod a consuetudine uulgari recesserunt.  

12. Habet in pictura speciem tota facies: Apelles tamen imaginem 
Antigoni latere tantum altero ostendit, ut amissi oculi deformitas lateret. 
Quid? non in oratione operienda sunt quaedam, siue ostendi non debent siue 
exprimi pro dignitate non possunt?98” 

 
7. Não nego, no entanto, que assim seria útil na maior parte, de outro 

modo, nem valeria escrever isto. Mas, se a utilidade sugere que temos outra 
coisa a ser feita, deixamos isto de lado e seguimos as autoridades dos 
mestres. 

8. Da minha parte, em alto destaque, e "em uma e outra vez repetir o 
aviso": o orador deve observar duas coisas em cada um de seus atos, o que é 
adequado e o que se expressa. É útil ter que mudar por muitas vezes a ordem 
tradicional e os hábitos das estátuas e das pinturas, pelo que vemos o rosto e a 
expressão. 9. De fato, o corpo ereto é mesmo o de menor graciosidade: a 
saber, é a face adversa, os pés juntos unidos, os braços abaixados e uma 
estrutura rígida das alturas para as profundezas. E, flexível, por assim dizer, 
será a obra em que o movimento denota ação e comoção. Por essa razão, não 
há um só modo das mãos serem moldadas e há mil formas de espécies  

10. Tem estátuas que parecem andar, sentar ou deitar sobre outra, esta 
nua, outra vestida, ou uma mistura de ambos. O que é mais distorcida e 
elaborado como o lançador de disco de Míron? Se, no entanto, ainda há o 
direito de recusar o trabalho pela não compreensão da arte, no que a obra que 
traz a novidade e a dificuldade é realmente digna de louvor? 11. De modo 
semelhante oferecem graça e prazer as figuras retóricas presentes tanto nos 
sentidos como nas palavras. Pois que alteram algo ao decurso normal e têm 
ainda a vantagem de se libertarem do comum e vulgar.  

12. O quadro apresenta a pintura de um rosto, Apeles, no entanto, 
mostra apenas um lado da face de Antígono, a imagem esconde a 
deformidade da perda de um olho. O quê? Há algumas coisas que não são 
abrangidas na oração, ou não deveriam ser mostradas ou não podem ser 
expressas com a dignidade da pessoa?99”  

   

Na imagem de Lívia Drusila, a seguir, observa-se exatamente essa intencionalidade 

discursiva expressa em seu retrato. O decoro imagético corresponde aos critérios exigidos para 

os padrões da época. Tal como um retrato romano do período imperial, deve apresentar os 

quesitos considerados apropriados para sua construção.  

Novamente, o rosto delicado não apresenta sinais de idade; ao contrário, eterniza a 

beleza da retratada (característica helênica). Ela está retratada nessa imagem tal como uma 

                                                        
98 QUINTILIANO, Institutio Oratoria, II, 13,7-12 
99 QUINTILIANO, Institutio Oratoria, II, 13,7-12. Tradução nossa. 
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mulher casada, conforme os costumes romanos, ou seja, a dama encontra-se velada. Contudo o 

seu véu cobre parcialmente a coroa de louros atribuída à ela: 

 

 

Figura 8 – Estátua velada de Lívia Drusila, com a coroa de louros 
          (Período: Final do Período Augustano/ Início do Tiberiano) 

 
 

A preocupação com as funções poéticas (delectare, mouere e docere) estão claramente 

implícitas na caracterização acima. Não há como negar que a imagem descreve-se por si só, 

seguindo padrões ‘discursivos’ já reconhecidos pelo público romano. 

O discurso imagético é claro: Lívia está caracterizada como uma mulher intocável e 

‘alheia aos olhares masculinos’, pois o véu lhe confere essa condição, e a coroa de louros, por 

sua vez, denota-lhe a grandíssima importância entre o povo romano. O olhar expressivo, bem 

marcado, e o belo rosto suavizado por marcas de idade deveras sutis, não denota a ação do 

tempo no modelo. Isso é uma característica muito observada durante a transição da República 

para o Império Romano: a questão do sublime e do imortal. Não há como não admirar essa 

fantasia acerca da mulher ideal. O belo é agradável aos olhos e, deste modo, atenta-se aos 

pormenores do retrato que remetem à perfeição. Quanto mais reconhecível, mais digno de ser 

imitado, tornando-se um exemplo a ser seguido. 
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Ou seja, assim como no discurso, as uirtudes elocutiones cabem igualmente às 

representações imagéticas. O decoro (aptum) na figura 8 denota que o material e a construção 

deste retrato são apropriados, pois além de referir-se a uma nobre romana da mais alta estirpe 

(pois ao casar-se com Augusto, passou a pertencer à gens Julia), a respeitabilidade de suas 

vestimentas (o véu cobrindo-lhe a cabeça e a coroa de louros) justifica a importância e a 

necessidade da elaboração de seu retrato.  

Pelas características apresentadas em sua figuração, é possível afirmar que a mensagem 

inserida nessa imagem visa à exposição ao público; afinal, este tipo de representação serviria de 

exemplo a todas as mulheres romanas. 

A pureza (puritas) denota a ausência de excessos (vícios) no retrato. O conjunto de 

caracteres forma um retrato objetivo e preciso no que diz respeito à intencionalidade do artífice, 

e o tipo de exposição. A padronização estética dessa construção imagética demonstra, de 

imediato, a importância dessa pessoa, sua nobreza e suas virtudes, sem extender-se em detalhes 

alheios à intencionalidade ‘discursiva’da pessoa retratada. 

A clareza (perspicuitas) trata justamente da compreensão desses fatores, tão logo sejam 

observados pelo seu público. Caso contrário, acontecerá exatamente como Horácio relatou em 

sua Arte Poética (vv.1-13), onde a construção de uma imagem ininteligível permite distorcer 

seu real significado, tornando-a incompreensível àqueles que irão observá-la. 

A compreensibilidade é essencial para transmitir a mensagem inserida no retrato, 

portanto, as características que competem ao decoro e à pureza, devem adequar-se aos padrões 

estéticos do público em questão. A interpretação deve ser objetivamente clara e direcionada ao 

pleno entendimento de sua visualização.  

O ornamento (ornatus) conclui a figuração discursiva: no retrato de Lívia, a 

sublimidade dos traços faciais condizem com as características helenísticas, que tratam do belo 

e do sublime, e as suas vestimentas convém exatamente com a sua condição dentro da esfera da 

nobreza aristocrática. Ela está velada, o que remete à condição de uma mulher casada e à 

castidade (pudicitia); e também, veste a coroa de louros (cuja árvore é associada diretamente ao 

deus Apolo) atribuída aos vitoriosos em competições e batalhas.  

Partindo-se desses princípios, é possível afirmar que cada produção visual exige uma 

construção específica advinda de um gênero literário (biográfico, histórico, trágico, etc.), e vice 

versa. E mais uma vez, confirma-se a importância indubitável das uirtudes elocutionis, no que 

diz respeito à elaboração destas representações imagéticas.  
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Aristóteles, em seu livro De Anima100, descreve que a alma é incapaz de pensar, sem 

que uma imagem seja concebida mentalmente. Por meio destas formas produzidas pela 

imaginação, o indivíduo pensante é capaz de discernir o que é bom daquilo que é mau. Ou seja, 

identifica prontamente o que causa terror ou repulsa, e o que lhe parece agradável ou benéfico. 

E isto não está restrito apenas ao intelecto, como também ao mundo sensível por meio das 

formas perceptíveis. 

Por essa razão, nada pode ser aprendido, e sequer compreendido, se não houver a 

contemplação de alguma imagem. Segundo o autor, esta observação permite ao indivíduo 

conceber sensações significativas em relação a determinadas representações, quer sejam 

desprovidas de matéria ou não; mesmo porque, uma não subsiste sem a outra. Essas sensações 

causadas pela visualização (mental ou perceptiva) são fundamentais para a compreensão da 

mensagem atribuída aos objetos.  

No que diz respeito às narrativas verbais/textuais e as reações ocasionadas pela 

visualização mental de suas descrições, Rodolpho101 cita com base em suas observações que a  

ékphrasis é como um recurso descritivo muito utilizado para atribuir à narrativa uma expressão 

vívida, por meio da riqueza de detalhes explicitados em sua construção. Do mesmo modo, 

Hansen afirma: 

 

“Simultaneamente, como disse, o narrador da ekphrasis dirige-se ao 
destinatário prescritivamente, fornecendo-lhe, na variação elocutiva do 
discurso, o modo como deve ouvir (ler) a descrição que efetua, ou seja, os 
preceitos da hipócrisis, meletê, actio, ação ou declamação na qual aciona a 
memória dos topoi para compará-los com o efeito e avaliá-los 
adequadamente. Categorias aplicadas, como a pureza, a clareza, a nitidez, o 
brilho, a veemência, produzem a enargeia ou evidentia, visualização imagi-
nosa que intensifica a claridade do exposto, presentificando a pintura ausente. 
Com as palavras brilhantes, estimulando o páthos em si e nos ouvintes, o 
orador se exercita na ekphrasis produzindo phantasiai: a gênese das imagens 
fantásticas é seu engenho evidenciado no próprio exercício. Assim, 
compondo o destinatário numa posição de recepção efetuada como memória 
dos lugares de elocução epidítica do discurso, a ekphrasis põe em cena não só 
imagens fictícias da pintura, mas também um tipo específico de recepção 
constituída como apta para julgar o efeito segundo os preceitos de seu gênero 
e não de outro.102” 

 

                                                        
100 Aristóteles, De Anima, livro III, 431 a8 - 432 a3. Tradução de Maria Cecília Gomes dos Reis, pp. 119 
a 121. 
101 RODOLPHO, Écfrase e Evidência nas Letras Latinas: Doutrina e Práxis. Dissertação de Mestrado, 
sob orientação de Paulo Martins, apresentada ao PPG em Letras Clássicas da Universidade de São Paulo, 
2010. 
102 HANSEN, J.A., “As categorias epidíticas da ékphrasis”. In: Revista USP. 2006 n°71, p.99 e 100. 
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Rodolpho lembra que, uma das primeiras evidências da ékphrasis pode ser observada na 

Ilíada de Homero; mais especificamente, no escudo de Aquiles. Embora haja controvérsias103, 

não há como negar a ocorrência de uma descrição minuciosa capaz de construir uma imagem 

mental significativamente expressiva, que manifesta a nítida impressão de projetar-se frente aos 

nossos olhos. 

Contudo, o conceito de ékphrasis foi primeiramente relacionado à descrição de objetos 

de arte por Myra, no século V a.C., e por Filóstrato nos Eikones, Quintiliano e Aristóteles, por 

sua vez, tratam o mesmo conceito por meio da metáfora. que tem a capacidade de “trazer aos 

olhos” tornando a enargia mais efetiva. Já na Retórica a Herênio, a descrição e a demonstração 

comparam-se à ékphrasis, pois narram as ações de modo a também produzir a enargia. Observe: 

 

“[51] Descriptio nominatur, quae rerum consequentium continet 
perspicuam et dilucidam cum grauitate expositionem [...], Nemo iudices est 
qui possit satis rem consequi uerbis nec efferre oratione magnitudinem 
calamitatis.104” 

“[68] Demonstratio est, cum ita uerbis res exprimitur, ut geri 
negotium et res ante oculos esse uideatur. Id fieri poterit, si, quae ante et 
post et in ipsa re facta erunt, conprehendemus aut a rebus consequentibus 
aut circum instatibus non recedemus [...]105” 

 

“[51] Chama-se descrição o ornamento que contém uma exposição 
perspícua, clara e grave das conseqüências das ações [...] Com esse gênero de 
ornamento, pode-se suscitar indignação ou misericórdia quando todas as 
conseqüências reunidas se exprimem brevemente num discurso perspícuo.106” 

“[68] [...] Na demonstração exprimimos um acontecimento com 
palavras tais que ações parecem estar transcorrendo e as coisas parecem estar 
diante dos olhos. Pode-se fazer isso reunindo aquilo que houve antes, depois 
e na ocasião do ato, ou atendo-se a suas consequências e circunstâncias 
[...]107”  

 

Sendo assim, uma vez que o termo ékphrasis a princípio englobava a idéia de descrição 

artística, foi possível classificá-lo em cinco critérios específicos: pragmatografia (coisas); 

                                                        
103 “(...) vários autores afirmaram que o topos ‘clássico’ da ékphrasis é o escudo de Aquiles nos versos 
483-608 do canto 18 da Ilíada. Trata-se efetivamente de ‘exposição’ de aspectos, mas há duas objeções 
consideráveis à sua classificação como ékphrasis no sentido generalizado pelos historiadores da arte. A 
primeira é histórica e critica o anacronismo, pois o poema de Homero é muito anterior à  prática do 
gênero e as retóricas que o doutrinam.” (HANSEN, J.A., “As categorias epidíticas da ékphrasis”. In: 
Revista USP. 2006 n°71, p.87). 
104 [ANÔNIMO], Ad Herenium, 4,51. 
105 [ANÔNIMO], Ad Herenium, 4,68. 
106 [ANÔNIMO]. Retórica a Herênio. IV, 51.Tradução de Adriana Seabra & A. P. Celestino Faria. C. São 
Paulo: Hedra, 2005, p. 277. 
107 [ANÔNIMO]. Retórica a Herênio. IV, 68. Tradução de Adriana Seabra & A. P. Celestino Faria. C. 
São Paulo: Hedra, 2005, p. 279. 
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prosopografia (pessoas); etopeia (paixões e caracteres); topografia (lugares reais); topotesia 

(lugares imaginários) e chronografia (tempo)108. 

Uma das categorias da ékphrasis abrange a descrição de pessoas; contudo, embora a 

etopéia vise compor os discursos proferidos pela personagem, ela infere diretamente na 

construção do êthos; e isto é um fator primordial para o discurso epidítico. 

Contudo, é importante ressaltar que tanto a ékphrasis da retórica latina como a figura da 

euidentia possuem características semelhantes: ambas provocam os mesmos efeitos no leitor 

(páthos), possuem as mesmas virtudes (clareza e vivacidade) e também embelezam (ornatus) o 

discurso; por esta razão, cabem igualmente à elocutio. 

Embora a euidentia possua um caráter estático, o discurso parece descrever uma ação 

por meio de uma elaborada sequência de detalhes perceptíveis aos sentidos, onde cada pormenor 

tem a função de complementar a mensagem implícita no quadro imagético em questão. A 

riqueza de detalhes e a preocupação discursiva em pormenorizar essa sequência de 

acontecimentos, geram este ‘movimento’ que parece estar presente aos olhos dos ouvintes. 

Ao observarem-se as definições dadas na antiguidade, Quintiliano é um dos autores que 

afirmam que a euidentia é fundamental para a compreensão da mensagem proposta pelo autor, 

quer ela seja verdadeira ou não. Afinal, a própria fantasia que envolve o objeto, só é elaborada 

mentalmente se a descrição imagética for eficaz em produzir o reconhecimento de seu público: 

 

63. “[...] sunt qui adiciant his evidentiam, quae enargeia Graece 
vocatur.  

64. [...] evidentia in narratione, quantum ego intellego, est quidem 
magna virtus, cum quid veri non dicendum sed quodammodo etiam 
ostendendum est, sed subici perspicuitati potest. Quam quidam etiam 
contrariam interim putaverunt, quia in quibusdam causis obscuranda veritas 
esset. Quod est ridiculum;  

65. nam qui obscurare vult narrat falsa pro veris, et in iis quae narrat 
debet laborare ut videantur quam evidentissima.109” 

 

63. “ [...] São aqueles que aplicam as evidências, que em grego é 
chamado enargia. 

64. [...] A evidência na narração, tanto quanto eu entendo isso, é de 
fato uma grande virtude quando não estão dizendo apenas a verdade, mas 
também, deve ser mostrada de alguma maneira, contudo, pode estar sujeita à 

                                                        
108 HANSEN, J.A., “As categorias epidíticas da ékphrasis”. In: Revista USP. 2006 n°71, p.85 a 105. 
109 QUINTILIANO, Institutio Oratoria, IV, 2,63-65 
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clareza. Entretanto, algumas pessoas pensaram que isso era o contrário, 
porque em alguns casos seria o obscurecimento da verdade. Isso é ridículo; 

65. Para aquele que conta uma história em que as falsidades querem 
esconder as verdades, deveriam trabalhar para narrar os fatos do modo mais 
evidente possível.110” 

 

 Um exemplo deste tipo de narrativa que não corresponde totalmente à clareza, e 

contudo, é minuciosamente elaborada para produzir o efeito persuasivo. Nos Anais de Tácito, 

embora o autor tenha nascido numa época posterior à Augusto, ele descreve a história desse 

período com uma série de insinuações sobre condutas criminosas e imorais que envolvem o 

nome de Lívia Drusila, Tácito sugere que a esposa do princeps seria responsável pela morte de 

seu marido, assim como de seus enteados e netos.  

A predileção de Tácito pelo pensamento republicano talvez tivesse influenciado a 

suposta falta de imparcialidade em seus registros; contudo, a verdade dos fatos em si, jamais 

poderá ser confirmada ou refutada. Todavia, o texto ‘incita’, de certa forma, o público leitor a 

considerar esses argumentos e desconfiar dos episódios que envolvem alguns nomes da família 

de Augusto. E isso ocorre até mesmo pela própria autoridade e renome do autor.  

No episódio em que descreve a chegada do corpo de Germânico a Roma, Tácito dá-nos 

o nítido vislumbre da extrema importância desse jovem, apenas descrevendo o seu cortejo 

fúnebre, e a reação das pessoas ao visualizarem a passagem de suas cinzas. Em seguida, ressalta 

a satisfação de Tibério (fica implícito no texto que esse sentimento foi ocasionado pelo fato de 

não mais haver mais herdeiros ao trono, além dele).  

Posteriormente, o autor especula sobre a ausência de Antônia, mãe de Germânico. Nos 

Anais, segundo Tácito, é provável que a mãe do jovem fosse impedida (attineri) de comparecer 

ao funeral, por exigência da avó e do tio.  Não há como negar que Tácito desperta, de modo 

‘sutil’,  uma nova interpretação visual que inclina o leitor/ouvinte  a considerar sua história 

verossímil. Afinal, Tácito ressalta que não consta um registro sequer sobre a presença de 

Antônia, de Júlia Augusta ou de Tibério nas honras fúnebres. Observem que o autor usa os 

termos ‘dissimulare’ e ‘falsi’ ao se referir a ambos, para inferir suspeitas acerca desse 

acontecimento. A escolha desses léxicos denota sua intencionalidade, pois são habilmente 

inseridos na descrição do episódio: 

 

“2. Miserat duas pmetorias cohortis Caesar, addito ut magistratus 
Calabriae Apulique et Campani suprema erga memoriam filii sui munera 
fungerentur. igitur trlbunorum centurionumque umeris cineres portabantur; 

                                                        
110 id. ib., IV, 2,63-65. Tradução nossa. 
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praecedebant incompta signa, versi fasces; atque ubi colonias 
transgrederentur, atrata plebes, trabeati equites pro opibus loci vestem 
odores aliaque funerum sollemnia cremabant. etiam quorum diversa oppida, 
tamen obvii et victimas atque aras dis Manibus statuentes lacrimis et 
conclamationibus dolorem testabantur. [...] et senatus ac magna pars populi 
viam complevere, dislecti et ut cuique libitum flentes; aberat quippe adulatio, 
gnaris omnibus laetam Tiberio Germanici mortem male dissimulari.  

3. Tiberius atque Augusta publico abstinuere, inferius maiestate sua 
rati si palam lamentarentur, an ne omnium oculis vultum eorum scrutantibus 
falsi intellegerentur. matrem Antoniam non apud auctores rerum, non diurna 
actorum scriptura reperio ullo insigni officio functam, cum super Agrippinam 
et Drusum et Claudium ceteri quoque consanguinei nominatim perscripti 
sint, seu valetudine praepediebatur seu victus luctu animus magnitudinem 
mali perferre visu non toleravit. facilius crediderim Tiberio et Augusta, qui 
domo non excedebant, cohibitam, ut par maeror et matris exemplo avia 
quoque et patruus attineri viderentur111. 

 
 
“2.  César havia mandado duas cortes pretorianas e dera ordem para 

que os magistrados da Calábria, Apúlia e Campânia prestassem à memória de 
seu filho as honras fúnebres. Assim pois, as cinzas eram levadas aos ombros 
por tribunos e centuriões: precediam os estandartes desadornados, as faces 
invertidas, e nas colônias por onde passava o cortejo, o povo se vestia de luto, 
os cavaleiros se apresentavam de trábea, e segundo os recursos dos lugares, 
queimavam-se roupas, perfumes e tudo o que é de uso em honra dos mortos. 
Os moradores dos sítios mais arredados vinham ao encontro, levantam altares 
e faziam sacrifícios aos manes, testemunhando sua dor por lágrimas e 
clamores. [...] o Senado, povo em grande multidão, enchiam a estrada, 
esparsos, dando livre expansão a sua dor: e nisto não havia adulação, porque 
todos sabiam que Tibério mal disfarçava o prazer que lhe dera a morte 
de Germânico. 

3. Tibério e Augusta não compareceram, ou porque julgassem 
abaixo de sua majestade serem vistos a chorar, ou talvez para não serem 
suspeitados de dissimulação, alvos como seriam de todas as vistas. Não 
encontro nos historiadores do tempo, nem no Diário do Povo Romano que 
Antônia, mãe de Germânico, tenha sido vista em nenhuma cerimônia, ao 
passo que, além de Agripina, Druso e Cláudio, os outros parentes são 
nominalmente mencionados: talvez não lho permitisse seu estado 
valetudinário, talvez abatida pela dor, não se julgasse com ânimo de ver tão 
triste espetáculo. Mais facilmente, porém, eu creria que Tibério e 
Augusta, não tendo saído de casa, a detivessem também para que 
parecesse igual a aflição e serem a avó e o tio impedidos pelo exemplo da 
mãe112. 

 
 Deste modo, podemos inferir, após a sequência descritiva acerca da passagem das 

cinzas de Germânico, que a intencionalidade discursiva de Tácito conduziu gradativamente o 

leitor a uma ‘visualização’ deste episódio, por meio da insinuação. E o fez de modo tão 

brilhante, que nos possibilitou o vislumbre da expressão de satisfação (laetam), observada na 

face de Tibério, sem sequer termos a noção de como o filho de Júlia Augusta realmente seria.  

Todavia, reconhecemos todos os tipos de expressões corporais e faciais, por nossas 

próprias experiências sensoriais; e ao citar a palavra ‘prazer/felicidade’, imediatamente 

recriamos uma imagem mental do indivíduo, associando-a à situação descrita.  

                                                        
111 TACITUS, Annales, III, 2-3.  
112 TÁCITO, Anais, livro III, 2-3. Tradução de Leopoldo Pereira, pp.74 e 75. 
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Como conceber tal expressão diante de tamanha dor pública? Essa ‘visualização’ é 

imoral e indigna – afinal o leitor/ouvinte acabara de ‘acompanhar’ um cortejo fúnebre de 

alguém muito querido – e, portanto, o decoro, que reveste esse tipo de situação, preza que todos 

os envolvidos lamentem a perda e expressem sua imensa tristeza. Uma visão contrária a esta 

última seria considerada repulsiva e de má-índole. Ou seja, a fantasia que Tácito produziu, 

surtiu exatamente o efeito desejado por ele.  

Ao voltarmos a atenção para o conceito de phantasia, torna-se evidente que ela é capaz 

de produzir visões de todos os tipos, desde aquelas antes nunca vistas, ou sequer imaginadas, até 

as reconhecíveis, comumente encontradas no mundo físico. Novamente, observa-se que o 

sucesso dessa concepção mental advém da visualização (enárgeia) vividamente construída por 

meio das palavras.  

Quintiliano relaciona os conceitos de phantasia e de enárgeia/euidentia da seguinte 

maneira:  

 

29. “[...] Quas phantasias Graeci vocant (nos sane visiones 
appellemus),per quas imagines rerum absentium ita repraesentantur animo 
ut eas cernere oculis ac praesentes habere videamur, has quisquis bene 
ceperit is erit in adfectibus potentissimus.113” 

29. [...] O que os gregos chamam de fantasia (nós chamamos de 
visões), através das quais as imagens das coisas ausentes são assim 
representadas na mente, para que possam parecer visíveis e realmente 
presentes, Quem tem estas concepções, será o mais poderoso nos afetos.114” 

 

88. “[...] energeia confinis his (est enim ab agendo ducta) et cuius 
propria sit virtus non esse quae dicuntur otiosa.115” 

88. A enargia, junto a estes (é uma conduta derivada da ação), da qual 
a virtude é própria e que o que é dito não deve ser inútil..116” 

 
 
40. “Illa vero, ut ait Cicero, sub oculos subiectio tum fieri solet cum 

res non gesta indicatur sed ut sit gesta ostenditur, nec universa sed per 
partis: quem locum proximo libro subiecimus evidentiae. Et Celsus hoc 
nomen isti figurae dedit: ab aliis hypotyposis dicitur, proposita quaedam 
forma rerum ita expressa verbis ut cerni potius videantur quam audiri: “ipse 
inflammatus scelere et furore in forum venit, ardebant oculi, toto ex ore 
crudelitas eminebat117” 

40. Mas esta, como diz Cícero, a ser feita diante de nossos olhos, 
quando normalmente as coisas não são feitas inteiras, mas por partes para que 

                                                        
113 QUINTILIANO, Institutio Oratoria, VI,2,29 
114 id. ib., VI,2,29. Tradução nossa. 
115 QUINTILIANO, Institutio Oratoria, VIII, 3, 88 
116 id.,ib., Institutio Oratoria, VIII, 3, 88. Tradução nossa. 
117 QUINTILIANO, Institutio Oratoria, IX, 2, 40 
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não possam ser ser indicadas e, contudo, devam ser mostradas; outrora 
adicionadas ao livro anterior das evidências, e Celso deu esse nome a esta 
figura. Por outros é nomeada hipotipose, que propõe certa exposição das 
coisas e se expressa em palavras, de tal forma que para eles pareçam ser antes 
vistas do que ouvidas: "Ele, inflamado de fúria e de crime, veio para o fórum, 
os olhos estavam queimando e todo seu rosto emanava crueldade.118” 

 

 Em suma, a phantasia nada mais é do que o efeito da enargia/evidência. E, faz-se 

importante observar que a phantasia não está restrita a um determinado tempo e espaço na 

narrativa. Ela pode abordar tanto o passado, como também o presente e o futuro, ainda que esse 

venha a ocorrer ou não.  

Na katábasis119 de Eneias120, Anquises pede ao jovem para que observe, numa cena 

vindoura, a imagem de dois homens ilustres. Ambos receberão inúmeras glorificações por toda 

a Roma. Um deles é seu descendente, e será conhecido pela alcunha de César. Ao falecer, este 

homem subirá aos céus e será considerado divino. O outro, assim como o primeiro, também será 

divino por sua descendência, e deste modo, trará um período áureo e próspero à cidade romana. 

Os acontecimentos que se seguem ao seu reinado, falam da conquista de inúmeros territórios e 

da ampliação de seu império por horizontes antes sequer imaginados.  

Esses lugares, os quais um dia formarão o território romano, são trazidos aos ‘olhos da 

mente’ com detalhes belíssimos. E é importante ressaltar que essa descrição intencionalmente 

transmite a ideia de ter sido elaborada muito antes do nascimento da nação (presságio) e 

supostamente prediz um acontecimento que teria se concretizado. Ou seja, na verdade, trata-se 

de uma leitura feita no presente, que trata de acontecimentos ocorridos em um tempo passado, 

cujo presságio é proferido. 

Segundo Lausberg121, a euidentia é uma das características peculiares deste tipo de 

discurso. Em suma, trata-se da descrição viva e detalhada de um objeto mediante a enumeração 

de suas particularidades sensíveis (reais ou inventadas pela fantasia). Na euidentia, o caráter é 

essencialmente estático; embora o processo trate da descrição de um quadro, que aparenta certo 

movimento em seus detalhes, o conjunto está contido no âmbito de um sistema único, ou seja, 

simultâneo. Observe:  

 

                                                        
118 id.,ib., IX, 2, 40. Tradução nossa. 
119 “A literatura filosófica antiga demonstra compreender o exercício místico da katábasis como um 
momento fundamental do itinerário intelectual de formação do homem sábio. Todas as descidas, toda as 
katábasis culminam, num momento fundamental, num locus narrativo de importância crucial para o 
pensamento ocidental.” CORNELLI, G. Filosofia Antiga Underground: Da Katábasis ao Hades à 
Caverna de Platão. PUCSP, Revista de Estudos da Religião, 2007. p.97. 
120 VIRGÍLIO, Eneida. Livro VI, v. 781 a 800. 
121 Manual de Retórica Literária, 1991, §810 
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“en huius, nate, auspiciis illa incluta Roma 
imperium terris, animos aequabit Olympo, 
septemque una sibi muro circumdabit arces, 
felix prole uirum: qualis Berecyntia mater 
inuehitur curru Phrygias turrita per urbes                  785 
laeta deum partu, centum complexa nepotes, 
omnis caelicolas, omnis supera alta tenentis. 
huc geminas nunc flecte acies, hanc aspice gentem 
Romanosque tuos. hic Caesar et omnis Iuli 
progenies magnum caeli uentura sub axem.               790 
hic uir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, 
Augustus Caesar, diui genus, aurea condet 
saecula qui rursus Latio regnata per arua 
Saturno quondam, super et Garamantas et Indos 
proferet imperium; iacet extra sidera tellus,               795 
extra anni solisque uias, ubi caelifer Atlas 
axem umero torquet stellis ardentibus aptum. 
huius in aduentum iam nunc et Caspia regna 
responsis horrent diuum et Maeotia tellus, 
et septemgemini turbant trepida ostia Nili.122”               800 
 
 
 
“Eis ali, filho, aquela ínclita Roma 
Qu’há de igualar, sob os auspícios deste 
Co’império a terra, co’o valor o Olimpo, 
E encerrar em seus muros montes sete: 
Feliz co’a sua prole d’homens grandes, 
Qual no seu carro a Berecíntia Madre, 
Coroada de torres, conduzida 
Pelas Frígias cidades em triunfo 
Com o parto dos Deuses vai contente 
Apertando nos braços netos cento, 
Todos eles celícolas e todos 
Os mais altos assentos ocupando. 
Para aqui, para aqui ambos os olhos 
Volta: vê este povo e os teus Romanos. 
Este é César, e d’Iulo toda a estirpe, 
Qu’há de subir do céu à mor altura. 
Este, este é o barão que tantas vezes 
Ouvido tens estar-te prometido, 
Augusto César, geração dos deuses, 
Que nos campos do Lácio os áureos tempos 
Renovará do reino de Saturno; 
Além dos Garamantes e dos Indos 
Estenderá do seu império as raias. 
Dos Trópicos além, além das vias 
Do ano e Sol, uma terra jaz, lá onde 
Sobre os ombros o céu Atlas sustenta 
De incendiadas estrelas recamado: 
Esta à sua chegada e os Cáspios montes, 
Co’as respostas do Oráculo estremecem, 
E a Meótica terra, e as bocas sete 
Do Nilo amedrontadas se perturbam.123” 

 

                                                        
122 VERGILIVS, Aeneid III, v. 781 a 800. 
123 VIRGÍLIO, Eneida, VI, v.781 a 800. Tradução de José Victorino Barreto Feio, 2004, p.201 
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Quintiliano analisa e nomeia as descrições desse tipo da seguinte maneira; 

 

41. “Nec solum quae facta sint aut fiant sed etiam quae futura sint aut 
futura fuerint imaginamur.[...] Sed haec quidem translatio temporum, quae 
proprie metastasis dicitur, in diatyposi verecundior apud priores fuit.124” 

41. “Não são apenas coisas que aconteceram ou poderiam ter 
acontecido, mas, elas também acontecem no futuro ou que se imagine que 
ocorram no futuro [...] Porém, esta coisa de “transferência de tempo”, que é 
propriamente nomeada de metastasis, foi mais modestamente chamada de 
diatypósis entre os primeiros.125” 

 

44. “Locorum quoque dilucida et significans descriptio eidem virtuti 
adsignatur a quibusdam, alii topographian dicunt.126” 

44. “E também coloca uma descrição clara e significativa dos lugares 
designada por alguns como a mesma virtude; outros chamam-na de 
topographía.127” 

 
 

Cícero, por sua vez, também trata as questões acerca da phantasia e da 

enárgeia/euidentia: 

 

“[29, 101] (...) mentis oculis uidere possumus.128” 

“[29, 101] (...) podemos ver com os olhos da mente.129” 

“[2, 357] (...) acerrimum autem ex omnibus nostris sensibus esse 
sensum uidendi, quare facilime animo tenere posse ea, quae perciperentur 
auribus aut cogitatione, si etiam commendatione oculorm animis 
traderentur.130” 

“[2, 357] (...)mas, o mais agudo de todos os nossos sentidos é a 
sensação de ver, por ter facilmente na alma as coisas que são percebidas 
pelos ouvidos ou pelo pensamento, se também for entregue aos espíritos com 
o auxílio dos olhos.131” 

 

II.2.  As repraesentationes públicas e privadas: memoria e monumentum. 

No livro História e Memória de Le Goff  o autor faz observações acerca de uma 

abundância de inscrições do mundo antigo observada em todos os lugares possíveis, incluindo 

                                                        
124 QUINTILIANO, Institutio Oratoria, IX, 2, 41 
125 QUINTILIANO, Institutio Oratoria, IX, 2, 41. Tradução nossa. 
126 QUINTILIANO, Institutio Oratoria, IX, 2, 44 
127 id.,ib., IX, 2, 44. Tradução nossa. 
128 CÍCERO, Orator, 29, 101. Tradução nossa. 
129 Id.,ib., 29, 101. Tradução nossa. 
130 CÍCERO, De Oratore, 2, 357.  
131 id.,ib., 2, 357. Tradução nossa. 
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cemitérios, templos, estradas, praças, e até mesmo cavernas. Ou seja, era evidente o empenho 

para que importantes eventos, datas comemorativas e nomes ilustres fossem evidenciados e 

perpetuados nas lembranças destas e de futuras gerações. 

 Pedra e mármore reforçavam a memorização destes acontecimentos, na medida em que 

se repetiam constantemente e com grande frequência. Afinal, a durabilidade e a rigidez dos 

materiais escolhidos nessas construções possibilitavam que as mesmas fossem observadas 

continuamente e por diversas gerações. Todavia, outra forma de escrita elaborada em diferentes 

materiais (tais como pergaminhos e papiros), também era considerada um instrumento vital para 

assegurar-se a retenção de determinadas informações. Observe: 

 

“Neste tipo de documento a escrita tem duas funções principais: “Uma 
é o armazenamento de informações, que permite comunicar através do tempo 
e do espaço, e fornece ao homem um processo de marcação, memorização e 
registro”; a outra, “ao assegurar a passagem da esfera auditiva à visual”, 
permite “reexaminar, reordenar, retificar frases e até palavras isoladas132”. 

 

 A passagem do texto oral para o escrito permitiu que este processo de memorização 

verbal fosse transcrito numa forma lexical precisa e organizada. No caso da Grécia antiga, o 

poder da realeza é claramente observado nos textos homéricos.  

A Ilíada constitui-se precisamente de versos hexâmetros; e, no Canto II, é possível 

observar que o ‘eco’ versificado e contínuo é enfático ao nomear sucessivamente os catálogos 

de navios, os melhores guerreiros, os melhores cavalos aqueus e, por fim, o exército troiano. E, 

essa repetição sonora funcionava como um exercício mnemônico. A memória individual, 

conhecida verbalmente por gerações, torna-se coletiva por meio da escrita. Na Grécia, os 

funcionários da memória, ou os mnemones, eram magistrados que acompanhavam os ‘heróis’ da 

mitologia incessantemente, para que os desígnios divinos e jurídicos não fossem esquecidos. E, 

com o surgimento da escrita, estes homens tornaram-se arquivistas. 

 Na Grécia antiga, a memória era tida como uma deusa, mãe das nove musas, chamada 

Mnemosine. Seu dever era trazer à memória dos homens as lendas das origens e das grandes 

ações dos heróis, por meio da poesia lírica.  

 O grego Simônides de Céos (556 – 468 a.C.), por sua vez, foi o criador da 

Mnemotécnica. Cícero relata, em seu De Oratore133, um acontecimento envolvendo o próprio 

Simônides: este fora convidado para um banquete, a fim de recitar um poema em homenagem a 

Castor e Pólux. Tendo terminado seu trabalho, o anfitrião recusou-se a pagar-lhe o combinado, 

                                                        
132 LE GOFF, J. História e memória. 3ª ed. Campinas: Editora da Unicamp, l994. p. 433 
133 II, 86. 
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argumentando que a ele caberia apenas custear-lhe a metade do valor; quanto ao restante, que o 

poeta cobrasse dos próprios Dióscuros.  

Logo depois, Simônides foi avisado de que dois jovens o aguardavam fora da casa. Na 

saída, não avistou ninguém a sua espera. Neste momento, o teto da casa desabou sobre as 

pessoas que se encontravam no recinto, esmagando a todos. Os corpos só seriam reconhecidos 

com a ajuda do poeta, que se lembrava da ordem exata de distribuição dos convidados à mesa. 

Esta lembrança das características visuais, organizada mentalmente por meio de uma ordem, foi 

considerada primordial para a obtenção de uma boa memória. A divisão dos lugares 

proporcionou ao poeta efetuar associações com as diversas imagens, símbolos, cores e formatos 

específicos, permitindo-lhe recordar os fatos e elaborar um ‘quadro mental’ do cenário que fora 

observado anteriormente. Chippetta faz uma interessante observação a esse respeito:  

 

“A aproximação entre palavra e imagem certamente foi fomentada 
pela arte da memória, uma técnica de longa tradição que cuidava de 
transformar em imagens palavras e coisas a serem memorizadas e colocar 
essas imagens em lugares previamente ordenados. “Chego aos campos e 
vastos palácios da memória onde estão tesouros de inumeráveis imagens 
trazidas por percepções de toda espécie”. É como palácios que guardam 
tesouros de imagens que Agostinho apresenta a memória. Quando de profere 
um discurso é como se se entrasse num palácio muito conhecido e adornado 
com as imagens daquilo que se está para dizer; as palavras e coisas do 
discurso ficam guardadas na memória como um tesouro.134” 

 
“Nesse momento, Simônides se apresenta dizendo que pode identificar 

os corpos reconhecendo-os de acordo com o lugar que cada um ocupava 
durante o banquete. Teria, assim, inventado a Arte da Memória, ou seja, a 
memória artificial, relacionando cada coisa que se quer lembrar a um lugar 
previamente ordenado. 

Como parte da Retórica a Arte foi preservada e transmitida pelos 
tratados ciceronianos da memória artificial em que o material a ser 
memorizado é articulado em imagens e lugares.135” 

 
A autora reafirma a importância do processo mnemônico, o qual aproxima a imagem e a 

palavra, como um dos quesitos essenciais para estruturar a argumentação de todo e qualquer 

gênero discursivo. De fato, Aristóteles, Cícero e Quintiliano já afirmavam que a retórica dividia-

se em inuentio (invenção), dispositio (disposição), elocutio (elocução), memoria (memória) e 

actio ou  pronuntiatio (ação). E, no que diz respeito à memória, sabe-se que ela é vital para a 

organização e distribuição das imagens, dos lugares e das palavras em seu devido tempo. A 

associação entre esses elementos permite que a disposição dos fatos seja memorizada e, 

                                                        
134 CHIAPPETTA A. Uma arte da memória do sec. XVII. In: Retórica. Org.: Adma Muhama, Mayra 
Laudanna e Luiz Armando Bagolin. São Paulo: Annablume, IEB, 2012, p.63. 
135 CHIAPPETTA A.. Uma arte da memória do sec. XVII. In: Retórica. Org.: Adma Muhama, Mayra 
Laudanna e Luiz Armando Bagolin. São Paulo: Annablume, IEB, 2012, p.67. 
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consequentemente, preservada. Deste modo, a organização das argumentações nos devidos 

lugares de uma narrativa é fundamental para a compreensão e o reconhecimento do discurso.  

Esta recordação mnemônica é posteriormente dividida em memória das coisas (memoria 

rerum) e memória das palavras (memoria verborum). Ambas teriam uma função primordial 

dentro de toda e qualquer sociedade: 

  

“[...] a memória coletiva é não somente uma conquista, é também um 
instrumento e um objeto de poder. São as sociedades cuja memória social é 
sobretudo oral ou que estão em vias de constituir uma memória coletiva 
escrita que melhor permitem compreender esta luta pela dominação da 
recordação e da tradição, esta manifestação da memória. 

O caso da historiografia etrusca constitui talvez a ilustração de uma 
memória coletiva tão estreitamente ligada a uma classe social dominante que 
a identificação dessa classe com a nação significou ausência de memória, 
quando a nação desapareceu: “Não conhecemos os etruscos, no plano 
literário, a não ser por intermédio dos Gregos e dos Romanos: não nos 
chegou nenhuma relação histórica, admitindo que esta tenha existido. Talvez 
as suas tradições históricas ou para-históricas nacionais tenham desaparecido 
com a aristocracia que parece ter sido a depositária do patrimônio moral, 
jurídico e religioso da sua nação. Quando esta deixou de existir enquanto 
nação autônoma, os Etruscos perderam, ao que parece, a consciência do seu 
passado, ou seja, de si mesmos.136 

 
Em outras palavras, a história de um povo é a sua identidade. É o registro dos 

acontecimentos e dos principais personagens de sua história que faz com que saibamos a 

importância dessa civilização em um determinado período, por meio da historicidade deixada 

por eles. Essa sociedade deixou documentada suas heranças culturais, econômicas, sociais e 

políticas, as quais serviriam de exemplos a serem seguidos, ou não, para as futuras gerações. 

Isso é vital para a perpetuação da memória de uma civilização e tal intencionalidade tinha 

exatamente esse propósito. Deixar uma referência para que as gerações futuras tivessem 

consciência de sua autonomia, conhecessem sua história e reconhecessem as suas origens. 

Observe a citação de Le Goff, que cita uma das práticas desses registros: 

 

“Veyne, estudando o evergetismo grego e romano, mostrou 
admiravelmente como os ricos “sacrificaram então uma parte da sua fortuna 
para deixar uma recordação do seu papel”137, e como, no Império Romano, o 
imperador monopolizou o evergetismo e, ao mesmo tempo, a memória 
coletiva: “sozinho, manda construir todos os edifícios públicos (à exceção 
dos monumentos que o senado e o povo romano erguem em sua honra)138”. 

 

                                                        
136 MANSUELLI, G. A., Les civilisations de l'Europe ancienne, Arthaud, Paris, 1967, pp.139 e 140. In: 
LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas, São Paulo: Ed. Unicamp, 1994, p. 476. 
137 VEYNE, Le Pain et le Cirque, Seuil, Paris, 1973, p. 272. 
138 LE GOFF, História e Memória, Trad.: Bernardo Leitão [et. al]. Campinas, Editora SP da Unicamp, 
1990.p. 46. 
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No universo Greco-romano, a elaboração supostamente desinteressada de documentos e 

monumentos históricos está claramente relacionada à perpetuação da memória. Como já dito 

anteriormente nas observações do autor, caberá ao historiador analisar estes 

documentos/monumentos a fim de desmitificar-lhes as aparências de uma sociedade, que se 

esforçou (consciente ou inconscientemente) em construir uma significação de aparente 

superioridade e nobreza. Por esta razão, é necessário que o historiador tenha uma visão 

absolutamete crítica, pois:  

 

“[...] qualquer documento é, ao mesmo tempo, verdadeiro – incluindo 
e talvez sobretudo, os falsos – e falso, porque um monumento é em primeiro 
lugar uma roupagem, uma aparência enganadora, uma montagem. É preciso 
começar por desmontar, demolir esta desmontagem, desestruturar esta 
construção e analisar as condições de produção dos documentos-
monumentos139”. 

 
A historicidade de uma civilização abrange inúmeras partes que, por fim, constituem o 

todo de sua memória.  Por essa razão, os historiadores, retóricos e filósofos elaboravam diversos 

estudos acerca dessas construções para que nada fosse considerado irrelevante, supérfluo ou não 

digno de ser registrado. Cada observação histórica, sendo ela sublime ou não, deveria ser um 

exemplo de mouere, delectare e docere. Contudo, a responsabilidade de documentar elementos 

de tamanha relevância era atribuída apenas às auctoritas, cuja respeitabilidade estaria acima de 

quaisquer subjeções. E, deste modo, a memória seria tomada como a mais absoluta verdade e, 

consequemente, estaria preservada.  

No entanto, aquele que tem o dever de registrar os acontecimentos em torno de uma 

civilização, deverá consentir por uma total e absoluta imparcialidade acerca das suas 

observações, sem deixar-se levar por questões ou insinuações pessoais e particulares, que 

possam vir a distorcer e influenciar as opiniões dos observadores ao seu favor. Isso obscureceria 

a verdadeira memória, dando-lhe uma descrição subversiva e enganosa. O critério verbal e 

imagético devem corresponder a todas as observações e registros anteriores, os quais 

correspondam e corroborem devidamente com as suas representações. Por essa razão, a retórica 

epidítica é fundamental para a compreensão do momento histórico, das ações e suas 

consequências, das personagens e dos desígnios atribuídos a cada um deles, de modo a “trazer 

vividamente aos olhos” a mensagem inserida em cada uma de suas descrições.  

No livro IV de Retórica à Herênio, temos as seguintes definições sobre a elaboração 

dos retratos de importantes cidadãos da aristocracia romana: “63. Effictio est, cum exprimitur 

atque effingitur uerbis corporis cuiuspiam forma, quoad satis sit ad intellegendum [...] Habet 

                                                        
139 LE GOFF, História e Memória, trad. Bernardo Leitão e Irene Ferreira, 1990, p.548 
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haec exornatio cum utilitatem, si quem uelis demonstrare, tum uenustatem, si breuiter et 

dilucide facta est.140”  

“63. Na efígie, exprime-se e forja-se com palavras a forma do corpo de alguém, o 

suficiente para que seja reconhecido, [...] Este ornamento é proveitoso quando se quer designar 

alguém e, encantador, se isso for feito com brevidade e clareza.141”  

E ainda: “66. Conformatio est, cum aliqua, quae non adest, persona configitu r quase 

adsit, aut cum res muta auti informis fit eloquens, et forma ei et oratio adtribuitur ad dignitatem 

adcommodata, aut actioquaedam [...]142” 

“66. A personificação consiste em configurar uma pessoa ausente como se estivesse 

presente, também em fazer falar uma coisa muda ou informe atribuindo-lhe ou forma e discurso 

ou uma ação adequados a sua dignidade [...]143”  

 

 Se observarem-se os preceitos da elocução, torna-se evidente a semelhança entre o 

caráter verbal e imagético. As figuras e os ornamentos são aplicados para conferir a dignidade a 

cada gênero do discurso (o grave, o médio e o tênue), proporcionando-lhe exemplos verbais e 

visuais. Estes últimos demonstrarão as argumentações de acordo com a intencionalidade do 

orador, com a situação a ser exemplificada e com o público presente. 

Entretanto, segundo Martins144, os retratos expostos na domus, dentro do columbarium, 

tinham a intenção de trazer a memória os grandes feitos e os valores morais daquele cidadão, 

apresentando-o exatamente como em vida; sendo um exemplo a ser seguido por seus 

descendentes.  

O retrato de cera expunha todas as expressões faciais, e não tinha a necessidade de ser 

retocado pelos artífices, pois estas effigies estavam restritas apenas ao ambiente privado, junto 

aos seus familiares. Era um típico retrato íntimo e familiar, ao qual eram desnecessárias as 

atribuições helenísticas e fisiognomônicas, pois o seu caráter já era devidamente reconhecido 

pelos seus. 

No Augusto Primaporta, a magnitude, a beleza e a sublimidade helenísticas estão 

devidamente referenciadas, justamente pelo fato de a representação tratar de um retrato público 

                                                        
140 [ANÔNIMO]. Ad C. Herennium. De Ratione Dicendi, IV, 63.  
141 [ANÔNIMO]. Retórica a Herênio, livro IV, 63. Trad. Adriana Seabra & A. P. Celestino Faria. C., p. 
299. 
142 [ANÔNIMO]. Ad C. Herennium. De Ratione Dicendi, IV, 66.  
143 [ANÔNIMO]. Retórica a Herênio, livro IV, 66. Trad. Adriana Seabra & A. P. Celestino Faria. C., p. 
307. 
144 MARTINS, P., Os romanos, o direito, a imagem e a morte, In: As formas do Império Romano. Org.: 
Fábio Faversani e Fábio Joly. UFOP. 2010.  
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e, sendo assim, estava caracterizada de acordo com a mensagem retoricamente implícita, Deste 

modo, sua exposição era facilmente reconhecida e apreendida por seu povo. 

Caso fosse exigida uma exposição pública, a correção da ars/téchne deveria ser aplicada 

por um artista. Este, por sua vez, seguiria os padrões de decoro e beleza daquela sociedade. Esta 

interferência sobre a natureza (natura) é aplicada em vista do discurso não verbal apresentado 

pela representação imagética.  

A inuentio é inserida na elocutio, assumindo certa amplificação, que enfatiza o vigor, a 

virilidade, a altivez e a juventude, restritas apenas aos nobres e honrados membros da 

aristocracia romana. 

Em outras palavras, algumas representações apresentavam-se exatamente  de acordo 

com o decoro exigido pelas imagens públicas. Entretanto, os retratos privados, geralmente 

procuravam demonstrar certa sabedoria, aliada a uma expressão madura e austera. Essas 

características típicas da idade e da experiência de um nobre familiar deveriam ser exaltadas 

para que o retratado parecesse estar ali. Desse modo, ao propósito imagético caberia ensinar e 

relembrar as futuras gerações sobre como pensar, falar e agir para um dia alçar tamanha 

honradez. 

 Na Antiguidade Greco-romana, o monumentum tinha a intenção de ser eterno, pois 

resgatava o passado e o expunha diante de todos, em um tempo e espaço indeterminados.  

Sendo assim, quer seja em representações visuais, escritas ou verbais, a memoria 

sempre estará implícita em todos os meios que, sendo verdadeiros ou não, têm a função de 

expor a história de uma nação, a biografia de seus líderes, a religião de seu povo e a lenda de 

suas origens. 

 

II.3. A iconografia e a propaganda imagética durante o período pré-augustano e 

augustano. 

 De acordo com Zanker145, durante o final do período republicano, o estilo, comumente 

observado na confecção de estátuas, retratava os homens da aristocracia em seus devidos cargos 

políticos, militares e religiosos.  

Esta distinção dava-se nas vestes togadas, que continham atributos para identificar e 

nomear o cargo e a importância de cada nobre romano. O estilo sóbrio e padronizado dos trajes 

refletia uma estrutura de poder estritamente ordenada, uma vez que os cargos alteravam-se todos 

os anos e, por essa razão, a vestimenta representava o ícone da civilidade romana – ela era digna 
                                                        
145 ZANKER, P., The power of the images in the age of Augustus, 1990, p. 05 a 08 
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de um verdadeiro cidadão romano (ciuis). A rivalidade existente entre os aristocratas não 

permitia nenhum excesso ou representação indevida e, por esta razão, as figurações abdicavam 

das características helenísticas sobre-humanas, e optavam por condizer com a veridicidade das 

realizações individuais de cada cidadão.  

Isso restringia o poder a duas classes sociais: domi e militiae. Todavia, os líderes do 

Senado temiam àqueles que poderiam tirar algum proveito político por meio das glórias 

militares. Por esta razão, os senadores, que detinham a capacidade de tomar suas próprias 

decisões, jamais autorizariam a confecção de estátuas equestres ou mesmo da armada romana. 

Tais figurações eram usualmente observadas nas representações helenísticas de generais e reis 

gregos. Porém, o general Sula, já habituado a desconsiderar regras e tradições, seria o primeiro a 

exibir sua imagem no Fórum Romano, com as características outrora proibidas pelo Senado. A 

moeda, a seguir, é apenas um exemplo da afronta de Sula: 

 

 

Figura 9  – L. Manlius Torquatus e Cornelius Sulla. 82 a. C.146 
 

O Senado também não poderia proibir as representações privadas no estilo helenístico, 

uma vez que eram ambientadas dentro da domus, e cultuadas em ritos fúnebres nos santuários. 

Logo, muitas contradições nos padrões estatuários, anteriormente regulamentados pelo Senado, 

começaram a eclodir por toda a Roma.  

A nudez das imagens gregas, outrora considerada como uma afronta moral, começou a 

fazer parte de uma nova concepção de força, heroísmo e carisma. Tal característica passou a ser 

                                                        
146 No verso, o nome de Manlius e o retrato do lado direito da face de Roma, usando um capacete alado, 
um brinco com pingente em forma de cruz, um colar, e um penteado que divide os cabelos em três 
cachos. No reverso, Sulla está togado em posse da quadriga triunfal (que segue direcionada à direita), 
segurando nas mãos as rédeas e um ramo. Acima dele, vê-se a Vitória alada, prestes a coroá-lo a com 
coroa de louros. 
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figurada nas representações imagéticas dos generais romanos, assim como pelos cidadãos 

pertencentes à alta sociedade: 

 

 
 

Figura 10 – Comerciante romano como um “pseudo-atleta”. Delos. (Grécia, Museu  
Nacional de Atenas) – final do século 1 a.C./início do século I d.C. 

 

 Plínio, o velho, em sua Naturalis Historia147 cita o fato de os aristocratas ordenarem a 

confecção de estátuas, vestidas apenas com uma toga. E não satisfeitos, ainda expunham figuras 

nuas a segurarem lanças, com base nos moldes dos efebos (os quais eram nomeados Aquiles), 

comumente vistos nos ginásios gregos. Obviamente, apenas os mais abastados tinham condições 

de ostentar tal luxo ao erigir estátuas que prestigiassem sua posição social, e fossem 

semelhantes aos modelos considerados como ideais de perfeição e beleza. Isso era um privilégio 

restrito a poucos cidadãos, e daí advinha a sua importância. 

Contudo, o costume grego era de não cobrir-se o corpo, enquanto a prática romana 

prezava o hábito de ‘vestir’ as estátuas com o peitoral militar. Os romanos orgulhavam-se do 

sucesso de suas atividades bélicas e, portanto, o traje estava relacionado a uma demonstração de 

                                                        
147 XXXIV, 18 
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força e poder pertencentes aos cidadãos romanos. E, de fato, o próprio Júlio César permitiria a 

construção de uma estátua de si próprio, trajando uma couraça, para ser exibida publicamente no 

Fórum Romano.  Todavia, a combinação dos estilos romanos e helenísticos, trouxe uma nova 

realidade na figuração do poderio dos soberanos, jamais imaginada pela tradicional arte da 

República Romana.  

Enquanto um determinado tipo de escultura exultava a riqueza, a idade, a experiência e 

a importância de cada nobre cidadão; a outra atribuía aos retratos um aspecto jovial e sobre-

humano; em outras palavras, quase divino.  

No retrato a seguir, vê-se a representação imagética de um casal aristocrata, disposta em 

uma tumba. Esta era uma reprodução típica dos finais da era republicana: 

 

 

Figura 11  – Casal togado. Via Statalia, 75 a.C. (Roma, Museu Capitolino) 
 

Desta maneira, o tradicionalismo romano ainda sobrepunha-se sobre as esculturas. 

Embora os corpos fossem retratados com características helenísticas, prevalecia a preferência 

em representá-los cobertos com as vestimentas que caracterizavam o nível social. Os retratos 

eram basicamente construídos com aspectos individuais personalizados, para que expusessem 

nitidamente as características baseadas nos tratados fisiognomônicos. Observe a diferença entre 

os bustos a seguir, confeccionados na Roma dos períodos republicano, pré- augustano e 

augustano: 
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Figura 12 – Busto de um aristocrata romano, velado para os rituais de sacrifício. (Período 
Republicano – século I a.C. – Museu do Vaticano) 

 

 
 

Figura 13 – Busto de um aristocrata romano em Cumas (Final do período Republicano – 50 a.C. 
– Museu de Boston) 
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Figura 14 – Augusto como princeps, com a coroa cívica na cabeça (Roma, Museu Capitolino) – 
Período: Principado de Augusto. 

 

A figura 12 retrata um homem idoso e calvo. O rosto emoldura todas as rugas de 

expressão e sua representação é verídica e muito próxima à effigie, em outras palavras, é 

idêntica ao retratado. Durante o período republicano, a imagem deveria corresponder fielmente 

com a aparência do figurado. A veridicidade era primordial e deveria deixar transparecer a 

seriedade, a austeridade, o senso do dever para com a nação, e a experiência obtida por esses 

homens que constituíam o pater familias romano. 

A figura 13 ainda mantém algumas características do estilo romano. Os traços do 

figurado apresentam um aspecto envelhecido; contudo, nota-se que as marcas de expressão são 

mais sutis e encontram-se ligeiramente ‘plastificadas’. Ou seja, os traços do retratado são 

verossímeis à sua aparência real, no entanto, a imagem segue uma tendência ideológica que a 

adapta a um certo critério estético. A cabeça está levemente inclinada para a direita e o olhar 

ausente parece focar um ‘plano superior’ – característica notadamente helenística. Além disso, 

as sobrancelhas e os olhos são bem marcados e expressivos, denotando uma aparência austera e 

compenetrada.  

Por fim, a figura 14 define o tipo de representação que seria adotada durante o 

principado de Augusto. Igualmente nesse retrato existe a verossimilhança com o retratado, 

contudo, os critérios helenísticos padronizam um estilo adaptado à ideologia de um novo 

governo. O retrato é harmônico, e segue os princípios simétricos, característicos do cânone 

clássico. O rosto é belo, jovial, e revela um caráter  enobrecido devido à sua própria condição 
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social e à honra atribuída a ele (coroa cívica), além de  uma expressão  calma e elevada. Cada 

mecha de seu cabelo é cuidadosamente distribuída, para adornar a coroa cívica em sua cabeça.  

Nota-se que o escultor executou uma técnica artística mais intelectual, atento às 

exigências de uma beleza clássica atemporal, que ocultaram seu nariz levemente aquilino e as 

sobrancelhas unidas, aliada aos desígnios dos tratados fisiognomônicos, como veremos mais 

adiante. Durante todo o reinado de Augusto, suas esculturas seriam vistas com as mesmas 

características citadas acima, mesmo estando o princeps em avançada idade. Assim como na 

imagem 16, a cabeça está inclinada à direita e o olhar parece transcender os limites da realidade. 

Esta técnica helenística visava aproximar a imagem do retratado a de um semideus, 

concedendo-lhe certa imortalidade em suas reproduções. 

De acordo com a premissa platônica, a partir deste critério de construção imagética, é 

possível afirmar que a veridicidade torna-se restringível, à medida que a obra necessita atingir 

um determinado critério máximo de perfeição, ou seja, a representação ideal (ou idealizada) do 

modelo. 

Observe o seguinte diálogo da obra O Sofista, de Platão: 

 

“Estrangeiro – Proponho dividir, com a maior rapidez possível, a arte 
dos simulacros, e, uma vez firmados nela os pés, no caso de tentar resistir-nos 
o sofista, sugigá-lo segundo as determinações do edito real da razão, a quem 
apresentaremos a presa. E se ele se enfiar pelos recessos da arte de imitar, 
continuaremos a acompanhar-lhe o rastro, com subdividir sem parar a secção 
a que se acolher, até pormos a mão em cima dele. De um jeito ou de outro, 
nem ele nem espécie alguma poderá gabar-se de haver escapado dos que 
sabem tratar com igual proficiência o geral e o particular. 

Teeteto – Falaste bem; assim mesmo é que devemos proceder. 
Estrangeiro – Continuando a aplicar o método da divisão, creio 

perceber agora duas espécies de arte mimética. Em qual delas se encontra a 
forma que procuramos, é o que ainda não me considero em condições de 
decidir. 

Teeteto  –  Porém antes disso declaremos quais são essas espécies. 
Estrangeiro – Vejo primeiro a arte de copiar, que consegue os 

melhores resultados quando o original é reproduzido em suas proporções de 
comprimento, largura e profundidade, além das cores apropriadas a cada 
parte, do que resulta uma cópia perfeita. 

Teeteto – Como! Não é isso, justamente, que todos os imitadores 
procuram fazer? 

Estrangeiro – Pelo menos, não é o que se verifica com os que 
modelam ou pintam obras monumentais. Pois se quiserem reproduzir as 
verdadeiras proporções do belo, sabes muito bem que as partes superiores 
parecerão menores do que o natural, e maiores as de baixo, por 
contemplarmos umas de longe e outras de perto. 

Teeteto – Sem dúvida. 
Estrangeiro – E então? E o que dá a impressão de belo, por ser visto 

de posição desfavorável, mas que, para quem sabe contemplar essas criações 
monumentais em nada se assemelha com o modelo que presume imitar, por 
que nome designaremos? Não merecerá o de simulacro, por apenas parecer, 
sem ser realmente parecido? 
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Teeteto – Sem dúvida. 
Estrangeiro – E não constitui isso parte considerável tanto da pintura 

como da arte da imitação em geral? 
Teeteto – Como não? 
Estrangeiro – E a arte que produz simulacros, não imagens, não seria 

mais acertado denominá-la ilusória? 
Teeteto – Certíssimo. 
Estrangeiro – Aí temos, pois, as duas espécies de fabricação de 

imagens a que me referi: a imitativa e a ilusória. 
Teeteto – Certo.148” 
 

Dos tipos de arte conhecidas, é possível identificar este processo em todas as suas 

formas de expressão. Ao observar-se o diálogo acima, Platão relata que o artífice, além de 

produzir uma imagem idealizada, é capaz de imitar (mimese) o caráter (êthos) da alma, ou seja, 

quando se trata de edificar uma imagem magnânima na qual a beleza e a perfeição devam ser 

indiscutíveis ao serem observadas, há de se recorrer à construção daquilo que é considerado o 

mais belo possível.  

Todavia, na natureza, não existe absolutamente nada que configure a perfeição absoluta 

e, por essa razão, o artífice tem a obrigação de simular um modelo idealizado desse objeto, de 

tal modo que não seja uma cópia exata do retratado mas, que seja semelhante a ele, dando-nos a 

nítida impressão de observá-lo como sendo verdadeiro. Ao voltarmos a atenção para os padrões 

artísticos imagéticos encontrados durante o período pré-augustano, não há como não notar um 

misto de influências estéticas na construção ‘idealizada’ de Júlio César.  

Na figura 15 tem-se a nítida impressão de que o general está prestes a proferir seu 

discurso, e parece pedir a palavra com o braço direito erguido. O cânone dos pés, que insinuam 

o movimento para frente, é um padrão tipicamente helenístico. Os trajes conferem sua 

autoridade militar. Na mão esquerda, ele empunha o que parece ser uma adaga romana. A 

calvície e os traços de seu rosto transparecem certa idade e, embora estejam suavizados, ainda 

denotam a autoridade, a experiência e a responsabilidade cabida ao pater patriae. O olhar 

sublime e austero remete às mesmas características encontradas nas imagens do deus Apolo 

(figura 16).  

Por esta razão, as figuras 15 e 16 parecem vislumbrar os desígnios e as fortunas divinas, 

que se encontram muito além da visão dos mortais: 

 

                                                        
148 PLATÃO,O Sofista, tradução de Carlos Alberto Nunes, 2003, XXIII 
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Figura 15 – Júlio César como general romano - Museu Arqueológico de Nápoles, Roma   
(45-44 a.C.) 

 

 
 

Figura 16 – Apolo de Belvedere – Museu do Vaticano – 130 a 140 d.C. 
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 Contudo, a padronização estética definitiva, no que se refere ao estilo artístico da 

dinastia Júlio-claudiana, só seria estabelecida no Principado. Após a vitória de Otávio, na 

batalha de Ácio contra Marco Antônio e Cleópatra, um novo simbolismo seria adotado nas 

representações imagéticas.  

Otávio passou a ser conhecido como Augusto, filho do divino Júlio César e descendente 

do deus Apolo. E este argumento era tido como verdadeiro, pois era comprovado por meio da 

observação de inúmeros elementos não-verbais, tais como suas representações imagéticas 

divinizadas, e verbais, observados em Suetônio no Vita diui Augusti, Dião Cássio em História 

Romana, Tácito nos Anais, entre outros. Como exemplo, há de citar-se um excerto do primeiro, 

onde o autor descreve o princeps como um homem de beleza rara, sendo atraente durante toda 

sua vida. Era dotado de feições tranquilas e serenas; os olhos eram claros e brilhantes como se 

possuíssem uma ‘força divina’, a ponto das pessoas que o encarassem, baixassem os olhos 

imediatamente, incomodados pelo brilho do próprio sol.  

O princeps tinha os dentes espaçados, desproporcionais e pequenos; os cabelos eram 

suavemente encaracolados e loiros; as sobrancelhas, unidas; as orelhas, de tamanho médio; o 

nariz era saliente no alto; a pele tinha um tom entre moreno e claro; e sua estatura era baixa 

(embora Júlio Marato registrasse em suas anotações 1,75 metro de altura).  

Entretanto, seu corpo era proporcional e simétrico, o que não era percebido, a não ser 

que alguém mais alto estivesse ao seu lado. 

 

   “LXXIX - Forma fuit eximia et per omnes aetatis gradus 
venustissima, quamquam et omnis lenocinii neglegens; in capite comendo 
tam incuriosus, ut raptim compluribus simul tonsoribus operam daret ac 
modo tonderet modo raderet barbam eoque ipso tempore aut legeret aliquid 
aut etiam scriberet. Vultu erat vel in sermone vel tacitus adeo tranquillo 
serenoque, ut quidam e primoribus Galliarum confessus sit inter suos, eo se 
inhibitum ac remollitum quo minus, ut destinarat, in transitu Alpium per 
simulationem conloquii propius admissus in praecipitium 
propelleret. 2 Oculos habuit claros ac nitidos, quibus etiam existimari 
volebat inesse quiddam divini vigoris, gaudebatque, si qui sibi acrius 
contuenti quasi ad fulgorem solis vultum summitteret; sed in senecta sinistro 
minus vidit; dentes raros et exiguos et scabros; capillum leviter inflexum et 
subflavum; supercilia coniuncta; mediocres aures; nasum et a summo 
eminentiorem et ab imo deductiorem; colorem inter aquilum candidumque; 
staturam brevem — quam tamen Iulius Marathus libertus et a memoria eius 
quinque pedum et dodrantis fuisse tradit, — sed quae commoditate et 
aequitate membrorum occuleretur, ut non nisi ex comparatione astantis 
alicuius procerioris intellegi potest.149” 

 
  “LXXIX – Desfrutou de rara beleza e foi bastante atraente ao longo de 

toda sua vida. Contudo, prescindiu de qualquer adorno e a tal ponto era 
descuidado com os cabelos que se prestava às pressas e ao mesmo tempo aos 

                                                        
149 SUETONIUS, De Vita Cesarium, Divus Augustus, LXXIX.. 
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cuidados de vários barbeiros, e raspava ou aparava a barba enquanto lia ou 
mesmo escrevia algo. Tinha as feições tão tranquilas e serenas quando falava 
ou se calava, que um dos nobres gauleses declarou aos companheiros ter sido 
de tal modo inibido e abalado por sua presença que, ao ter-se aproximado 
dele a pretexto de conversar, não o lançou de um precipício durante a 
travessia dos Alpes como determinara fazer. Tinha os olhos claros e 
brilhantes: chegava mesmo a se desejar que se julgasse haver neles uma 
espécie de força divina, e alegrava-se caso, a alguém que o olhasse mais 
fixamente, fizesse baixar o rosto como que diante do brilho do sol. Mas, 
durante a velhice, enxergou menos com o olho esquerdo. Seus dentes eram 
espaçados, pequenos e desiguais; os cabelos, levemente anelados e alourados; 
as sobrancelhas, unidas; as orelhas, de tamanho médio; seu nariz, mais 
saliente no alto e menos embaixo; sua tez era intermediária entre morena e 
alva; sua estatura, baixa – embora o liberto Júlio Márato registre a esse 
respeito que tinha cinco pés e nove polegadas de altura. Contudo, isso era 
compensado pela simetria e proporção de seus membros, de modo que se não 
poderia percebê-lo a não ser pela comparação de alguém mais alto que se 
pusesse de pé a seu lado.150” 

 
 De acordo com Evans151, os fisiognomonistas atribuíam grande importância às 

proporções corretas do corpo humano. Suas técnicas, como dito anteriormente, foram 

amplamente utilizadas na confecção dos retratos romanos, durante o período helenístico.  

 Os Tratados de Fisiognomonia eram fundamentados no estudo do caráter humano, por 

meio dos aspectos faciais e corporais, baseados em comparações comportamentais e físicas 

entre homens e animais. O leão representa, claramente, a perfeição do macho da espécie animal. 

Por ser dotado de um corpo proporcional, apresenta um caráter generoso, liberal e orgulhoso, e 

ao mesmo tempo, gentil, justo e afetuoso.  

 A descrição do felino, de acordo com o manual pseudo-aristotélico, declara que o 

animal possui olhos brilhantes, uma juba sutilmente cacheada, o corpo bem feito – nem muito 

musculoso, nem muito magro – e é dotado de moderada estatura. Por esta razão, Suetônio 

compara o retrato de Augusto a esta espécie. 

 Ao descrever o princeps como um jovem que priorizava os estudos da eloqüência e das 

artes liberais, o historiador prontamente associou-o aos homens da cidade de Polemo, que se 

dedicavam a estas artes e assemelhavam-se, em suas formas, ao leão: estaturas moderadas, 

íntegros, cútis levemente avermelhadas, cabelos aloirados, sutilmente ondulados e portadores de 

um olhar vívido e alegre. Em outras palavras, no que diz respeito à aparência física de Augusto, 

nota-se que as características do jovem são passíveis de serem consideradas excelentes; 

levando-se em consideração o ponto de vista fisiognomônico. 

                                                        
150 SUETONIO, A Vida e os Feitos do Divino Augusto, LXXIX. Trad. Matheus Trevisan, Paulo Sérgio 
Vasconcellos, Antoônio, Martinez de Rezende. Editora UFMG. pp.99 e 100. 
151 EVANS, Elizabeth C. Physiognomics in the Ancient World. The Classical Journal, 1950, pp. 7 - 9 e p. 
54. 
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Segundo Suetônio, o princeps possuía sobrancelhas que se encontravam; o que, de 

acordo com os padrões estéticos romanos era uma característica desejável em um homem, 

diferentemente do que se observava nas estatuárias helenísticas, que procuram ‘suavizar’ as 

expressões faciais, dando uma aparência jovial, sublime e idealizada. Entretanto, para os 

romanos isso era considerado um sinal de beleza; as orelhas eram de tamanhos moderados, o 

que caracteriza bom caráter, diligência e determinação na conduta do dever; sua tez era entre 

clara e escura, denotando inteligência; e o nariz aquilino evidenciava uma alma de natureza 

iluminada.   

 Uma vez que a propaganda imagética Greco-romana também transparecia a situação 

política, econômica e social de toda a pátria nota-se, de imediato, a necessidade de vincular seus 

governantes e suas ações bem sucedidas, a um poder superior e elevado. Pois, acreditava-se que 

estes homens só teriam alcançado tal fortuna, graças aos desígnios dos deuses.  

Da mesma forma que encontramos a construção de Augusto/Apolo (Musee Lapidaire 

em Arles/ França e Museu Arqueológico de Tessalônica) e Augusto/Netuno (MFA, Boston), 

conforme propõe Martins (ver notas 14 e 15), temos da mesma maneira a representação de 

Lívia/Ceres como já foi visto neste trabalho.  

Observe a imagem abaixo: 

 

 
Figura 17 – O entalhe retrata Augusto/Netuno, conduzindo uma carruagem puxada por 

hipocampos (Museu de Finas Artes, Boston) – Final do 1º século d.C. 
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Figura 18 – Em destaque, em meio às ondas, vê-se uma cabeça (círculo azul) prestes a ser 

pisoteada pelos cascos dos hipocampos – Final do 1º século d.C. 
 

 De acordo com Martins152, apesar  do tamanho da imagem entalhada no anel, as feições 

do rosto remetem a Augusto; todavia, ele segura um tridente (símbolo de Netuno) com a mão 

direita, e com a esquerda segura as rédeas de quatro hipocampos que cavalgam sobre as ondas 

do mar.  

Tal como um deus, ele é representado nu. A sobreposição das imagens declara: Augusto 

é Netuno. Em outras palavras, ambas as figurações passam a coexistir, sobrepondo-se em uma 

única referência imagética; a comparação (símile) deixa de existir, pois não se trata mais de 

duas referências distintas, mas sim, de uma figuração metáforica153. Ou seja, não existe mais 

uma subordinação entre as partes, mas sim uma condição de igualdade; onde a junção dos 

termos, que caracterizam o retrato, assume a função de predicado. Sendo assim, tal semelhança 

é interpretada como uma metáfora, pois a argumentação afirma que Augusto é realmente o deus 

Netuno. A cabeça vista em meio às ondas, provavelmente refere-se a Pompeu, ou Marco 

Antônio, ou mesmo Cleópatra, que sofreram derrotas, ante a esquadra de Otávio, em batalhas 

marítimas.  

Todavia, é mais provável que se refira a um dos dois últimos, devido à vitória decisiva 

em Ácio. Afinal, este acontecimento foi determinante para que Otávio fosse consagrado como 

princeps romano.  

                                                        
152 MARTINS, P. Imagem e Poder. Considerações sobre a representação de Otávio Augusto. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo. 2011.. 
153 P. Martins. Um tropo na Eneida e uma imagem metafórica.In: Simpósio de Estudos Clássicos da USP. 
São Paulo: Humanitas, 2006, pp. 15 a 17. 
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Contudo, a propaganda não estava restrita apenas às esculturas. Na numismática, a 

simbologia difere em alguns sentidos, se observamos a Roma antes de Augusto: 

 

 

Figura 19  – À esquerda (CAESAR DICT PERPETUO), vê-se a cabeça velada de Júlio César, 
com a coroa de louros (44 a.C.). À direita, Vênus tem Nike alada em uma das mãos; e na outra, 

segura um longo cetro com ponta em forma de estrela. 
 

 

Figura 20  – Júlio César com a coroa de louros (44 a.C.). Atrás dele vê-se o lituus e o simpulum. 
No reverso, Vênus segura a Nike alada, e tem, junto ao corpo, uma lança, um globo e um 

escudo. 
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 A gens Iulia, segundo a lenda romana, era descendente de Enéas, filho de Anquises e 

Vênus. Por isto, a deusa está de frente para Júlio César e segura a Vitória em suas mãos.  

A simbologia denota que o imperador romano é o protegido dos deuses, e deixa 

evidente que sua linhagem descende da divindade, a qual deu origem a cidade de Roma. Nas 

imagens, pode-se supor que o longo cetro estrelado seja de Júpiter; a lança e o escudo de Marte, 

ou provavelmente, Minerva; e o globo de Urânia(?), a musa da astronomia.  

 O lituus simboliza o cajado dos presságios (Apolo) e o simpulum é a concha que colhe o 

vinho (Baco). Mais uma vez, fica claro que o retrato de Júlio César procura avizinhar-se de uma 

realidade próxima ao figurado. No seu pescoço, vê-se uma papada, e seu rosto encovado não 

esconde as bolsas em volta dos olhos e os sinais de sua idade. Todavia, a idealização está na 

associação da simbologia divina atrelada à sua origem e ao seu poder, aproximando a fantasia 

em torno de si, a uma possível verdade. 

 Ao observar-se apenas uma das faces, é possível dizer que a imagem subsiste sem o 

verso (parataxe). Contudo, ambas propõe uma interdependência (hipotaxe) em seu significado, 

ao serem colocadas lado a lado. Segundo Martins154, a contigüidade destas caracterizações 

figurativas oferece um só sentido (paratático) ao receptor, uma vez que seu conteúdo pode ser 

identificado por meio da justaposição proposta, intencionalmente, pela representação imagética 

de um único elemento (moeda).   

 No principado de Augusto, nota-se a padronização efetiva da propaganda imagética. A 

seleção de todos os estilos Greco-romanos, observados anteriormente, seria adequada ao senso 

comum do mais belo e efetivo possível; ou, como sugere o pensamento platônico: À aquilo que 

não corresponde exatamente a verdade, embora não seja de todo falso, uma vez que é 

reconhecível e “agradável aos olhos” (idealização).  

Kleiner155 descreve que o princeps surge no poder, em meio a uma série de governantes 

idosos e calvos. A tenra juventude de um rapaz de cabelos revoltos, obviamente traria novos 

ares e uma nova energia para a nação romana, já desgastada pela monotonia dos velhos 

costumes. 

 Embora não demonstrasse a longa experiência dos republicanos, optou por renová-la 

com características que celebrassem e identificassem a jovialidade, o carisma e o vigor de uma 

nova, porém efetiva, liderança.  

                                                        
154 MARTINS. P. Parataxe e Imagines. In: Revista de E. F. e H. da Antiguidade, Campinas, nº 24, jul. 2007/jun. 
2008. pp. 147-149. 
155 KLEINER. Diana E. E., The Cambridge Companion to the Age of Augustus, 2005. p. 207 – 
 217. 
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A autora afirma que Otávio recolheu três arquétipos distintos para simbolizar sua força 

e poder: o carismático Alexandre, o Grande; o radiante deus Apolo; e os corpos musculosos e 

viris dos atletas gregos do século V. Estes corpos impecáveis de músculos definidos produziram 

uma série de modelos padrões, nos quais os trajes eram moldados cuidadosamente. Cada 

representação identificaria Augusto de diversas formas: tais como general romano (figura 1), 

princeps (figura 14), pontifex maximus (figura 22) e, até mesmo, divino (figura 17). Observe a 

seguir o retrato de Alexandre: 

 

 

Figura 21 - Alexandre, o Grande – por volta de 200 a 100 a.C. – Alexandria (Egito) 

 Depois da batalha de Ácio, Otávio adotou a energia vigorosa de seu ícone helenístico e 

submeteu-a a si próprio. A hiperbólica vitalidade do rei da Macedônia, transparecia nos retratos 

do jovem romano, por meio de espessas mechas onduladas e discretamente desalinhadas que 

cobriam a cabeça e uma pequena parte de sua fronte. As madeixas moldavam sua bela face, sem 

cobrir-lhe o rosto. O olhar absorto e distante parece vislumbrar o futuro designado pelos deuses 

(o que associava-se à sua imortalidade, afinal, ele era considerado como o filho de Zeus) e o 

pescoço parece voltar-se sutilmente para essa direção. Seus lábios são bem delineados e o nariz 

é reto e longo. Essas características eram tão somente observadas nas representações imagéticas 

de Alexandre (Figura 21). Não havia mais nenhuma menção à decrepitude e à fragilidade 

corporal, que conciliava a idéia de mortalidade a todos os homens: 
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Figura 22  – O jovem Otávio (37 a.C.)  
 

 Do mesmo modo, Otávio incorporou essas características, adaptando-as ao estilo 

romano. Os cabelos fartos, embora em desalinho, estão um pouco mais curtos e menos 

volumosos, o queixo é um pouco mais pronunciado e o sulco entre as suas sobrancelhas 

denotavam-lhe a seriedade, o decoro e a vitalidade intelectual romana. Quando Otávio intitulou-

se Augusto, assumiu definitivamente o pensamento de uma origem divinizada, e declarou-se o 

protegido do deus Apolo e filho do divino Júlio.  

Esta crença foi disseminada por todo o Império Romano, de uma maneira jamais vista 

anteriormente.  

Um incontável número de esculturas e bustos foi distribuído por todas as províncias 

romanas, induzindo toda a população a uma visualização constante; além da abrangente 

circulação de moedas que reforçavam as mesmas idéias de divinização, sublimidade e 

imortalidade: 
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Figura 23  – Augusto como Pontifex Maximus - Final do 1º século a.C. / início do 1º século d.C. 

 

 
 

Figura 24  – Augusto é figurado à esquerda. Nike alada está à direita, em frente a uma coluna 
que tem acima as iniciais S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus). Ela segura um escudo e um 

ramo de louros. Período: Principado de Augusto. 
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Figura 25  – Moeda cunhada em Roma, 13-14 d.C. Augusto usa a coroa de louros e tem a 

inscrição “CAESAR DIVI F. AVGVSTVS PATER PATRIAE”. À direita vê-se Tibério em uma 
carruagem conduzida por quatro cavalos. Segura um cetro com uma águia no topo. 

 

Augusto seria representado, durante toda a sua vida (63 a.C a 14 d.C.), com este mesmo 

vigor e aparência jovial. Após sua morte, o princeps foi oficialmente divinizado, e sua usual 

vitalidade permaneceria em seus retratos póstumos, concebendo-lhe uma imortalidade divina. 

Estas imagens são apenas alguns exemplos das inúmeras figurações encontradas, e distribuídas 

em todas as extensões territoriais do Império Romano. Este mesmo conceito seria 

implementado, não apenas na representação imagética do princeps, como também dos membros 

da família imperial de Augusto. Este último tópico será analisado posteriormente, no decorrer 

desta pesquisa. 

 

II.4. A função dos retratos imagéticos femininos durante o período pré-augustano e 

augustano. 

Segundo Friedlaender156, a escultura e a pintura romanas estavam divididas em três 

padrões distintos: a arte decorativa, a arte monumental e a arte religiosa.  

A princípio, a finalidade básica destas produções era embelezar e decorar ambientes 

exteriores e interiores, abrangendo toda a Roma e suas províncias: retratos, pinturas e murais 

eram observados em toda a parte e em grande número. As mulheres romanas pertencentes à 

                                                        
156 FRIEDLAENDER, L., La Sociedad Romana, 1947. p. 913 a 960 
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elite, por sua vez, geralmente eram retratadas em cenas triviais, adequadas à educação e cultura 

femininas. 

Os acontecimentos observados no cotidiano, as conquistas romanas, os deuses míticos e 

mesmo os próprios cidadãos fundamentavam a temática principal dos artistas plásticos da 

época. Observe a seguir, alguns destes exemplos: 

 

 
 

Figura 26 – Mulher sentada tocando uma cítara. Pintura localizada na sala H da Vila de P. 
Fannius Synistor em Boscoreale - 40 a 30 a.C. 

 

 

 
Figura 27 – Pintura de parede em um cubiculum (quarto) da Vila de P. Fannius Synistor em 

Boscoreale – 40 a 30 a.C. Esta arte mostra uma estátua da deusa Diana ostentando tochas em 
ambas as mãos, dentro de um grande santuário. 
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Entretanto, devido à invasão de novos territórios e a conquista de novas províncias, 

diferentes técnicas e novos parâmetros artísticos começaram a influenciar consideravelmente o 

trabalho destes artistas plásticos, e um número exorbitante de obras de arte começaram a ser 

produzidas.  

O quesito ornamental passou a exigir maiores proporções, não só com o intuito de 

evidenciar os principais acontecimentos históricos, como também de perpetuar a figura de 

homens ilustres e personagens heróicos pertencentes àquela sociedade. Deixar gravada a 

memória de um povo, quer seja na rocha ou no metal, era um modo de preservar a importância 

de sua existência, de sua cultura e de seus costumes à posteridade. 

Estátuas, moedas, bustos e medalhões representavam divindades e imperadores (que 

posteriormente seriam divinizados e figurados como tal), e estes mesmos retratos eram 

observados em todo o território romano, sem exceção.  

Tal como visto anteriormente, o próprio senado romano havia instituído, já na época de 

Júlio César, que os imperadores deveriam ser cultuados em todas as cidades e em todos os 

templos de Roma. E Augusto, por sua vez, decidiu restringir este culto apenas às províncias 

romanas. Partindo deste pensamento, o princeps romano, logo que assumiu o poder, estendeu 

este conceito a todos os membros de sua família.  

Deste modo, a aristocracia romana (pré-augustana e augustana) passou a evidenciar seu 

papel na sociedade de modo mais enfático, visando a propagar sua importância dentro dos 

trâmites políticos e sociais da Roma imperial. O intuito imagético não estava voltado apenas ao 

apelo ornamental, mítico e histórico; agora ele incluía primordialmente a propaganda acerca de 

importantes homens e de seus respectivos envolvimentos na criação de uma nova era de poder, 

paz e prosperidade romana. 

A mulher, por sua vez, só começou a destacar-se cultural, política e sexualmente nos 

primórdios do Império Romano. Devido à própria condição, ela foi discriminada e considerada 

incapaz de exercer qualquer função cabida aos homens. Historicamente, sabe-se o conceito do 

feminino estava relacionado a um ser frágil e inconstante, e deste modo, submisso; o que lhe 

designava apenas os deveres para com o esposo, o lar e os filhos.  

Todavia, mesmo incumbida de funções teoricamente secundárias e, consequentemente, 

inferiores as dos homens, uma parcela significativa da nobreza feminina estava vinculada (direta 

ou indiretamente) ao poder de manipular importantes e fatídicas decisões, sendo estas políticas 

ou não.  É sabido que, de acordo com registros históricos, a mulher romana devia submeter-se 
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aos desígnios de seus respectivos pais, maridos e parentes masculinos. Conduzir o dever cívico 

e prover o sustento de seus dependentes era uma obrigatoriedade exclusivamente masculina.  

Este comportamento fundamentaria o caráter, a virtude e a permanente ordem dos 

costumes romanos, característicos do pater famílias. Este sistema moral concentrava-se em um 

único objetivo: servir à cidade e à nação romana. Observe: 

 

“[...] a magnitudo animi. Esta corresponde à virtude do homem que 
está individualmente predisposto a realizar grandes ações. Os romanos já 
conheciam o magnus animus, que, ligado à fortitudo, refletia o espírito de 
empenho e valentia nas batalhas. Agora, a magnitudo animi direciona os 
romanos para um objetivo maior e mais nobre. Deve ter ingressado no 
pensamento romano através de Panécio que também possibilitou a 
divulgação do ideal de humanitas em Roma. A humanitas faz ressaltar no 
homem tudo aquilo que o caracteriza como ser humano e faz crer que o 
homem tem em si algo de grande e digno de valor.  

Até então, o interesse do romano se satisfazia em alcançar a uirtus. 
Era a postura interior de um indivíduo, cujo ideal é corresponder a tudo o que 
o Estado espera dele. Deste modo, todas as realizações pessoais do romano 
eram levadas em consideração unicamente em relação à res publica, que lhe 
dava a verdadeira medida de seu desempenho. Daí, o constante esforço do 
romano em obter honores, pois estes demonstravam a sua uirtus.157”. 

 
 

 A mulher, por sua vez, era discriminada por acreditar-se que desvirtuava esta 

concepção. A palavra latina virtus, de onde se origina o termo “virtude”, provém da qualidade 

de ser homem, ou seja, vir (que é o significado de varão). Esta qualidade viril é atribuída aos 

homens, pois eles são capazes de dominar suas ações e seus pensamentos, ao contrário das 

mulheres. A elas pertence a impotentia sui, ou seja, a incapacidade de dominar sua própria 

natureza158. 

 Assim, a função da mulher romana perante a sociedade, resumia-se tão somente em 

casar e ter filhos, para a perpetuação do corpo cívico romano. Aos doze anos era considerada 

apta para casar, e aos quatorze, tornava-se adulta. Nada mais lhe restava, a não ser enfeitar-se, 

compartilhar o leito de um homem, gerar descendentes, e cuidar dos afazeres da casa e da 

roca159. 

 Na Roma, todo indivíduo tinha o dever de se casar. O objetivo não era necessariamente 

fundamentar um lar, mas sim, estruturar uma instituição cívica, por meio dos dotes adquiridos e 

pelos rebentos que perpetuariam sua origem. A questão moral cívica predominava nas decisões 

sociais e patrióticas. Motivos financeiros, sociais e/ou políticos influenciavam na escolha do 

                                                        
157 BRAREN, Introdução, tradução e notas / Sêneca; Tratado sobre clemência. 1990, pp. 18 e 19 
158 GRIMAL, P., A Civilização Romana, 1984, pp. 67 e 68 
159 P. Ariès & G. Duby, História da Vida Privada. Do Império Romano ao Ano Mil I, 2007, p.32 
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marido. O pai da jovem geralmente procurava aliar seus interesses com a união das famílias, e 

após sua escolha e aprovação, a jovem era dada em casamento e passava a pertencer 

juridicamente ao seu esposo.  

 Com a morte do pai, a herança era distribuída aos filhos. Se a filha não fosse casada ou 

estivesse divorciada, tornar-se-ia herdeira e poderia casar-se novamente, desta vez, com direito 

a escolher seu companheiro. A mulher só receberia esta permissão, se sua guarda não recaísse 

sob a autoridade de um tio paterno, que certamente a proibiria de ter amantes e a obrigaria a 

ocupar-se de trabalhos domésticos160.  

 De acordo com Grant161, com a influência dos costumes latinos, certas tendências 

começaram a ser introduzidas, na tentativa de alterar as restrições cabidas às mulheres.  

Contudo, Catão (elevado ao cargo de censor em 184 a.C.) era contrário à instauração 

destas medidas, pois alegava que desde o século anterior, já fora proporcionado uma liberdade 

maior no casamento, em cujas famílias o acúmulo de posses e fortunas permitia às mulheres 

vestirem-se luxuosamente. E expõe ainda que, muitas delas passaram a gerenciar o lar e suas 

terras, após a perda de seus entes masculinos durante as guerras púnicas.   

O censor, aliado a um grupo mais tradicionalista, declarou total aprovação a uma 

tentativa de restringir a liberdade às mulheres. O historiador Tito Lívio, em História de Roma162, 

relata que, em 195 a.C., o tribuno Caio Oppio propôs a criação da Lei Ópia163, com o objetivo 

de conter estes excessos femininos. O próprio Catão postou-se frente aos cônsules, pretores e 

magistrados para invocar apoio perante a causa.  Todos os homens deveriam repudiar a revolta 

das mulheres nas ruas, nos Templos e no próprio Fórum, pois as mesmas tentavam evitar a 

aprovação da lei.  

Em seu discurso, Tito Lívio indigna-se perante a audácia feminina, que as levou a 

frequentar reuniões políticas, participar de assembléias e tomar partido em decisões, antes 

restritas apenas aos homens: 

 

 “Nossos ancestrais recusavam-se a permitir a presença de qualquer 
mulher em transações comerciais, mesmo as privadas, sem que houvesse um 
guardião para representá-las; a mulher era obrigada a estar sob o controle dos 
pais, irmãos, ou maridos. Porém, agora, nós (Que os céus nos protejam!) 

                                                        
160 Id. ib, 2007, p.42. 
161 GRANT, M., História de Roma. Tradução de Waltensir Dutra, 1978, p.141 
162 XXXIV, I 
163 A Lei Ópia foi instituída para conter as vaidades e ostentações das mulheres. Após as guerras púnicas, 
muitas delas perderam seus parentes masculinos, acabando por tornarem-se herdeiras de suntuosas 
heranças. Portanto, instituiu-se que não era permitido às mulheres possuírem mais que 14,174 gramas em 
ouro; trajar roupas coloridas ou andar em veículos conduzidos por dois cavalos (O.C.D., 1949) 
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permitimos que mulheres tomem parte nas decisões políticas e, de fato, 
comparecem ao Fórum para presenciar nossas reuniões e assembléias! O que 
estarão elas fazendo agora nas ruas e em suas esquinas? Não estarão 
arrecadando votos, devido à proposta dos tribunos, contra a aprovação da lei? 
Dêem liberdade à natureza indisciplinada, e não domesticada destes animais, 
e depois esperem que elas próprias estabeleçam um limite para si mesmas! 
Ao menos que imponhamos esse limite, esta será a menor das  restrições que 
teremos imposto às mulheres, pelos costumes ou pela lei, da qual elas se 
ressentirão. O que elas anseiam é a completa liberdade - ou melhor, se 
quisermos falar a verdade – a completa permissão164.” 

 

Todavia, o cumprimento das normas era burlado facilmente, pois grande parte dos 

tutores era a favor de tais transgressões, o que preservou às mulheres o gerenciamento de seus 

lares e negócios. Cornélia, mãe dos Gracos e filha de Cipião Africano, sempre foi citada como 

exemplo contrário à imposição das tradições romanas. Ela não só gerenciou seu patrimônio, 

como também criou um centro de estudos intelectuais para mulheres165. 

Plínio, em sua História Natural166, ainda afirma que, no mesmo ano em que Catão foi 

eleito, o censor havia ordenado a declamação de diversas enunciações, nas quais insistentemente 

protestava contra a distribuição de estátuas femininas nas províncias romanas.  

Todavia, sua intervenção foi inútil, pois a própria Cornélia faria uma reprodução de si 

própria, em posição sentada e calçada com sandálias, desprovidas de correias. A princípio, sua 

imagem permaneceu na Colunata pública de Metelo, e posteriormente, foi levada para as 

edificações de Otávia. 

 Sendo assim, as romanas pertencentes à nobreza passaram a obter significativa 

importância em seus casamentos, pois tendências políticas e econômicas eram estrategicamente 

aliadas a estas uniões. Tanto que, as reuniões de partidários políticos, acerca dos negócios 

públicos da cidade, eram realizadas nas residências dessas mulheres.  

Entretanto, de certa maneira e por um razoável período, Catão conseguiu manter grande 

parte das tradições romanas e conter a degradação dos costumes. Porém, este êxito foi 

praticamente extinguido, na transição entre o governo da República e no princípio do Império 

Romano. 

Salústio, em sua A Conjuração de Catilina, também declara que o crescimento 

populacional e a grandeza do império romano, aliados ao novo regime governamental, foram a 

causa da decadência dos costumes, do surgimento da ambição desmedida, dos excessos da 

luxúria, da corrupção e das lutas desleais pela manutenção do poder.  

                                                        
164 TITO LÍVIO, Rome and the Mediterranean, Livro XXXIV, tradução indireta do inglês, 1976, p. 143 
165 GRANT, M., História de Roma. Tradução de Waltensir Dutra, 1978, p.142 
166 XXXIV, 30-31 



100 
 

É importante ressaltar que, junto a esta descrição da vrbs, Salústio espelha o retrato de 

uma mulher perniciosa e indecente: Semprônia. Pertencente a uma nobre família, ela parece 

ilustrar exatamente os vícios que degradaram o fundamento do ideário romano: o mos maiorum 

(costume dos ancestrais). Aliada à conspiração, entre outras damas decadentes, é comparada a 

vícios outrora atribuídos apenas aos homens.  

A audácia e a ousadia jamais seriam características femininas. Entretanto, pelo fato 

desta jovem optar pelo lado vicioso, esquecendo-se da virtude destes sentimentos, assume os 

típicos desígnios feminis; o que corrobora o retrato dado por Salústio. Observe: 

 

“XXV. Sed in eis erat Sempronia, quae multa saepe virilis audaciae 
facínora commiserat. Haec mulier genere atque forma, praeterea viro atque 
liberis satis fortunata fuit; litteris Graecis et Latinis docta, psallere et saltare 
elegantius, quan necesse est probae, multa alia, quae instrumenta luxuriae 
sut. Sed ei cariora sempre omnia quam decus atque pudicitia fuit; pecuniae 
na famae minus parceret, haud facile discerneres; lubido sic accensa, ut 
saepius peteret viros quam peteretur. Sed ea saepe antehac fidem prodiderat, 
creditum abiuraverat, caedis cônscia fuerat, luxuria atque inópia praeceps 
abierat. Verum ingenium eius haud absurdum; posse versus facere, iocum 
movere, sermone uti vel modesto vel molli vel procaci; prorsus multae 
facetiae multusque lepos inerat167.”  

 

“E entre elas estava Semprônia, que já havia muitos crimes de uma 
audácia totalmente viril. Essa mulher foi particularmente privilegiada da 
Fortuna pelo nascimento, pela beleza bem como pelo marido e filhos. 
Instruída nas letras gregas e latinas, tocava cítara, dançava com mais 
elegância do que convinha a uma mulher de bem; muitos outros dotes que 
são auxiliares da devassidão. Mas para ela todas as outras coisas eram mais 
caras do que a honra e o pudor; se tinha respeito menor ao dinheiro ou à 
reputação própria, coisa é difícil de saber; de tal modo lhe abrasava a 
sensualidade que mais freqüentemente procurava os homens do que por eles 
era procurada. Já anteriormente tinha ela traído sua palavra, negara 
solenemente sua dívida, tinha sido cúmplice de assassínios, arruinara-se no 
vício e na miséria. Sua inteligência, porém, não era nada medíocre, sabia 
fazer versos, despertar o riso, manter uma conversação discreta, suave ou 
provocadora, breve, era possuidora de muita graça e de muito encanto168.” 

 

Tácito, por sua vez, relembra o porquê destas restrições impostas às mulheres, expondo 

um episódio que ocorreria tempos depois, durante o período imperial: 

 

“[III, 33] Inter quae Severus Caecina censuit ne quem magistratum 
cui provincia obvenisset uxor comitaretur, multum ante repetito concordem 
sibi coniugem et sex partus enixam, seque quae in publicum statueret domi 
servavisse, cohibita intra Italiam, quamquam ipse pluris per provincias 

                                                        
167 SALLUST, Bellum Catilinae, XXV. 
168 SALÚSTIO, A Conjuração de Catilina, XXV.Tradução de Antônio da Silveira Mendonça, 1990, 
pp.109 – 110. 
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quadraginta stipendia explevisset. haud enim frustra placitum olim ne 
feminae in socios aut gentis externas traherentur: inesse mulierum comitatui 
quae pacem luxu, bellum formidine morentur et Romanum agmen ad 
similitudinem barbari incessus convertant. non imbecillum tantum et 
imparem laboribus sexum sed, si licentia adsit, saevum, ambitiosum, 
potestatis avidum; incedere inter milites, habere ad manum centuriones; 
praesedisse nuper feminam exercitio cohortium, decursu legionum. 
cogitarent ipsi quotiens repetundarum aliqui arguerentur plura uxoribus 
obiectari: his statim adhaerescere deterrimum quemque provincialium, ab 
his negotia suscipi, transigi; duorum egressus coli, duo esse praetoria, 
pervicacibus magis et impotentibus mulierum iussis quae Oppiis quondam 
aliisque legius constrictae nunc vinclis exolutis domos, fora, iam et exercitus 
regerent.169” 

“33. Entrementes, Severo Cecina propôs que nenhum governador 
despachado para as províncias se acompanhasse de sua esposa, recordando 
mais uma vez que era casado e vivia em perfeita concórdia com sua mulher, 
mãe de seis filhos, e que, durante anos, sempre fora mandado para as 
províncias e a deixara na Itália: portanto não propunha para os outros senão 
um regime que ele mesmo adotara em sua família. Não sem razão fora 
estatuído outrora que as mulheres não fossem levadas aos países aliados ou 
estrangeiros, pois que a comitiva mulheril era embaraçosa à paz por causa do 
luxo, a guerra se demorava pelo temor, e o exército romano tomava uma 
feição de bando bárbaro. As mulheres são, em virtude do sexo, fracas e 
incapazes de trabalhos, mas se lhes dá liberdade, são também cruéis, 
ambiciosas e ávidas de mando; gostam de andar entre os soldados e dominar 
os centuriões: havia pouco ainda uma mulher assistia aos exércitos das 
coortes e às evoluções militares. Pois não viam os próprios senadores que em 
quase todas as acusações de peculato a maior culpa recaía sobre as mulheres? 
Elas se rodeiam da pior sociedade dos provincianos, tomam a si os negócios e 
decidem as pendências: por causa deles tornam-se necessários dois cortejos, 
dois tribunais e suas ordens são mais imperiosas e tirânicas. Contidas outrora 
pela lei Ópia e outras, agora, sem esses obstáculos, eles dominavam em casa, 
no foro, nos exércitos170”. 

 
Porém, no argumento decisivo, que derrubou a proposta de Cecina, fez uso do exemplo 

de Augusto: o princeps sempre fora visto, em todas as suas campanhas, na companhia de sua 

amada esposa, Lívia.  

Nota-se neste excerto dos Anais que a mulher ainda era vista como um obstáculo ao 

cumprimento dos deveres para com a pátria romana. Sua suposta ‘autoridade’ dava-se em 

função de sua condição feminina – ou seja, dos ardis próprios de seu sexo e de sua sensualidade 

– que, por sua vez, era tal como uma afronta desonrosa aos nobres e elevados desígnios dos 

varões.  

Tácito demonstra certa predileção pelo pensamento republicano, e parece comparar o 

declínio dos costumes morais e cívicos romanos com o surgimento do regime Imperial. O 

comportamento ilícito dos cidadãos, por diversas vezes, é vinculado ao convívio/influência de 

importantes mulheres romanas, comumente pertencentes à nobreza.  
                                                        
169 TACITUS, Annales, III, 33 
170 TÁCITO, Anais, III, 33. Tradução de Leopoldo Pereira. p. 85 - 86 



102 
 

Contudo, apesar do pensamento republicano, Augusto mostrou-se contrário a 

determinados critérios culturais acerca do universo feminino. E desta maneira, realizou 

mudanças significativas, no que diz respeito aos direitos e deveres da mulher romana. Nos 

primórdios do Império, o princeps permitiu que algumas imposições morais fossem alteradas.  

Deu origem ao casamento sine manu, no qual toda mulher deixava de pertencer ao 

marido e ainda se mantinha sob a tutela do pai, ou de um tutor legítimo. Ao cônjuge permanecia 

apenas o direito ao dote171. A esposa ainda receberia o direito de contrair bens materiais e dispô-

los como bem entendesse. Caso tivesse três ou mais filhos, teria o direito de solicitar a dispensa 

de seu tutor, pois esta mãe já teria cumprido seu papel cívico perante a nação romana.  

Pode-se dizer que, a partir desse momento, as ambições e os interesses políticos de 

muitas mulheres, não apenas da aristocracia romana, usufruíram em grande parte, da alteração 

destes preceitos. Pois, desta forma, permitiram-se realizações até então proibidas ou praticadas 

com considerável discrição: a ambição, o poder, a aquisição de dotes, e até mesmo a satisfação 

de suas luxúrias e vaidades172.  

 Obviamente, suas atitudes e intenções eram ligeiramente contidas, pois certa moralidade 

ainda imperava. Entretanto, sempre havia subterfúgios legais para se burlar determinadas regras; 

e este era um procedimento conhecido por elas há tempos. Tanto é verdade, que muitas 

mulheres foram capazes de adulterar e fazer-lhes valer inúmeras e fatídicas decisões, alterando 

significativamente todo o quadro político do império romano; e não só em questões pessoais, 

como também políticas.  

 Nobres damas da sociedade, do mesmo modo que seus companheiros, infligiram 

perseguições, articularam assassinatos e permitiram-se contrair novos casamentos. Essas uniões 

matrimoniais, mais especificamente pertencentes ao núcleo imperial, tinham um único objetivo: 

a busca pela manutenção do poder.  

Quanto às ocorrências que condizem com a quebra de costumes, é justo citar um 

episódio dos Anais de Tácito, que narra um cerco realizado pelos inimigos ao exército romano, 

e se não fosse pela corajosa intervenção de Agripina, a ponte do Reno teria sido destruída, 

levando à nação à desgraça e à desonra. Neste episódio, ela auxiliou o exército com 

medicamentos e roupas durante esta difícil empreitada; e se colocou frente à ponte, em 

agradecimento aos soldados pela vitória conquistada. 

                                                        
171 GRIMAL, P. A Civilização Romana, 1984, p. 85. 
172 id.,ib., p. 85 e 86 
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 Entretanto, este acontecimento ocorreu tempos após o regime republicano, quando 

tendências favoráveis à emancipação feminina foram decretadas no período Augustano. Este 

episódio em questão testemunhou-se no principado de Tibério.  

 Entre a passagem da República para o Império, importantes mudanças ocorreram de 

modo a reduzir significativamente o regime de servidão, imposto às jovens romanas. Graças a 

estas importantes transformações, seguir-se-iam, portanto, fatos narrados por alguns 

historiadores da época, que nos mostrariam situações consideravelmente contrárias ao pater 

familias. Muitas delas, procedentes de parte da nobreza feminina romana173.  

 Quanto ao caráter imagético do período imperial, é possível afirmar que as imagens de 

Lívia, Otávia e Júlia (esposa, irmã e filha de Augusto, respectivamente) foram baseadas 

intencionalmente nas representações de deusas romanas, ou seja, corpos belos e indefectíveis, 

rostos joviais e cabeças adornadas de idênticos penteados. Observe: 

 

                         
       
  Figura 28 - Busto de Livia Drusila velada                           Figura 29 - Lívia Drusila velada  
                      Período Augustano                                                2ª metade do século I d.C. 

 

                                                        
173 Definem-se como mulheres da aristocracia romana as damas descendentes (ou esposas) de importantes 
e renomadas famílias romanas, as quais gozavam de grande prestígio da população e, em geral, possuíam 
títulos de nobreza, eram donas de vastas propriedades e também de consideráveis reservas de dinheiro. 
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    Figura 30 - Busto de Otávia, irmã de Augusto                 Figura 31 - Otávia velada 
                         Período Augustano                                           Período Augustano   
 
 
 

            
          
  Figura 32 - Julia, filha de Augusto             Figura 33 - Parte do Arapacis. As duas viúvas são  
           Final do século I a.C                       identificadas como sendo Julia e Otávia (13 a 9 a.C).  
 
 

Nos bustos o penteado é simples e conservador. Acima da testa molda-se um pequeno 

topete e os cabelos ondulados que cobrem as laterais são dispostos atrás da nuca, de modo que 

as mechas fiquem presas em um coque. Os rostos joviais possuem expressões facias suavizadas 

e ligeiramente semelhantes (afinal, pertenciam à mesma linhagem do princeps) e, por fim, os 

olhos são bem marcados, assim como os observados em Augusto e, deste modo, complemetam 

as características tipicamente helenísticas.  



105 
 

Augusto adotou um estilo de vida mais simples e modesto e, portanto, todas as mulheres 

da sua família deveriam fazer o mesmo. Como tal, também deveriam vestir-se de maneira 

discreta e comportarem-se como respeitáveis matronas romanas. As vestes eram feitas por elas 

mesmas e comumente trajavam a túnica, a stolla e a palla. Nos exemplos acima, as imagens à 

direita denotam a devoção, a pureza e a castidade das mulheres de sua família, pois são 

representadas veladas. Na primeira, as mãos encontram-se em súplica, em seguida vê-se Otávia, 

que parece pedir permissão para emitir a palavra e, por fim, observa-se a participação (nesse 

friso em questão) desta última e de Júia na procissão do Ara Pacis. Acredita-se que o garoto 

entre elas seja Calígula, e a pequena menina seja Júlia, sua irmã.  

A razão desta caracterização helenística deu-se pelo fato de Augusto acreditar que a sua 

aristocrática família não estava unida apenas por uma mera questão de parentesco, mas também 

por um estilo grego clássico, atribuído a todos os seus descendentes, e que tendia a absorver 

certas características de sua individualidade174. As atribuições helenísticas não tinham apenas a 

função de evidenciar a perpetuação de seu legado. Mas, também destacam a sua descendência 

divina, a qual recaía sobre todos os seus descendentes. 

De acordo com a biografia do princeps, Augusto era filho do próprio deus Apolo, além 

de membro da família de Júlio César, que, por sua vez, era descendente de Eneias, filho da 

deusa Vênus. Kleiner175 descreve que tais imagens, tanto dos deuses como da aristocracia 

romana, ao serem concebidas por este tipo de produção artística idealizada, sofreram certos 

acréscimos ou modificações específicas em determinados traços corporais e faciais.  

 Portanto, a princípio, nota-se que a imagem da mulher nobre tende a ser representada de 

uma maneira similar a de seus respectivos cônjuges e parentes masculinos, conferindo-lhes uma 

significativa importância dentro do quadro político e social. Este tipo de reprodução teria a 

função de eternizar esta característica jovial, conferindo à representação certo clamor176. 

 Entretanto, segundo Burns177, as imagens das mulheres pertencentes à nobreza imperial, 

tornar-se-iam o ápice da representação feminina da sociedade romana (sendo até mesmo 

comparadas a divindades) antes mesmo de Augusto tornar-se imperador.  

Na verdade, isto ocorreu durante a guerra contra Marco Antônio e Cleópatra. Segundo 

os costumes do povo egípcio, a rainha do Egito era vista como uma deusa viva. Otávio não 

poderia fazer com que sua esposa e as mulheres pertencentes à sua família fossem consideradas 

da mesma forma, entretanto, ele não permitiria que suas imagens fossem inferiores em sua 
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propaganda de guerra. Por esta razão, Lívia teria seu retrato elaborado como o modelo ideal de 

matrona romana. Em 35 a.C. ela seria considerada sacrossanta, concedendo-lhe total 

independência e imunidade a todas as leis que determinavam o comportamento feminino 

perante a sociedade.  

 Quando Otávia foi repudiada pelo marido, Otávio igualaria o status de sua irmã ao de 

sua esposa, beneficiando-a com os mesmos direitos cedidos à Lívia. Com a morte de Marco 

Antônio, Otávio garantiu para si o domínio de todo poder político, e desta forma, consagrou-se, 

em 21 a.C., o princeps da cidade de Roma. Com sua ascensão, decidiu mudar seu nome, 

intitulando-se à altura de sua importância178. 

 Designou-se Caesar, em homenagem a Júlio César e sua família (denominação que foi 

atribuída a todos os imperadores que se seguissem a ele), e adotou o nome de Augustus, por 

significar “sagrado” ou “reverenciado”. Sua esposa Lívia, por sua vez, também passou a ser 

conhecida como “Augusta”. 

 O princeps romano reformulou toda a estrutura do exército romano, de modo a manter 

esta nova forma de governo. Decidiu incentivar o exercício da arte e da poesia, e também 

resgatou as antigas tradições romanas (tanto religiosas como familiares) com o intuito de 

consolidar os costumes morais conservadores, impondo severas leis para que estes fossem 

respeitados. 

 Ironicamente, tanto Augusto quanto Lívia ainda eram casados quando se conheceram, e 

como agravante, ela estava grávida de Tibério Cláudio Nero, e Otávio, por sua vez, aguardava o 

nascimento de seu primeiro filho com sua esposa Escribônia que era a única mulher da família 

de Sexto Pompeu que se encontrava solteira. Ela casou-se por duas vezes; ficou viúva do 

primeiro marido e divorciou-se do segundo. Aceitou casar-se pela terceira vez com Otávio, para 

afirmar a aliança política (Segundo Triunvirato) entre as duas famílias e a de Marco Antônio.  A 

partir do momento em que os interesses políticos de Otávio começaram a entrar em conflito 

com os de Pompeu, o futuro imperador romano acusou sua esposa de contradizer e discutir suas 

decisões constantemente. Alegando este motivo, ele pediu o divórcio pela incompatibilidade 

existente entre ambos179. 

 Contudo, após os respectivos divórcios, Otávio e Lívia uniram-se e viveram de acordo 

com a austeridade tradicional da moralidade romana, respeitando suas leis e sua religião.  

 A ordem foi restabelecida no império romano. E, segundo a tradição, Lívia não deveria 

ostentar riqueza ou vestir-se de modo extravagante, por isso confeccionava as próprias 
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vestimentas e as do imperador, conforme os costumes antigos, decidindo viver numa casa 

modesta, de propriedade de Roma, ao invés de residir em um luxuoso palácio.  Ela se tornou a 

representação viva da mãe e esposa ideal nas propagandas exibidas pelo Império Romano, 

embora não fosse uma univira, ou seja, uma mulher exemplar perante a sociedade romana, que 

casa apenas uma única vez durante toda sua vida180. Entretanto foi a “mãe de três filhos”, ao 

adotar os filhos de Júlia, Caio e Lúcio. E apesar de haver certos rumores a respeito das 

infidelidades de Augusto, Lívia parecia não se importar.  

Entretanto, apesar dessas divergências, Lívia tornou-se a arte oficial de todo império. A 

esposa do princeps foi representada até mesmo como Ceres, a deusa da fertilidade, da 

maternidade, da virtude e castidade femininas (Fig. 4). Moedas, jóias e estátuas aludiram sua 

imagem com características semelhantes não só à Ceres, como também a outras divindades 

romanas, tais como Vênus, Juno e Cibele; estas associações se enfatizaram após a construção do 

templo de Ceres, Líber e Libera181. 

 Aproveitando-se desta liberdade, Lívia passou a exercer atividades públicas, voltadas à 

caridade e à construção de edificações que, na maioria das vezes, eram direcionados ao usufruto 

das mulheres romanas, tais como os templos da deusa Concórdia (deusa da Harmonia), da 

Fortuna Muliebris (fortuna feminina), da Bona Dea (deusa da fertilidade romana) e Pudicitia 

(modéstia e castidade femininas); além de alguns pórticos públicos. 

Burns182 relata que, por volta de 20 a.C., Augusto decidiu percorrer o vasto Império 

Romano começando pela Gália e Espanha, e depois se dirigiu para o Leste. Certamente Lívia 

acompanhou-o durante estas jornadas, pois foi encontrada uma carta, de sua autoria, escrita em 

ouro no templo da cidade de Delfos. Lívia também possuía um excelente conhecimento da 

língua grega.  

 Alguns locais eram de especial predileção de Lívia e usufruíam de certos privilégios, 

como no caso da Ilha de Samos e a cidade de Esparta. Ambas as províncias possuíam excelentes 

relações com ela e sua família. Augusto chegou a suspender os impostos e conceder uma 

liberdade simbólica à Ilha de Samos, a pedido de sua esposa.  

 No aniversário de trinta e nove anos de sua esposa, Augusto inaugurou o templo de Ara 

Pacis Augustae (Altar da Paz Augusta). A decoração elaborada em seu interior celebrava a nova 

ordem e retratava a família imperial em uma procissão religiosa, figurando a imperatriz numa 

posição de honra. Neste mesmo ano, uma tragédia pessoal abalou a vida de Lívia. Seu filho 

mais novo, Druso, sofreu uma queda de cavalo durante uma campanha contra a Alemanha, e 
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faleceu em conseqüência destes ferimentos. O rapaz tinha vinte e nove anos de idade.  Para 

consolar a imperatriz, o senado erigiu estátuas em sua homenagem; e nesta época, foram 

confeccionadas diversas imagens de Lívia como a “mãe de três filhos”.  

De acordo com Burns183 seus retratos nos mostram uma mulher reservada e com 

características serenamente belas, a ponto de assemelhar-se à jovialidade eterna pertencente às 

deusas. Seus penteados geralmente eram simples, e inspiravam-se em modelos clássicos gregos. 

Um deles, muito usado pela aristocracia romana, era conhecido como nodus, caracterizado por 

um coque ovalado, preso logo acima de sua testa: 

 

 

 
 

Figura 34 – Lívia Drusila. Cópia em mármore de 4 d.C. do original de 27 a 23 a.C. 
 

 Outra mulher de vital importância política, social e econômica nas decisões relacionadas 

à condução do governo romano, teria sido Otávia, a irmã de Augusto. Ela era considerada 

inteligente, atraente e tida como uma das mulheres mais virtuosas e dignas da família. A jovem 

prestou um importante papel ao casar-se com Marco Antônio, pois sua união intercedeu a favor 

dos interesses de seu irmão e de seu marido. No ano de 54 a.C., casou-se pela primeira vez com 

o cônsul Caio Cláudio Marcelo, com quem teve três filhos. Casou-se novamente, pouco depois 

de enviuvar; o que exigiu uma autorização especial do senado para a permissão do enlace.  O 

casamento com Marco Antônio firmava o tratado de Tarento, no qual o cônjuge se comprometia 

a não auxiliar Pompeu, favorecendo o irmão de sua esposa, Otávio. Durante as campanhas, 
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Otávia sempre acompanhava o esposo. Entretanto, foi acometida por uma grave doença e, deste 

modo, viu-se obrigada a retornar para Roma.  

Neste período, seu marido prosseguiu em direção ao Egito e lá conheceu Cleópatra. 

Pouco tempo depois, Antônio pediu auxílio à sua esposa, pois alegava a necessidade de mais 

tropas e equipamentos. Otávio recusou-se a interceder a seu favor, ocasionando a fúria de Marco 

Antônio. Esta decisão motivou-o a romper os laços matrimoniais com a jovem Otávia, e 

declarar a quebra do tratado. Após sofrer esse repúdio por parte do marido, recusou-se veemente 

a obedecer as ordens de Otávio para que se divorciasse.  

Sua alegação fundamentava-se nas leis romanas, que oficialmente, ainda consideravam-

na a esposa de Marco Antônio. Posteriormente, ao tomar conhecimento da morte de seu 

cônjuge, e tendo constatado o suicídio de Cleópatra, Otávia prontamente assumiu a guarda dos 

filhos do marido e de sua amante.  

 Em 15 a. C., tornou-se avó, quando Antônia, a jovem, casada com Nero Cláudio Druso 

(o filho mais novo de Lívia), deu à luz à Germânico Júlio César. Otávia faleceu em 11 a.C., e 

foi-lhe concedido um funeral com honras de estado. Perante o povo romano, ela expressou uma 

mulher cuja conduta moral era indiscutível; ou seja, a representação feminina de um caráter 

virtuoso, nobre, leal e humano – típico de um verdadeiro cidadão romano. Em sua homenagem, 

Otávio ergueu o Pórtico de Otávia, frente a uma belíssima biblioteca184.  

 Segundo Galinsky185, a partir do funeral de Otávia estabeleceu-se um padrão cerimonial 

às mulheres dos imperadores romanos, que englobavam o financiamento do Estado, o elogio 

aristocrático e a dor do povo pela perda de ilustres cidadãs. Por volta de 35 a.C., inúmeras 

estátuas eclodiram como homenagens póstumas à irmã de Augusto e, posteriormente em 9 d.C., 

em honra à Lívia. 

 De acordo com o autor, é importante observar-se que existe uma distinção entre as 

construções imagéticas existentes nas casas, nos jardins, e mesmo nos túmulos (mesmo porque, 

estes retratos eram restringidos à parte da população que possuía condições de pagá-los) e 

àquelas que eram estritamente erigidas por meio de decretos, em espaços públicos. 

 Desconsiderando-se, contudo, os três principais modelos de estátuas femininas dos 

primórdios da Roma Antiga (Taracia Gaia, Cloélia e Claudia Quinta). É importante destacá-las 

nesta pesquisa como sendo ‘principais’, pois sabe-se que essa honra era, a princípio, 

estritamente proibida às mulheres. Durante esse período, a elas não era permitido participar das 
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questões civis e suas únicas funções eram limitadas em servir aos filhos, ao pater familias e 

cuidar dos afazeres domésticos. 

 É bem provável que Plínio tenha registrado esses acontecimentos, pelo fato de a 

exibição pública de estátuas femininas ser considerada realmente incomum e inconcebível para 

a maioria conservadora romana. Eis os registros de duas dessas mulheres em sua História 

Natural: 

 

“25. invenitur statua decreta et Taraciae Gaiae sive Fufetiae virgini 
Vestali, ut poneretur ubi vellet, quod adiectum non minus honoris habet 
quam feminae esse decretam. meritum eius ipsis ponam annalium verbis: 
quod campum Tiberinum gratificata esset ea populo.186” 

“25. Foi encontrado o decreto de uma estátua de uma Virgem Vestal 
de nome Taracia Gaia ou Fufétia, para ser colocada onde quisesse, 
acrescentando-se não ser menos honrosa por  ter sido decretada a uma 
mulher. Vou citar as palavras dos Anais de seu mérito, que foi conceder o 
Tibre à população. .187” 

 

 Tarquinio, o soberbo, foi o último rei de Roma, que veio a requisitar o apoio do rei 

toscano Lars Porsena para lutar contra os seus inimigos republicanos. Porém, Lars Porsena 

invadiu Roma e apreendeu o Capitólio, com a condição de que se retiraria com a entrega de 20 

reféns. Entre estes, encontrava-se Cloélia, que conseguiu escapar a nado, atravessando o Rio 

Tibre até retornar à cidade de Roma. Ela foi enviada novamente à Porsena; entretanto, o rei 

ficou tão impressionado com a bravura da jovem, que resolveu libertá-la juntamente com alguns 

outros reféns. Observe o registros de Plínio acerca da imagem de Cloélia: 

 

“28. Pedestres sine dubio Romae fuere in auctoritate longo tempore, 
et equestrium tamen origo perquam vetus est, cum feminis etiam honore 
communicato Cloeliae statua equestri, céu parum esset toga eam cingi, cum 
Lucretiae et Bruto, qui expulerant reges, propter quos Cloelia inter obsides 
fuerat non decernerentum.188” 

“28. Estátuas de cidadãos em pé foram, sem dúvida, o principal 
modelo durante um longo período; as estátuas eqüestres também remetiam 
uma antiga tradição, e esta distinção também se estendeu às mulheres como 
no exemplo da imagem eqüestre de Cloélia, como se já não fosse suficiente a 
ela vestir uma toga; contudo, não havia estátuas em homenagem a Lucrécia e 
Brutus, que expulsaram os reis que levaram Cloélia, entre outros, como 
refém.189” 
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O autor está visivelmente indignado. Como uma mera mulher pode ter uma imagem 

equestre, se tal honra só era oferecida aos cavaleiros romanos? Além do mais, ela tinha a 

audácia de vestir um traje que era destinado aos homens e, por fim, Plínio não considera sua 

fuga um ato nobre de bravura e dignidade, a ponto de atribuírem à jovem uma homenagem 

imensurável como essa.  

Para Plínio era mais digno oferecer tal honra a Lucrécia190, esposa de Collatino e filha 

do nobre aristocrata romano Lucrécio, conhecida por ser uma mulher belíssima e de virtude 

exemplar. Após ser violentada por Sexto, filho de Tarquínio, pede para que chamem seu pai e 

seu marido para contar-lhes o seu infortúnio. E, como a jovem não poderia viver com tamanha 

desonra, pegou uma faca que escondia sob o vestido e enfiou-a no próprio peito. Brutus, amigo 

de seu marido, tendo presenciado a cena, retira a faca do peito da jovem e faz um juramento: iria 

não apenas vingá-la como também expulsaria Tarquínio, toda a sua família e todos os reis que 

se atrevessem a requerer o controle sobre Roma. As testemunhas presentes, incendiadas pelos 

acontecimentos, fizeram a mesma promessa e, por fim, toda a população de Roma se reuniu 

para expulsar os tiranos. Esse episódio deu origem à República Romana. 

Tácito, por sua vez, cita os acontecimentos que deram origem à construção da imagem 

de Claúdia Quinta: 

 

“64. [...] adduntur sententiae ut mons Caelius in posterum Augustus 
appellaretur, quando cunctis circum flagrantibus sola Tiberii effigies sita in 
domo Iunii senatoris inviolata mansisset. evenisse id olim Claudiae Quintae 
eiusque statuam vim ignium bis elapsam maiores apud aedem matris deum 
consecravisse. sanctos acceptosque numinibus Claudios et augendam 
caerimoniam loco in quo tantum in principem honorem di ostenderint.191” 

 “64. [...] Deliberou-se também dar ao Monte Célio o nome de 
Augusto, porque no incêndio, que tudo ao redor abrasara, só a estátua de 
Tibério, na casa do senador Júnio, ficara ilesa. Dizia-se que isto mesmo 
acontecera utrora a Cláudia Quinta, e os antigo consagraram, no templo de 
Cibele, a estátua dela escapa duas vezes ao fogo; que os Cláudios eram santos 
e bem aceitos dos deuses, e devia-se aumentar a veneração do lugar onde 
estes manifestaram tanta complacência para com o príncipe.192” 

 
“Cláudia Quinta era a filha de Ápio Cláudio Cego. Durante a segunda 

guerra púnica, quando se mandou vir de Pessimonte, a conselho dos áugures, 
a estátua de Cibele, o navio que a trazia encalhou no Tibre, e a Vestal 
Cláudia Quinta, segundo a lenda, o prendeu com seu cinto e o desencalhou 
facilmente.193” 
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No entanto, a única mulher devidamente reconhecida e aceita como um exemplo 

imagético republicano é a de Cornélia (já citada anteriormente), cuja construção deu-se por 

meio de um decreto popular, que intencionalmente evidenciou a sua condição política. 

Posteriormente, uma vez que Augusto assumiu o poder, ser uma mãe era como prestar um 

serviço à  República.  

Deste modo, o repentino surgimento de inúmeros retratos femininos, representando a 

mulher como um modelo a ser seguido e venerado, mostrou a todos os cidadãos romanos que o 

sexo oposto também possuía um importante papel a desempenhar.  

As imagens de Lívia e de Júlia (esposa e filha de Augusto) eram expostas por toda a 

cidade, inclusive durante inúmeras ocasiões públicas (como nos jogos, por exemplo) e, desta 

maneira, reforçavam esse pensamento.  A riqueza pertencente às mulheres da aristocracia 

romana há muito esteve envolvida em reparos de templos e de edificações públicas. E, a partir 

do principado, novas construções permitiram que estes nomes (e seus respectivos retratos), uma 

vez autorizados pelo Senado, fossem expostos e devidamente homenageados.  

Sendo assim, este critério passou a ser seguido por muitas nobres romanas em toda a 

Itália. Observe, a seguir, alguns retratos femininos que seguem as mesmas características 

helenísticas, já observados anteriormente nas representações imagéticas de Lívia Drusila: 

 

 

 
 

Figura 35 – Agripina, a velha – Busto em mármore (37 a 41 d.C.) Atenas. 



113 

 
 

Figura 36 – Imagem velada de Agripina, a jovem, em basanito – sec. I d.C. 
(Montemartini - Roma). 

 

 
 

Figura 37 – Estátua de Popéia Sabina, segunda esposa de Nero – sec. I a 50 d.C. 
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Figura 38  - Estátua em mármore de Messalina, segurando Britânico em um dos braços – (45 
d.C.). 

 
 

De fato, com relação à iconografia, sabe-se que a ausência do vitupério era uma 

característica primordial nas representações imagéticas da aristocracia romana, uma vez que 

deveriam ser apresentadas ao público. Afinal, o propósito de suas construções era evidenciar o 

poder e as virtudes do retratado. Entretanto, de acordo com Varner194, todas as imagens que 

foram produzidas da última esposa de Calígula, Milônia Cesônia, e de sua filha recém-nascida 

Júlia Drusila foram removidas e destruídas juntamente com as figurações do imperador. E, de 

fato, não há nenhum indício dos retratos pertencentes à Cesônia ou Júlia Drusila. Cesônia era 

muito influente e possuía importantes conexões por meio de sua mãe Vistília, que pertencia a 

uma das famílias mais ilustres do período. Calígula confessava ser apaixonado pela esposa e 

constantemente aparecia em público com ela; isto pode ser considerado como um dos fatores 

adicionais que asseguram que ela foi assassinada junto ao marido. E, consequentemente, todos 

os seus monumentos sofreram uma damnatio. É muito provável que, devido à sua considerável 

influência sócio-política, os assassinos de Calígula não teriam permitido que Cesônia 

sobrevivesse. Ela chegou até a ser acusada por alguns contemporâneos de culpabilidade nas 

falhas e nos excessos de Calígula durante seu principado. Sua filha Julia Drusila era a única 

descendente direta do princeps e o assassinato dessa criança leva-nos a crer que já estava 
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previsto. Quando Suetônio declara que Julia Drusila herdara o temperamento selvagem de seu 

pai, tais afirmações são provavelmente produtos de uma propaganda política anti-Calígula, que 

foi utilizada como um meio para justificar o infanticídio. 

 No que diz respeito ao busto de Agripina, nota-se significativamente os padrões 

helenísticos. O rosto não apresenta nenhuma marca de idade, pois seus os traços foram 

suavizados. Os olhos, porém, estão bem marcados e sugerem um olhar fixo e compenetrado. Os 

cachos ondulados são dispostos delicadamente ao redor da fronte, como uma moldura que 

contorna a face e, por fim, são presos à nuca. Neta de Augusto e esposa de Germânico, dele teve 

nove filhos (entre eles Calígula e Agripina, a jovem) e era uma mulher muito respeitada pelo 

povo romano por sua coragem, sua nobreza, suas virtudes e, é claro, por sua fertilidade. Na 

época da confecção desse retrato, Agripina já era falecida (em 33 d.C.) com cerca de 47 anos de 

idade. No entanto, sua imagem póstuma apresenta traços faciais que permaneceram intocáveis à 

ação do tempo, denotando-lhe um caráter de imortalidade. 

 Sua filha, por sua vez, também apresenta características idênticas à da mãe, embora o 

penteado que molda sua fronte seja minuciosamente mais elaborado, cacho a cacho. Sua estátua 

está velada e seus trajes lhe conferem a respeitabilidade cabida à uma matrona romana. A beleza 

e a jovialidade de seu corpo está sutilmente delineada pelas dobras de suas vestimentas, pois o 

artífice esculpiu a delicada densidade observada nos tecidos, ao transparecer as formas 

femininas. Todavia, os registros escritos não lhe conferem a mesma integridade observada em 

sua mãe. De acordo com Tácito, ela era audaciosa, mas, ao contrário de sua genitora, possuía 

uma sede de poder e ambição desmedidas. Quando seu tio (e atual sucessor de Calígula) 

Cláudio ficou viúvo, ela rapidamente usou de todos os artifícios femininos para seduzi-lo, 

mesmo sabendo que este casamento era contrário a todos os costumes romanos. E articulou de 

tal forma que conseguiu autorização do Senado para executar seu plano. Suspeita-se também 

que tenha ordenado envenenar o próprio marido para que seu filho Nero assumisse o trono. 

 Popéia Sabina é outro exemplo. As mesmas características faciais, o minucioso 

penteado que molda o rosto está preso à nuca, deixando delicados cachos sobre os ombros.  Ela 

veste a túnica, a palla e a stola romana. Entretanto, não está velada. Tácito cita que ela era uma 

mulher de notável beleza, afabilidade e inteligência, além de pertencer a uma nobre e 

conceituada família.  

 Contudo, Popeia vivia lascivamente e recebia vários homens, entre maridos e amantes, 

caso esses lhe aprouvessem algo de útil. Por essa razão, mesmo após se casar não demorou a 

trair o marido, abandonando-o por um cavaleiro romano da confiança de Nero. Assim que 

adentrou o palácio, tratou de seduzir o princeps de todas as formas. Seu artifício para deixá-lo 

cada vez mais interessado era dizer-lhe que não se prestava ao papel de uma reles concubina, 
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uma vez que o marido supria-lhe de todas as maneiras na condição de esposa. Como Otávia, a 

atual esposa de Nero, e Agripina, a mãe dele, eram empecilhos para o casamento, Nero tratou de 

forjar a morte de ambas, para que ninguém se opussesse a sua união com Popeia. Suspeita-se, 

obviamente, que ela teria incentivado a execução desses assassinatos. 

 Messalina, por sua vez, mostra-se com uma típica matrona romana. Ela está velada, uma 

de suas mãos está erguida em oração e é caracterizada com belíssimos traços facias e corporais, 

semelhantes aos observados nas imagens anteriores. O lado materno e protetor também é 

evidenciado, pois ela ostenta seu filho Britânico em um dos braços. Todavia, sua imagem 

denota uma característica relevante: seu retrato assemelha-se à figura seguinte, que representa 

Eirene (deusa da paz) segurando seu filho Ploutos (riqueza/prosperidade) nos braços. 

Certamente, a intencionalidade do retrato era basear suas representações nas qualidades 

atribuídas a essa divindade e ao seu filho. como se eles assim o fossem. Em outras palavras, um 

retrato divinizado de ambos.  

 Assim como nos retratos anteriores, Messalina também tem os olhos bem marcados e o 

olhar ‘elevado’, ou seja, um olhar compenetrado e alheio às paixões humanas. Ela olha para a 

frente, diferentemente da representação de Eirene, talvez indicando que, em um tempo futuro, a 

paz e a prosperidade romana estariam garantidas na figura de seu filho Britânico. Nos cultos em 

homenagem aos deuses, os romanos adentravam nos templos com a cabeça coberta por um véu, 

como uma forma de simbolizar a pureza de suas almas. O fato de Messalina estar em oração e 

velada, talvez signifique que ela foi representada homenageando as divindades em um culto ou 

em uma procissão. 

 Todavia, mais uma vez os registros escritos diferem significativamente dos atributos 

imagéticos. De acordo com Tácito, Messalina era uma mulher pérfida, sem moral ou escrúpulos, 

que visava apenas satisfazer suas luxúrias e vaidades. Ela havia exilado e promovido o 

assassinato de Júlia, filha de Germânico e sobrinha de seu marido Cláudio, acusando-a de um 

suposto adultério com Sêneca, que acabou sendo exilado na Ilha de Córsega. Muitos outros 

assassinatos foram ordenados por ela, apenas por despeito, avareza e crueldade. E, não 

satisfeita, cometeu inúmeros adultérios apenas por luxúria. Em uma de suas aventuras amorosas, 

interessou-se por Sílio e, já enfastiada do marido, decidiu armar uma conspiração com o auxílio 

do amante, durante a ausência do princeps em uma viagem à Óstia. Quando Cláudio foi 

comunicado sobre o ocorrido, regressou à Roma e retomou o lugar que era seu por direito. E, 

apesar das súplicas da esposa, ele sentenciou Messalina à morte pelo crime de adultério. 

 Por fim, para sintetizar esse capítulo, nota-se que as representações escultóricas 

apresentadas anteriormente adotaram o elogio como forma de descrever seus respectivos 

objetos. As verbais, contudo, utilizaram o vitupério como critério descritivo acerca das mesmas 
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referências. Como vimos anteriormente, tanto o artífice como o autor (nesse caso, Tácito) 

baseiam-se nas uirtudes elocutiones e no aptum de sua obra para expressar sua intencionalidade 

discursiva. Quanto mais corresponderem a aquilo que é considerado verossímil ao seu público, 

mais persuasivo será seu discurso. E, é exatamente isso que estudaremos na caracterização de 

Lívia Drusila, mais adiante nessa pesquisa. 
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Capítulo 3 

III.1. Pater familias versus Pater patriae 

Como já dito anteriormente, a função da mulher romana, no primeiro século a.C. (e de 

antes da era augustana), tanto econômica quanto legalmente, resumiu-se aos seguintes critérios: 

A mulher tinha o poder de administrar e herdar todas as propriedades de seu pai, desde que ela 

não recaísse sob a autoridade de um parente do sexo masculino, ou de seu próprio marido.  Tais 

bens eram divididos igualmente entre os membros da família; isto se não houvesse um 

testamento que atestasse o contrário. Neste sentido, se não existisse nenhum varão 

consangüíneo, ou mesmo um cônjuge, para transferir o direito sobre a herdeira, a mulher teria 

total liberdade de administrá-los como bem entendesse. 

De acordo com Galinsky195, o pater familias mantinha a autoridade paternal (patria 

postestas) sobre seus filhos, filhas e descendentes masculinos (os filhos, netos e bisnetos de seus 

filhos), contudo, os filhos gerados por suas filhas não eram submetidos a este controle, uma vez 

que se sujeitavam aos seus respectivos pais. 

O pai tinha o “direito à vida e à morte”, ou seja, decidir se seus rebentos recém nascidos 

seriam reconhecidos e criados por ele, ou não. No caso das meninas, se aceitas, era seu dever 

sustentá-las e, se possível, arranjar-lhes um matrimônio e entregar-lhes um dote. Durante a era 

republicana, era praxe o pater familias prometer suas filhas em casamento, sem sequer pedir-

lhes o consentimento.  

Contudo, no final do regime republicano, acredita-se que este costume tenha sido 

alterado. A idade legal para contrair o matrimônio era a partir dos doze anos de idade, e muitas 

delas já se encontravam casadas na adolescência. No entanto, alguns juristas expressavam 

grande indignação perante a rejeição de algumas jovens, em relação à escolha do pai. Todavia, o 

compromisso não poderia ser forçado e era facilmente desfeito. A noiva e o pater familias (se 

ainda estivesse vivo) deveriam estar de acordo com a união, assim como o futuro marido e o pai 

deste.  

A total autoridade (ou patria potestas196) era atribuída ao líder da família, e isto 

caracterizava o pilar principal da constituição social romana. O pater familias exercia o poder 

soberano sobre todos os seus membros, e este comportamento é considerado análogo ao 

imperium romano.  

                                                        
195 GALINSKY, K., The Cambridge Companion to the Age of Augustus, 2005, pp. 134 e 135 
196 The Oxford Classical Dictionary (1949) 
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O imperium era o supremo comando administrativo, relativo ao comando de guerra e à 

interpretação das leis romanas (incluindo-se às que se referiam à pena de morte), cuja condução 

pertencia a Roma dos reis, e após a expulsão destes, o legado passou às mãos de cônsules, 

pretores, ditadores, tribunos do exército romano e cavaleiros. Posteriormente, no período 

republicano, este grau de autoridade foi concedido a determinados membros dessas comissões, 

restringindo-lhes o magistrado em suas respectivas províncias. No final da República, este 

poder, que perdurava por cerca de um ano, estendeu-se por mais três anos ao general Pompeu, 

por meio da Lex Gabinia (lei que estabeleceu seu comando, frente à invasão dos piratas) de 67 

a.C. 

Quanto ao termo pater patriae, sabe-se que teve origem nos anos que marcaram o 

princípio da queda da República Romana, mais especificamente, durante os discursos 

conhecidos como As Catilinárias. Cícero, o autor da obra, recebeu este título em agradecimento 

por seus feitos em prol da nação romana. O orador elaborou quatro discursos para alertar a 

população acerca de uma guerra civil que estava prestes a surgir. Tais textos descrevem 

veementes acusações, que atestam a cumplicidade do principal mentor da conspiração: Lúcio 

Sérgio Catilina. 

Esse pertencia a uma nobre família romana, contudo, de acordo com Cícero e Salústio, 

o rapaz possuía uma índole soberba, perversa e deturpada, pois se suspeitava de sua participação 

nas mortes da própria esposa, filho e de seu irmão; além da acusação de ter violado, não apenas 

sua filha, como também uma vestal de nome Fábia. 

 Certamente, segundo Pinho197, fora por esta razão que Virgílio citou-o no canto VIII da 

Eneida (v. 668-669) amarrado junto a um rochedo nos Infernos, em meio às Fúrias. No primeiro 

discurso, Cícero denuncia Catilina e seus cúmplices, evocando ao Senado, e ao próprio acusado, 

o seu exílio imediato.  

Pela conjura, o cônsul exige que o conspirador abandone a cidade de Roma, 

acompanhado por sua respectiva corja, por acreditar que a permanência dos mesmos acarretaria 

em consideráveis riscos à nação. Catilina, por sua vez, ousou interromper Cícero por três vezes, 

alegando que a palavra de um homem novus198, perante a palavra de um descendente de uma 

nobre e tradicional família romana, deveria ser imediatamente repudiada. Sabe-se que a 

linhagem da nobreza romana pertencia a um patamar superior diante de todas as outras. Afinal, 

acreditava-se que um romano era naturalmente superior a todas as raças. Se um homem não 

fosse um descendente puro dessa grande nação, era indigno e inferior diante de seus nobres e 

                                                        
197 CÍCERO. As Catilinárias. Tradução de Sebastião Tavares de Pinho, 1990, p. 10 
198 Sem tradições consulares na família (id.,ib., 1990, p.12). 
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consagrados cidadãos. O sangue romano ‘falava’ mais alto e era uma característica que 

distinguia e elevava esses homens perante os demais. 

Contudo, diante das implicações contundentes e dos minuciosos relatos expostos por 

Cícero, Catilina abandonou a Assembléia e, na mesma noite, deixou a cidade. 

Todavia, o jovem aristocrata possuía inúmeros aliados. Estes, logo disseminaram o 

boato entre o povo romano, acerca da leviana acusação, isenta de bases legais, cuja gravidade 

levou Catilina, injustamente, ao exílio. Cícero, ao tomar conhecimento de tais injúrias, reuniu a 

população no Fórum Romano e, em seu segundo discurso, expôs todas as acusações e 

respectivas evidências que denunciavam a direta participação do exilado. E, mais uma vez, 

insistiu na expulsão dos partidários de Lúcio; afinal, estes conspiradores ainda permaneciam na 

cidade e configuravam um risco iminente contra a República.  

O cônsul descreveu os atos vis e libidinosos de cada comparsa envolvido na conjuração: 

os falidos eram os homens que se recusavam a dispor de seus bens como forma de pagamento 

das dívidas; os gananciosos e oportunistas apenas almejavam o poder a qualquer custo; os ex-

colonos de Sila estavam, há muito, desejosos em pilhar novamente os proscritos; os 

especuladores, por sua vez, buscavam honras sem qualquer mérito militar; e, por fim, todos os 

piores meliantes e pervertidos já vistos, de certo, já se encontravam mancomunados a favor da 

conjuração de Catilina.  

O discurso exigia o imediato e pacífico abandono da cidade, por parte destes homens. O 

orador conclui sua fala incitando a coragem dos cidadãos, e agradecendo a proteção dos deuses. 

Durante o exílio, Catilina saiu em busca de auxílio nos acampamentos de Mânlio, na Etrúria e, 

por conseguinte, declarou guerra ao Senado Romano. Instituiu-se que Cícero e Antônio seriam 

os responsáveis pela segurança da cidade; e, para tanto, o comando do exército senatorial foi-

lhes designado. 

Em Roma, a disputa acerca do poderio cabido aos partidos políticos ainda predominava, 

e era cuidadosamente observada pela aristocracia romana; afinal, era prudente precaver-se 

contra o surgimento de uma guerra civil. Como agravante, muitos aliados de Lúcio ainda 

permaneciam na cidade por falta de evidências comprobatórias de suas respectivas participações 

na conjura e, desta maneira, tornavam-se a principal fonte de informações dentro do território 

romano. Contudo, apesar de todas as precauções, os aliados de Catilina finalmente cometeram 

uma grave imprudência. 

 Uma delegação da Gália Norbonense veio até Roma, para protestar sobre os impostos 

abusivos por parte do governador Lucio Murena. Um grupo dos conjuras interveio e ofereceu 

ajuda aos reclamantes; e, em troca, a província deveria fornecer suas tropas da cavalaria. Os 
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Alóbroges pediram um dia para que pudessem analisar a situação. Entretanto, por cautela, 

preferiram consultar seu patrono, Quinto Fábio Sanga, que prontamente levou a questão para 

Cícero. Com o intuito de conseguir provas definitivas, o cônsul contou com o auxílio da 

delegação e forjou um acordo, no qual obrigou os envolvidos na conspiração a comprometerem-

se com a questão, assinando diversas cartas.  

 Tendo as evidências irrefutáveis em mãos, Cícero mandou prender todos os envolvidos. 

O Senado instituiu que fossem realizadas cerimônias públicas em agradecimento ao ocorrido. 

Novamente, reuniu a população romana e recitou seu terceiro discurso. Nomeou-se o salvador 

da República, comparando-se a Rômulo, e relatou todos os acontecimentos que o levaram a 

impedir o sucesso daquela abominável conspiração, atribuindo sua vitória aos desígnios dos 

deuses. Por fim, em sua peroração, o cônsul conclamou o povo a agradecer todas as divindades, 

principalmente a Júpiter; rogou para que a lembrança deste episódio permanecesse vívida na 

memória da nação romana; e pediu proteção a si mesmo contra futuros inimigos. 

Os Alóbroges, por sua vez, receberam um prêmio por sua participação em prol da 

República Romana, e voltaram às suas terras com as petições devidamente atendidas. Todavia, 

de acordo com o testemunho de Salústio, sabia-se que havia planos para libertar os acusados, o 

que levou Cícero a, mais uma vez, convocar o Senado para que as sentenças fossem julgadas e 

cumpridas o mais breve possível.  

Uma vez reunidos, Silano desejava que penas de morte fossem impostas; César, porém, 

não considerava correta a execução de cidadãos romanos. Deste modo, houve um impasse, e 

coube a Cícero a decisão final. Por meio de seu quarto discurso, o cônsul apelou ao patriotismo 

e exigiu que os senadores tomassem uma decisão imediata. Embora transparecesse sua 

preferência à pena capital, foi Catão que finalmente concluiu o derradeiro veredicto, após um 

enérgico e veemente discurso. Após as execuções por enforcamento, Cícero dirigiu-se ao 

Fórum, aonde o povo romano o aguardava, e foi aclamado pater patriae (pai da pátria). Ao 

tomar conhecimento do ocorrido, Catilina decidiu invadir a Gália Transalpina. Contudo, apesar 

de sua extrema e desesperada bravura, acabou cercado pelas tropas senatoriais e, por fim, foi 

assassinado.  

Portanto, o termo pater patriae denota, nitidamente, aquele que é considerado o protetor 

supremo da nação; em outras palavras, é o ápice do poder atribuído a um pater familias. O 

detentor desse título não protege apenas os membros de sua família, tem o dever de prover o 

bem-estar de todos os filhos da nação. 
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Nas Res Gestae Diui Augusti, o princeps registra sua indispensável auctoritas com base 

em seus inúmeros feitos em benefício da pátria, e obviamente, pelo reconhecimento e pela 

absoluta confiança por parte de seus concidadãos.  

 Segundo Galinsky199, Augusto não ofereceu apenas uma res publica basicamente 

fundamentada nas leis romanas; o princeps foi além: entregou ao povo romano a segurança de 

tornar-se parte de um Império. Suas inovações abrangeram não só as edificações, mas o 

comportamento de toda a população. Os valores morais e religiosos resgatavam antigas 

tradições, o que promovia a consciência cívica e enfatizava o patriotismo; em outras palavras, 

Augusto intensificou o orgulho e a honra de pertencer à gens romana.  Desta forma, o título de 

pater patriae atribuído ao princeps, e sua respectiva auctoritas perante os desígnios da nação, 

tornou-se um mérito reconhecidamente evidente entre todos os cidadãos romanos. 

III.2.  Êthos e Páthos: a imagem da mulher no início do Império Romano.  

 De acordo com registros históricos, as mulheres eram consideradas inferiores ante seus 

parentes masculinos. Tal como visto anteriormente, na Roma antiga, a condução e o controle 

dos costumes e dos deveres cívicos estavam em poder dos homens, que estabeleciam os 

preceitos de caráter, virtude e a permanente ordem moral, próprios do sistema pater familias e a 

mulher, por sua vez, era discriminada pela sua incapacidade de autocontrole (ou impotentia sui).  

 Esta visão não está relacionada apenas aos costumes e aos padrões sociais que vão 

ganhando força dentro desta sociedade desde as mais distantes épocas, mas também estava 

justificada sob uma perspectiva científica, consignada nos tratados gregos e latinos de 

Physiognomonia. Esses pretendiam estabelecer elencos de tipos de caráter humano a partir das 

analogias destes com o comportamento animal. 

 Estes mesmos tratados foram posteriormente adotados durante a república e o império 

romano. De acordo com estas teorias, existem diferenças vitais entre a fêmea e o macho, tanto 

em comportamento quanto em aparência: No reino animal, a fêmea é gentil e facilmente 

domesticada, além de espirituosa, desatenciosa, limitada, propensa a fraquezas e brincadeiras. A 

sua cabeça é menor (comparada ao macho), o rosto idem, o pescoço é mais fino, o peito e suas 

laterais são menores, enquanto que os quadris e coxas são mais cheios deixando as pernas 

unidas até os joelhos, os calcanhares são mais afastados e, por fim, seus pés são pequenos e 

delicados. Essa proporção é visualmente agradável, porém não demonstra força e domínio200.  

                                                        
199 GALINSKY. K.. The Cambridge Companion to the Age of Augustus. New York: Cambridge 
University Press, 2005, p.28 
200 EVANS, Elizabeth C. Physiognomics in the Ancient World. The Classical Journal, 1950, p. 09 
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 Contudo, os machos apresentam o inverso desta visualização, o que os tornam mais 

corajosos e confiáveis, enquanto que as fêmeas são covardes e dissimuladas. 

  Entretanto, observe este pequeno trecho, extraído dos Anais de Tácito: 

 

“[I, 69] Penaserat interim circumventi exercitus fama et infesto 
Germanorum agmine Gallias peti, ac ni Agrippina inpositum Rheno pontem 
solvi prohibuisset, erant qui id fiagitium formidine auderent. sed femina 
ingens animi munia ducis per eos dies induit, militibusque, ut quis inops aut 
saucius, vestem et fomenta dilargita est. tradit C. Plinius Germanicorum 
bellorum scriptor, stetisse apud principium ponti laudes et grates reversis 
legionibus habentem201.” 

 

“[I, 69] Correra fama, entretanto que os exércitos estavam cercados 
(...); e se Agripina não se houvesse oposto, seria destruída a ponte do Reno, 
pois o medo teria levado a tal desonra. Porém essa mulher de ânimo varonil 
cumpriu as vezes de capitão naqueles dias, e acudiu aos soldados com 
remédios e roupas, conforme suas necessidades. Conta C. Plínio, historiador 
das guerras germânicas, que ela se postava na entrada da ponte para dar 
louvores e agradecimentos às legiões que voltavam.202” 

 

 A princípio, ambas as afirmativas seriam consideradas incoerentes, porém, nesta última, 

Tácito sustenta que Agripina era dotada de um “ânimo varonil” (sed femina ingens animi munia 

ducis per eos dies induit - Mas a poderosa mulher de ânimo assumiu plenamente nesses dias, as 

obrigações do comandante).  O substantivo femina é modificado aqui pelo adjetivo ingens, cuja 

raiz pode ser a mesma do “gígas” grego, isto é, imensa, poderosa, muito grande, daí o sujeito 

parece apontar para uma mulher fora do padrão comum. Vale notar que o verbo, no pretérito 

perfeito (ação pontual e realizada no passado), induo, remete a uma oposição a exuo cujo 

significado liga-se à expropriação e à espoliação de inimigos, isto é, retirar tudo o que se pode 

de alguém, assim é induo revestir completamente, assumir plenamente. O acusativo de objeto 

ligado a esse verbo é munia, palavra neutra geralmente utilizada no plural, cuja significação 

associa-se ao campo semântico bélico, daí ser obrigações militares, neste contexto reforçado 

pelo genitivo subjetivo ducis (=dux), que na sua restrição do sentido do termo a que se liga 

sintetiza o que era Agripina. 

 Contudo, o conceito de irracionalidade e falta de controle emocional feminino 

permaneceria arraigado durante muito tempo no ideário romano, apesar do término da 

República e da concessão de algumas liberdades às mulheres. O mundo Greco-romano estudava 

o comportamento patético e ético, tendo esse último como referência principal do ideário moral 

                                                        
201 TÁCITO, Annales, I, 69 
202 TÁCITO, Anais I, 69, 1985, p.40 
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e cívico de sua nação. Quintiliano, em seu livro Instituições Oratórias, descreveu esses afetos 

da seguinte forma:  

 

“[VI, II, VIII] Horum autem, sicut antiquitus traditum accepimus, 
duae sunt species: alteram Graeci páthos vocant, quod nos vertentes recte ac 
proprie adfectum dicimus, alteram ethos, cuius nomine, ut ego quidem sentio, 
caret sermo Romanus [...]203”. 

“[6, 2, 8] Destes, no entanto, como ensinaram na tradição antiga há 
duas espécies: alguns os quais os gregos chamam de patéticos, diante dos 
quais nós, de forma apropriada e direta, nomeamos de afetos; outros éticos, 
cujo nome, assim como vejo, carece de um termo romano. [...]204” 

 
 É interessante observar que a palavra êthos é traduzida ordinariamente por mores em 

Latim, e daqui, veio àquela parte da filosofia grega, conhecida como Ética, e nomeada moralis 

em latim.  

 Vasconcellos205relata que os preceitos morais romanos estariam baseados no livro De 

Rerum Natura de Lucrécio cujo poema levou Virgílio a afirmar que os romanos eram os 

descendentes diretos de Vênus, tendo Eneias como o fundador de sua raça. O arquétipo desse 

varão, seu comportamento e suas ações, passaram a ser a estrutura primordial do ideário 

romano, sendo adotado, cultuado e vangloriado por seus descendentes. Este ideal caracterizava-

se basicamente pela pietas (virtude, devoção), grauitas (seriedade, sobriedade) e disciplina 

(disciplina). 

 Quintiliano, por sua vez, também conceitua aquilo que ele acredita ser fundamental para 

a formação do êthos ideal, no que diz respeito à oratória: 

 

“[6,2,13] Ethos, quod intellegimus quodque a dicentibus desideramus, 
id erit quod ante omnia bonitate commendabitur, non solum mite ac 
placidum, sed plerumque blandum et humanum et audientibus amabile atque 
iucundum [...]206.” 

“[6,2,13] – Êthos, sobre aquilo que entendemos e aquilo que 
desejamos, será o que é elogiado mediante toda a bondade, não apenas gentil 
e calmo, mas em grande parte, leve, humano e agradável aos 
ouvintes.[...]207”. 

 E também: 

 

                                                        
203 QUINTILIAN, Institutio Oratoria, VI, II, VIII 
204 QUINTILIANO, Instituições Oratórias, 6, 2, 8. Tradução nossa. 
205 VASCONCELLOS, Paulo Sérgio de. Efeitos Intertextuais Na Eneida de Virgílio, 2001, pp. 126 - 128 
206 QUINTILIAN, Institutio Oratoria, VI, II, XIII 
207 QUINTILIANO, Instituições Oratórias, 6, 2, 13. Tradução nossa. 
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“[6,2,20] Diversum est huic quod páthos dicitur quodque nos 
adfectum proprie vocamus, et, ut proxime utriusque differentiam signem, 
illud comoediae, hoc tragoediae magis simile. Haec pars circa iram odium 
metum invidiam miserationem fere tota versatur [...].208” 

“[6,2,20] – Diferente deste, é o que é chamado páthos e que 
chamamos apropriadamente de patético, e cuja proximidade dá a diferença de 
significados, aqueles que se assemelham à comédia e estes à tragédia. Esta se 
move quase inteiramente com raiva, ódio, inveja, medo e a pena.  [...]209”. 

 
 

 Desta maneira, torna-se mais fácil compreender que, para os cidadãos romanos ficavam 

subentendidos os seguintes preceitos: dos homens são esperados comportamentos e atitudes 

típicas de sentimentos éticos; quanto às mulheres, por acreditar-se que eram incapazes de 

controlar sua natureza, caber-lhes-iam os patéticos. Obviamente, estes conceitos se enquadram 

dentro de critérios morais e comportamentais, reconhecidos por uma toda uma comunidade, mas 

nem sempre seguidos à risca. 

 Ou seja, desejam-se homens éticos e mulheres limitadas. Entretanto, a cobiça, a luxúria, 

o orgulho e a soberba, embora moralmente impróprios, são sentimentos próprios da natureza 

humana.  

 E talvez, por essa razão, a inversão de papéis é usualmente comum em determinados 

acontecimentos e personagens. Porém, não há de negar-se que, em grande parte das narrativas, é 

perceptível a ordem primordial pela qual se estruturou o sistema pater famílias.  

Registros históricos também demonstram situações semelhantes: no livro A vida e os 

feitos do Divino Augusto de Suetônio, o autor relata um acontecimento, escrito em carta por 

Marco Antônio, cujo conteúdo descreve a cena de um banquete oferecido por Otávio. Observe: 

 
 

“[69] M. Antonius super festinatas Liviae nuptias obiecit et feminam 
consularem e triclinio viri coram in cubiculum abductam, rursus in 
convivium rubentibus auriculis incomptiore capillo reductam; dimissam 
Scriboniam, quia liberius doluisset nimiam potentiam paelicis; condiciones 
quaesitas per amicos, qui matres familias et adultas aetate virgines 
denudarent atque perspicerent, tamquam Toranio mangone vendente.210” 

“M. Antônio reprovou-o também, além de suas bodas apressadas com 
Lívia, por ter levado a mulher de um ex-cônsul, do triclínio para um quarto, 
às vistas do marido e a reconduzindo ao banquete com as orelhas afogueadas 
e os cabelos desalinhados. Ele também disse que Escribônia fora repudiada 
por lamentar-se abertamente do poder excessivo de uma amante e que 
procurou mulheres por seus amigos, que desnudavam e examinavam mães de 

                                                        
208 QUINTILIAN, Institutio Oratoria, VI, II, XX 
209 QUINTILIANO, Instituições Oratórias, 6, 2, 20. Tradução nossa. 
210 SUETONIUS, Vita Divi Augusti, 69 
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família e virgens adultas, como se Torânio, o negociante de escravos, as 
estivesse vendendo.[...].211” 

 
 De acordo com Barrett212, em seu livro Livia: First Lady of Imperial Rome, é importante 

ressaltar que, neste caso, o termo potentia (poder) atribuído à amante – certamente tratando-se 

de Lívia –, não está relacionado às questões de ordem política, mas sim ao caráter sensual e 

erótico da mulher. 

 Desta maneira, o retrato de importantes mulheres do período imperial, trata geralmente 

da aparência física feminina, com breves e sucintas descrições acerca de seus comportamentos e 

participações político-sociais.  

Contudo, alguns historiadores trazem ‘aos olhos da mente’ imagens pormenorizadas de 

nobres romanas. Ao contrário de relatar apenas o caráter físico e resumidas participações 

históricas, eles enfatizam, em suas descrições, o comportamento moral e cívico considerado 

inapropriado para o mos maiorum (costume dos ancestrais) romano. 

O historiador Tácito é um deles. Convicto dos benefícios da República, demonstra sua 

insatisfação com a decadência do ideário romano, em decorrência do surgimento do Império; e 

muitas mulheres da nobreza são descritas como parte integrante desta degradação. 

Além dele, Salústio, em sua obra A Conjuração de Catilina, também afirma que o novo 

regime governamental foi a causa da decadência dos costumes. E junto a esta descrição da vrbs, 

tem-se o retrato de Semprônia213.  

A audácia e a ousadia dessa jovem jamais seriam características femininas; entretanto, 

por optar pelo lado vicioso, esquecendo-se da virtude destes sentimentos, assume os típicos 

desígnios feminis; assim como Catilina, que corrobora com tais atitudes.  

Apesar de ser um vir (varão), perturba a segurança do Estado e da Nação Romana, com 

o intuito de alimentar seus vícios na busca do poder, da luxúria e das riquezas do Império; para 

tanto, recorre a dissimulações, tramóias, assassinatos, atentados, dentre outros inúmeros crimes. 

Observe o discurso de acusação, declamado por Cícero na Primeira Catilinária, sobre 

este famigerado homem: 

 

“[VI, 13] Quid est enim, Catilina, quod te iam in hac urbe delectare 
possit? in qua nemo est extra istam coniurationem perditorum hominum, qui te 

                                                        
211 SUETÔNIO, A Vida e os Feitos do Divino Augusto, tradução de Matheus Trevisan et al, p. 94 
212 2002, p. 21 
213 Ver p. 116 desta dissertação. 
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non metuat, nemo, qui non oderit.Quae nota domesticae turpitudinis non inusta 
vitae tuae est? quod privatarum rerum dedecus non haeret in fama? quae 
lubido ab oculis, quod facinus a manibus umquam tuis, quod flagitium a toto 
corpore afuit? cui tu adulescentulo, quem corruptelarum inlecebris inretisses, 
non aut ad audaciam ferrum aut ad lubidinem facem praetulisti?  

[VI, 14] Quid vero? nuper cum morte superioris uxoris novis nuptiis 
domum vacuefecisses, nonne etiam alio incredibili scelere hoc scelus 
cumulasti? quod ego praetermitto et facile patior sileri, ne in hac civitate tanti 
facinoris inmanitas aut extitisse aut non vindicata esse videatur. Praetermitto 
ruinas fortunarum tuarum, quas omnis inpendere tibi proxumis Idibus senties; 
ad illa venio, quae non ad privatam ignominiam vitiorum tuorum, non ad 
domesticam tuam difficultatem ac turpitudinem sed ad summam rem publicam 
atque ad omnium nostrum vitam salutemque pertinent.214” 

 “VI. Que há, ó Catilina, que ainda te possa causar prazer nesta cidade, 
em que não há ninguém, fora desta conjuração de homens depravados, que te 
não tema, ninguém que te não deteste? Que nódoa de escândalos familiares 
não foi gravada a fogo na tua vida? Que ignomínia de vida particular não 
anda ligada à tua reputação? Que sensualidade esteve longe de teus olhos? 
Que acção infamante deixaram de perpetrar as tuas mãos algum dia? Que 
torpeza esteve ausente de todo o teu corpo? Que jovem haverá a quem não 
tenhas enlaçado nas seduções215 da tua imoralidade, guiado o ferro na 
rebeldia ou o archote na libertinagem216? 

Pois quê? Há pouco, quando, com a morte da tua primeira mulher, 
esvaziaste a tua casa com vista a um novo casamento, não acumulaste ainda 
sobre este delito um outro atentado217 inacreditável, que eu não refiro e acho 
melhor deixar passar em silêncio, para que não conste que nesta cidade se 
verificou a barbaridade de um crime tamanho, ou que este ficou sem castigo? 
Nem menciono a perda dos teus haveres, que tu verás todos confiscados nos 
próximos Idos218; refiro-me a factos que dizem respeito não à infâmia pessoal 
dos teus vícios, não à tua penúria doméstica e à tua má fama, mas, sim, aos 
superiores interesses do Estado e à vida e segurança de todos nós.219” 

 

Ao observarem-se estes registros historiográficos, fica claro que o seu conteúdo era 

direcionado às futuras gerações. Por esta razão, os exímios historiadores tinham, por decoro, o 

hábito de adequá-los ao tempo verbal220 mais apropriado para o ouvinte/leitor. Desta maneira, 

                                                        
214 CICERO, In Catilinam I, VI, 13 - 14 
215 Catilina usava de um certo ascendente sobre a juventude de seu tempo, que ele procurava atrair por 
todos os meios. Cícero acusava-o de corruptor de seus costumes (CÍCERO, As Catilinárias, tradução de 
Sebastião Tavares de Pinho, 1989, p 38). 
216  Nas suas aventuras nocturnas, os libertinos costumam fazer-se preceder de escravos com tochas 
acesas para lhes iluminarem o caminho pelas ruas escuras de Roma (CÍCERO, As Catilinárias, tradução 
de Sebastião Tavares de Pinho, 1989, p.38). 
217  Catilina, depois da morte da sua primeira mulher, desposara Aurélia Orestília, mulher conhecida mais 
pela sua beleza e fortuna que pelas suas virtudes. Salústio refere senão o segundo delito, o assassínio do 
seu filho, nascido das primeiras núpcias, e, mesmo este, com carácter duvidoso (CÍCERO, As 
Catilinárias, tradução de Sebastião Tavares de Pinho, 1989, p.39). 
218  O prazo para pagamento das dívidas expirava nos primeiros dias de cada mês (nas calendas) e não 
podia adiar-se para além do meio do mês (dos Idos) (CÍCERO, As Catilinárias, tradução de Sebastião 
Tavares de Pinho, 1989, p.39). 
219 CÍCERO, As Catilinárias, tradução de Sebastião Tavares de Pinho, 1989, pp. 38 e 39 
220 Na página 116 desta dissertação, observa-se a descrição de Semprônia na narrativa historiográfica de 
Salústio. No excerto, nota-se o uso do pretérito perfeito do indicativo (fuit), pretérito imperfeito do 
indicativo (erat), pretérito imperfeito do subjuntivo (peteret), e etc. 
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tais acontecimentos serviriam como exemplo e poderiam ser devidamente acatados ou 

rejeitados.  

E caberia às gerações vindouras, aprender com os erros, e decidir quais os melhores 

critérios (sociais, políticos e econômicos) para a condução do país. Segundo Aristóteles: 

 

“Numa deliberação, aconselha-se ou desaconselha-se, quer se delibere 
sobre uma questão de interesse particular, quer se fale perante o povo acerca 
de questões de interesse público. Uma ação judiciária comporta a acusação e 
a defesa: necessariamente os que pleiteiam fazem uma destas duas coisas. O 
gênero demonstrativo comporta duas partes: o elogio e a censura. 4. Cada um 
destes gêneros têm por objeto uma parte do tempo que lhe é próprio: para o 
gênero deliberativo, é o futuro, pois que delibera-se sobre o futuro, para 
aconselhar ou desaconselhar; para o gênero judiciário, é o passado, visto que 
a acusação ou a defesa incide sempre sobre fatos pretéritos; para o gênero 
demonstrativo, o essencial é o presente, porque para louvar ou para censurar, 
apoiamo-nos sempre no estado presente das coisas; contudo sucede que 
freqüentemente utilizamos a lembrança do passado ou presumimos o 
futuro.221” 

 
 

Partindo-se deste princípio, ao observarem-se os critérios que dizem respeito ao 

costume dos ancestrais, e que embasaram todo o pensamento republicano acerca do papel 

feminino na sociedade romana; é compreensível considerar a seguinte possibilidade:  

As declarações, observadas nos Anais de Tácito, talvez não correspondam à total 

veracidade dos fatos, porém traz uma série de relatos verossímeis. 

Tácito, ao descrever o comportamento das mulheres pertencentes à aristocracia romana, 

o autor, intencionalmente ou não, parece associá-las à decadência moral vivida durante o 

principado, e que influenciou negativamente a situação social, política e econômica da nação 

romana.  

É importante enfantizar que havia a possibilidade de construírem-se diferentes êthos 

para identificar o mesmo objeto, uma vez que o enunciador repassa ao co-enunciador a sua 

interpretação de um determinado objeto. O que é considerado verossímil dependerá dos retratos 

que mais se aproximarem do que é considerado crível (fides) ao público a que estas 

representações se destinam. De acordo com Martins: 

 
 

“O que se pode dizer, nesse sentido, é que, se, por um lado, a 
representação do presente do figurado inicia-se com a recuperação da 
tradição médio-itálica das imagens, que produzem alto grau de credibilidade, 
de fides em relação ao objeto figurado, dada a sua proximidade com o real. 
Por outro lado, ao fim do período do primeiro principado, as 

                                                        
221 ARISTÓTELES, Arte Retórica e Arte Poética, tradução de Antônio Pinto de Carvalho, p.39 
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repraesentationes já se afastaram desse mecanismo elocutivo e passam a 
assumir a “tendência helenizante” do simulacrum que, se mantém algo 
próximo do mundo real, não são seguramente as marcas físicas do 
representado, senão apenas o que o representado significa, sob o ponto de 
vista da estrutura do poder. Se se perde no grau de proximidade do real 
(modelo ou molde) do ponto de vista físico, ganha-se em credibilidade por 
conta da representação de todos os poderes de que está investido.222” 

 

Deste modo, uma vez que observamos as representações imagéticas femininas a partir 

do elogio, faz-se importante observar o outro parâmetro (do vitupério), uma vez que foi bastante 

evidenciado por Tácito, principalmente no que diz respeito às nobres romanas do período 

imperial. Portanto, para a conclusão deste capítulo, faz-se necessário observar as descrições 

destas mulheres da nobreza romana encontradas em sua narrativa, levando-se em consideração a 

ideologia do autor e, consequentemente, uma análise posterior e mais criteriosa a respeito de 

seus textos: 

 

LÍVIA DRUSILA (JÚLIA AUGUSTA) 
 
 

“(I,5) Haec atque talia agitantibus gravescere valetudo Augusti, et 
quidam scelus uxoris suspectabant.223” 

“Enquanto assim se murmurava, ia-se agravando o estado de saúde de 
Augusto. Alguns suspeitavam mesmo criminosa intervenção de sua 
mulher [...].224” 

 

“[...] utcumque se ea res habuit, vixdum ingressus Illyricum Tiberius 
properis matris litteris accitur; neque satis conpertum est, spirantem adhuc 
Augustum apud urbem Nolam an exanimem reppererit. acribus namque 
custodiis domum et vias saepserat Livia, laetique interdum nuntii 
vulgabantur, donec provisis quae tempus monebat simul excessisse Augustum 
et rerum potiri Neronem fama eadem tulit225”. 

“Seja, porém como for, mal chegara Tibério à Ilíria, quando recebeu 
cartas de sua mãe que o chamava. Não ficou bem sabido se, ao chegar a Nola, 
encontrou Augusto ainda vivo ou já morto. Tinha Lívia mandado impedir a 
casa e as estradas, e corriam de quando em quando boatos auspiciosos, 
até que, acautelado o que as circunstâncias pediam, irromperam 
juntamente as notícias da morte de Augusto e ter-se Tibério apoderado 
do império.226” 

 

                                                        
222 MARTINS, P. Imagem e Poder. Considerações sobre a representação de Otávio Augusto. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo. 2011.pp. 196-197. 
223 TACITUS, Annales, I, 5 
224 TÁCITO, Anais, Livro I, tradução de Leopoldo Pereira, 1990, p. 15 
225 TACITUS, Annales, I, 5 
226 TÁCITO, Anais, Livro I, tradução de Leopoldo Pereira,1990, pp. 15 e 16 
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“[I, 33] Interea Germanico per Gallias, ut diximus, census accipienti 
excessisse Augustum adfertur. neptem eius Agrippinam in matrimonio 
pluresque ex ea liberos habebat, ipse Druso fratre Tiberii genitus, Augustae 
nepos, set anxius occultis in se patrui aviaeque odiis quorum causae acriores 
quia iniquae. quippe Drusi magna apud populum Romanum memoria, 
credebaturque, si rerum potitus foret, libertatem redditurus; unde in 
Germanicum favor et spes eadem. nam iuveni civile ingenium, mira comitas 
et diversa ab Tiberii sermone vultu, adrogantibus et obscuris. accedebant 
muliebres offensiones novercalibus Liviae in Agrippinam stimulis [...].227” 

“Entretanto chegou à Germânico, que, como já foi dito, fazia na Gália 
o recenseamento, a notícia do falecimento de Augusto. Era ele casado com 
Agripina, neta de Augusto, e tinha dela muitos filhos; e ele mesmo era filho 
de Druso, irmão de Tibério e portanto neto de Augusto, mas vivia sem 
tranqüilidade por causa dos ódios ocultos de seu tio e de sua avó, ódios 
estes tanto mais quanto mais injustas eram as causas deles. Com efeito, o 
povo romano guardava grande lembrança de Druso, com a crença de que ele 
teria restabelecido a liberdade, e daí seu afeto a Germânico e as mesmas 
esperanças; porque esse moço era sociável por índole e de uma admirável 
afabilidade, bem diferente da arrogância e retraimento que do semblante e da 
conversação de Tibério ressumbravam. A isto acresciam ódios feminis, os 
incitamentos da madrasta Lívia contra Agripina [...].228” 

 

“[IV, 71] Per idem tempus Iulia mortem obiit, quam neptem Augustus 
convictam adulterii damnaverat proieceratque in insulam Trimentm, haud 
procul Apulis litoribus. illic viginti annis exilium toleravit Augustae ope 
sustentata, quae florentis privignos cum per occultum subvertisset, 
misericordiam erga adflictos palam ostentabat.229” 

“Nesse mesmo ano faleceu Júlia, neta de Augusto, que ele condenara 
por crime de adultério a desterro na Ilha Trimera, perto do litoral da Apúlia. 
Ali viveu ela vinte anos, sustentada por Augusta, que, assim como mão 
oculta arruinara os enteados na prosperidade deles, assim também os 
socorria na desgraça.230” 

 

 

LÍVIA  

 

“[IV, 3] placuit tamen occultior via et a Druso incipere, in quem 
recenti ira ferebatur. nam Drusus impatiens aemuli et animo commotior orto 
forte iurgio intenderat Seiano manus et contra tendentis os verberaverat. 
igitur cuncta temptanti promptissimum visum ad uxorem eius Liviam 
convertere, quae soror Germanici, formae initio aetatis indecorae, mox 
pulchritudine praecellebat. hanc ut amore incensus adulterio pellexit, et 
postquam primi flagitii potitus est (neque femina amissa pudicitia alia 
abnuerit), ad coniugii spem, consortium regni et necem mariti impulit. atque 
illa, cui avunculus Augustus, socer Tiberius, ex Druso liberi, seque ac 
maiores et posteros municipali adultero foedabat ut pro honestis et 
praesentibus flagitiosa et incerta expectaret. sumitur in conscientiam 

                                                        
227 TACITUS, Annales, I, 33 
228 TÁCITO, Anais, livro I, tradução de Leopoldo Pereira, 1990, p. 86 
229 TACITUS, Annales, IV, 71 
230 TÁCITO, Anais, Livro IV, tradução de Leopoldo Pereira, 1990, p. 127 
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Eudemus, amicus ac medicus Liviae, specie artis frequens secretis. pellit 
domo Seianus uxorem Apicatam, ex qua tres liberos genuerat, ne paelici 
suspectaretur. sed magnitudo facinoris metum, prolationes, diversa interdum 
consilia adferebat.231” 

 
“Pareceu bem a Sejano seguir por via secreta e começar por Druso, 

contra quem tinha recentes motivos de ódio; porquanto Druso, assomado por 
índole e mal tolerando um competidor, numa querela por acaso suscitada 
entre ambos, havia erguido a mão contra Sejano, e resistindo este, lhe tocara 
no rosto. 

Assim pois, resoluto a lançar mão de todos os meios, julgou que o 
mais pronto era seduzir Lívia, esposa dele. Era ela irmã de Germânico, e 
tendo sido feia em criança, tornara-se depois muito formosa. Fingindo-se 
apaixonado por ela, induziu-a a adultério, e depois, dominando-a pelo 
primeiro crime (pois uma mulher que uma vez se desonrou, a nada mais 
se poderá recusar), sugeriu-lhe a esperança de, morto o marido casarem-
se os dois e associarem-se no poder. E ela, que era sobrinha de Augusto e 
nora de Tibério, e tinha filhos de Druso, enxovalhou-se a si a seus 
antepassados e a seus pósteros em adultério com um homem indigno, 
trocando uma posição honesta e segura por esperanças criminosas e 
incertas. 

Foi também admitido no conluio Eudemo, médico e amigo de 
Lívia, que a freqüentava na intimidade sob pretexto de sua arte. Sejano 
repudiou sua mulher Apicata, da qual tinha três filhos, para merecer a 
confiança da amante. Porém a gravidade do crime lhes trazia medo, 
protelações e às vezes resoluções contraditórias.232” 

 
 

MESSALINA 

 

 “Messalina governava em nome de seu imbecil esposo. Por esse 
tempo gozavam do mais desenfreado valimento os libertos Palas, 
tesoureiro do imperador, Narciso, seu secretário, e Calisto, referendário. 
Messalina havia já promovido o exílio e a morte de Júlia, filha de 
Germânico e sobrinha do príncipe, sob pretexto de adultério. Nessa 
ocasião é que Sêneca foi relegado para a Ilha de Córsega, como cúmplice 
desse crime. Outra filha, Júlia, filha de Druso, filho de Tibério, tinha 
igualmente morrido, assim como Ápio Silano, marido da mãe de 
Messalina, cujo filho devia casar-se com Otávia, filha de Cláudio. O 
outro genro deste príncipe, Pompeu Magno, não havia escapado, assim 
como seu pai Crasso e sua mãe Escribônia: enfim, entre tantas vítimas, a 
compaixão pública tinha distinguido com admiração Peto e Árria, esses dois 
esposos tão célebres por seu mútuo afeto e sua corajosa morte.  

“A crueldade de Messalina era estimulada principalmente pelo 
ciúme e pela avareza. Loucamente apaixonada do histrião Mnester e 
desejosa de possuir os jardins de Luculo, ela queria perder Popéia, sua 
rival, e Asiático, proprietário desses jardins. Para realizar de um só 
lance esse duplo desejo, ela supõe entre Asiático e Popéia um criminoso 
comércio.233”  

 
 “[XI, 26] Iam Messalina facilitate adulteriorum in fastidium versa ad 

incognitas libidines profluebat, cum abrumpi dissimulationem etiam Silius, 
sive fatali vaecordia an imminentium periculorum remedium ipsa pericula 

                                                        
231 TACITUS, Annales, IV, 3 
232 TÁCITO, Anais, Livro IV, tradução de Leopoldo Pereira, 1990, pp. 101 e 102 
233 TÁCITO, Anais. Livro XI, Tradução e notas de Burnouf, 1990, pp.152 e 153 
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ratus, urgebat: quippe non eo ventum ut senectam principis opperirentur. 
insontibus innoxia consilia, flagitiis manifestis subsidium ab audacia 
petendum. adesse conscios paria metuentis. se caelibem, orbum, nuptiis et 
adoptando Britannico paratum. mansuram eandem Messalinae potentiam, 
addita securitate, si praevenirent Claudium, ut insidiis incautum, ita irae 
properum. segniter eae voces acceptae, non amore in maritum, sed ne Silius 
summa adeptus sperneret adulteram scelusque inter ancipitia probatum veris 
mox pretiis aestimaret. nomen tamen matrimonii concupivit ob magnitudinem 
infamiae cuius apud prodigos novissima voluptas est.234” 

 
“26. Messalina enfastiada da facilidade de seus adultérios 

arrojava-se a desconhecidos excessos. Sílio, por sua vez, ou porque o 
impelia fatal demência, ou porque julgava que o remédio do perigo iminente 
é o mesmo perigo, instava para que rompessem com a dissimulação. Assim, 
pois, resolvem ambos não esperar pela velhice do príncipe, porque se as 
resoluções moderadas convém aos inocentes, aos crimes manifestos só 
pode remediar a audácia. Ponderavam que seus cúmplices corriam os 
mesmos perigos; que ele Sílio era solteiro, sem filhos, desimpedido para se 
casar e adotar Britânico; que Messalina conservaria o mesmo poder com 
mais tranqüilidade, se se acautelasse com a morte de Cláudio, tão fácil de 
ser surpreendido como de inflamar-se em cólera. 

Messalina ouvia com frieza estas propostas, não por amor ao 
marido, mas receosa de que Sílio, tendo alcançado o poder, viesse a 
desprezar a adúltera e depois tomasse em seu verdadeiro conceito um 
crime cometido por força do perigo. Afinal decidiu-se ao casamento por 
amor da infâmia, que para os ânimos corrompidos é o sumo prazer.235”  

 
 

AGRIPINA 

 

“[XII, 1] Caede Messalinae convulsa principis domus, orto apud 
libertos certamine, quis deligeret uxorem Claudio, caelibis vitae intoleranti 
et coniugum imperiis obnoxio. nec minore ambitu feminae exarserant: suam 
quaeque nobilitatem formam opes contendere ac digna tanto matrimonio 
ostentare.236” 

 
 “1. Com a morte de Messalina agitou-se a casa do príncipe, porfiando 

entre si os libertos a quem havia de escolher uma mulher para Cláudio, 
impaciente como era da vida celibatária e por índole sofredor do jugo 
feminil. Nem menos ardente era a ambição das mulheres: cada qual 
queria fazer valer sua nobreza, formosura, fortuna, todos os predicados 
que pudessem habilitar para tão elevadas núpcias. [...].237” 

 
 
“[...] at Pallas id maxime in Agrippina laudare quod Germanici 

nepotem secum traheret, dignum prorsus imperatoria fortuna: stirpem 
nobilem et familiae [iuliae] claudiaeque posteros coniungeret, ne femina 
expertae fecunditatis, integra iuventa, claritudinem caesarum aliam in 
domum ferret.238” 

[XII, 3] Praevaluere haec adiuta Agrippinae inlecebris: ad eum per 
speciem necessitudinis crebro ventitando pellicit patruum ut praelata ceteris 
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et nondum uxor potentia uxoria iam uteretur. nam ubi sui matrimonii certa 
fuit, struere maiora nuptiasque Domitii, quem ex Cn. Ahenobarbo genuerat, 
et Octaviae Caesaris filiae moliri;[...].239” 

 
“[...] Palas, porém, elogiava Agripina, principalmente por trazer 

consigo o neto de Germânico, digno sem dúvida das honras de sua 
estirpe. Era uma mulher nobre, acrescentava, e confundiria com a 
família Cláudia e os filhos que viesse a ter, com a vantagem, além disso, 
de se impedir que, sendo de conhecida fecundidade e ainda moça, levasse 
para outra casa o lustre da família dos Césares. 

3. Prevaleceram estas razões, ajudadas ainda pelos artifícios de 
Agripina, que, sob o fundamento de parentesco, freqüentava a casa de 
Cláudio e seduziu o tio a ponto de se fazer preferida às outras e, não 
sendo ainda esposa, investir-se já dos direitos conjugais. Quando se fez 
certa do casamento, começou a arquitetar maiores projetos e preparar o 
consórcio de Domício, seu filho e de Cn. Aenobardo, com Otávia, filha de 
César [...].240” 

 

“[XII, 6] [...] ipsos abripi coniuges ad libita Caesarum: procul id a 
praesenti modestia. statueretur immo documentum, quo uxorem imperator 
acciperet. at enim nova nobis in fratrum filias coniugia: sed aliis gentibus 
sollemnia, neque lege ulla prohibita; et sobrinarum diu ignorata tempore 
addito percrebuisse. morem accommodari prout conducat, et fore hoc 
quoque in iis quae mox usurpentur.  

[XII, 7] Haud defuere qui certatim, si cunctaretur Caesar, vi acturos 
testificantes erumperent curia. conglobatur promisca multitudo populumque 
Romanum eadem orare clamitat. nec Claudius ultra expectato obvius apud 
forum praebet se gratantibus, senatumque ingressus decretum postulat quo 
iustae inter patruos fratrumque filias nuptiae etiam in posterum statuerentur. 
nec tamen repertus est nisi unus talis matrimonii cupitor, Alledius Severus 
eques Romanus, quem plerique Agrippinae gratia impulsum ferebant. versa 
ex eo civitas et cuncta feminae oboediebant, non per lasciviam, ut Messalina, 
rebus Romanis inludenti. adductum et quasi virile servitium: palam severitas 
ac saepius superbia; nihil domi impudicum, nisi dominationi expediret. 
cupido auri immensa obtentum habebat, quasi subsidium regno 
pararetur.241” 

 
“[...] era comum entre os Césares tomarem mulheres à vontade, o que 

estava longe da moderação atual: que era mister estabeleceu uma regra, 
dentro da qual os imperadores se casassem: que, embora entre nós fosse 
novidade o consórcio de tios com sobrinhas, era isso costume entre 
outros povos, e nenhuma lei o proibia; que por muito tempo foram 
desconhecidas uniões entre primos, e todavia com o tempo se tornaram 
usuais; que os costumes se acomodam às conveniências, e o que é novo 
hoje, pode ser comum amanhã. 

7. Alguns senadores então saíram precipitadamente da sala, 
protestando empregar violência, se César não anuísse logo. Reúne-se 
promíscua multidão a clamar que o povo romano assim o pedia. Claúdio, 
sem mais esperar, dirige-se ao fórum ao encontro dos que o vinham felicitar, 
e entrando no Senado, pede um decreto que autorize para o futuro legítimo 
casamento entre tios e sobrinhas. Todavia apenas um apareceu que 
desejasse tal consórcio, e foi Aledio Severo, cavaleiro romano, em 
obediência, segundo se disse, a sugestões de Agripina. 

Grandes mudanças se operaram desde então na vida pública: 
tudo obedecia a uma mulher, que se imiscuía na administração, embora 
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não, como Messalina, por meros caprichos; a sujeição passou a ser mais 
forte, mais viril; em público a severidade, não raro a arrogância, em casa 
nenhum excesso que não fosse útil ao poder; a ambição de dinheiro teve 
por pretexto as necessidades do governo.242” 

 
 
“[XII, 8] [...] at Agrippina ne malis tantum facinoribus notesceret 

veniam exilii pro Annaeo Seneca, simul praeturam impetrat, laetum in 
publicum rata ob claritudinem studiorum eius, utque Domitii pueritia tali 
magistro adolesceret et consiliis eiusdem ad spem dominationis uterentur, 
quia Seneca fidus in Agrippinam memoria beneficii et infensus Claudio 
dolore iniuriae credebatur.243” 

 
“[...] Entretanto, Agripina, para não parecer se notabilizar apenas 

por más ações, obteve para Aneu Sêneca o perdão do exílio e a pretura, 
julgando agradar assim ao povo que admirava os talentos dele, e tendo 
também em vista entregar-lhe a educação de Domício e utilizar-se de 
seus conselhos para sua ambição de domínio, pois esperava que Sêneca 
se manteria fiel a ela em gratidão do benefício, assim como hostil a 
Cláudio pelo ressentimento da ofensa recebida.244”  

 
 
“[XII, 37] ad ea Caesar veniam ipsique et coniugi et fratribus tribuit. 

atque illi vinclis absoluti Agrippinam quoque, haud procul alio suggestu 
conspicuam, isdem quibus principem laudibus gratibusque venerati sunt. 
novum sane et moribus veterum insolitum, feminam signis Romanis 
praesidere: ipsa semet parti a maioribus suis imperii sociam ferebat.245” 

 
“Tendo ouvido estas palavras, César lhe concedeu o perdão, a ele, sua 

mulher e seus irmãos, que, aliviados dos grilhões, foram fazer seus 
agradecimentos com os mesmos louvores dirigidos ao príncipe, a 
Agripina, ali também presente em elevada tribuna. Era novo e aberrante 
de nossos costumes mostrar-se uma mulher à frente de nossos 
estandartes romanos: ela mesma se dizia associada ao império fundado 
por seus antepassados.246”  

 
 

PÔNCIA 

 

“[XIII, 44] Per idem tempus Octavius Sagitta plebei tribunus, Pontiae 
mulieris nuptae amore vaecors, ingentibus donis adulterium et mox, ut 
omitteret maritum, emercatur, suum matrimonium promittens ac nuptias eius 
pactus. sed ubi mulier vacua fuit, nectere moras, adversam patris voluntatem 
causari repertaque spe ditioris coniugis promissa exuere. Octavius contra 
modo conqueri, modo minitari, famam perditam, pecuniam exhaustam 
obtestans, denique salutem, quae sola reliqua esset, arbitrio eius permittens. 
ac postquam spernebatur, noctem unam ad solacium poscit, qua delenitus 
modum in posterum adhiberet. statuitur nox, et Pontia consciae ancillae 
custodiam cubiculi mandat. ille uno cum liberto ferrum veste occultum infert. 
tum, ut adsolet in amore et ira, iurgia preces, exprobratio satisfactio, et pars 
tenebrarum libidini seposita; ea quasi incensus nihil metuentem ferro 

                                                        
242 TÁCITO, Anais. Livro XII, Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, pp.166 e 167 
243 TACITUS, Annales, XII, 8 
244 TÁCITO, Anais. Livro XII, Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, p.169 
245 TACITUS, Annales, Livro XII, 37 
246 TÁCITO, Anais. Livro XII, Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, p.177 



135 
 

transverberat et adcurrentem ancillam vulnere absterret cubiculoque 
prorumpit. postera die manifesta caedes, haud ambiguus percussor; quippe 
mansitasse una convincebatur. sed libertus suum illud facinus profiteri, se 
patroni iniurias ultum esse. commoveratque quosdam magnitudine exempli, 
donec ancilla ex vulnere refecta verum aperuit. postulatusque apud consules 
a patre interfectae, postquam tribunatu abierat, sententia patrum et lege de 
sicariis condemnatur.247” 

 
“44. Por esse mesmo tempo Otávio Sagita, tribuno da plebe, 

loucamente apaixonado por uma mulher casada, de nome Pôncia, 
conseguiu por valiosos presentes arrastá-la ao adultério e depois à 
separação do marido, com promessa de casamento. Porém ela, quando se 
viu livre, pôs-se a temporizar, sob pretexto de oposição por parte do pai, 
mas com esperança de melhor consórcio, negando-se ao cumprimento de 
suas promessas. Otávio se queixava, ameaçava, alegava a perda de sua 
reputação e fortuna, e pediu-lhe que dispusesse de sua vida, único bem 
que lhe restava. Vendo-se desprezado rogou a concessão de uma só noite 
por consolação, a fim de que pudesse pôr para o futuro em ordem sua vida. 

É marcada a noite; Pôncia confia a uma serva a guarda de seus 
aposentos; ele, por seu lado, leva consigo um liberto e um punhal oculto. 
Como sempre acontece no amor e na ira, há entre ambos discussões 
súplicas, censuras, reconciliação, ficando para o prazer o resto da 
noite248. 

No dia seguinte propalou-se a notícia: não havia dúvida sobre quem 
fosse o agressor, porque ele mesmo confessou ter passado a noite com 
Pôncia; porém o liberto chamou a si a culpa, dizendo ter vingado seu patrono. 
Este lance de dedicação impressionou a muita gente, até que, restabelecida do 
ferimento, veio a escrava revelar toda a verdade. Acusado perante os 
cônsules pelo pai da morta depois que ele se retirou do tribunato, foi 
condenado à pena cominada aos sicários.249” 

  
 

POPÉIA SABINA 

 

“[XIII, 45] Non minus insignis eo anno impudicitia magnorum rei 
publicae malorum initium fecit. erat in civitate Sabina Poppaea, T. Ollio 
patre genita, sed nomen avi materni sumpserat, inlustri memoria Poppaei 
Sabini consularis et triumphali decore praefulgentis; nam Ollium honoribus 
nondum functum amicitia Seiani pervertit. huic mulieri cuncta alia fuere 
praeter honestum animum. quippe mater eius, aetatis suae feminas 
pulchritudine supergressa, gloriam pariter et formam dederat; opes 
claritudine generis sufficiebant. sermo comis nec absurdum ingenium. 
modestiam praeferre et lascivia uti; rarus in publicum egressus, idque velata 
parte oris, ne satiaret adspectum, vel quia sic decebat. famae numquam 
pepercit, maritos et adulteros non distinguens; neque adfectui suo aut alieno 
obnoxia, unde utilitas ostenderetur, illuc libidinem transferebat. igitur 
agentem eam in matrimonio Rufri Crispi[ni] equitis Romani, ex quo filium 
genuerat, Otho pellexit iuventa ac luxu et quia flagrantissimus in amicitia 
Neronis habebatur. nec mora quin adulterio matrimonium iungeretur.  

[XIII, 46] [...] sed accepto aditu Poppaea primum per blandimenta et 
artes valescere, imparem cupidini et forma Neronis captam simulans; mox 
acri iam principis amore ad superbiam vertens, si ultra unam alteramque 

                                                        
247 TACITUS, Annales, XIII, 44 
248 Páthos amoroso. 
249 TÁCITO, Anais. Livro XIII, Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, pp.204 e 205 



136 
 

noctem attineretur, nuptam esse se dictitans, nec posse matrimonium 
omittere, devinctam Othoni per genus vitae, quod nemo adaequaret: illum 
animo et cultu magnificum; ibi se summa fortuna digna visere. at Neronem, 
paelice ancilla et adsuetudine Actes devinctum, nihil e contubernio servili 
nisi abiectum et sordidum traxisse.250” 

 
 “45. Outra impudicícia não menos digna de nota deu nesse ano 

princípio a grandes males públicos251. Havia em Roma uma mulher 
chamada Popéia Sabina, que, embora filha de T. Ólio, tomara o nome de 
Popeu Sabino, seu avô materno, homem de ilustre memória, que tinha 
merecido honras consulares e triunfais, porque a amizade de Sejano 
havia causado a ruína de Ólio antes que atingisse as dignidades. A esta 
mulher nada faltou senão uma alma honesta. Da mãe, a mais formosa 
mulher do seu tempo herdara beleza e glória; sua riqueza correspondia 
ao lustre da família; a conversação era afável, a inteligência pouco 
comum. Fazendo ostententação de modéstia, vivia lascivamente; raro se 
mostrava em público, sempre de semblante em parte velado, para não 
saciar as vistas ou por assim parecer mais bela. À sua família nunca teve 
respeito, não distinguia entre maridos e amantes; não se deixava vencer 
por afetos próprios ou alheios; guiava seus caprichos libidinosos para 
onde visse utilidade. Por isso, embora casada com Rúfio Crispino, 
cavaleiro romano, de quem houvera um filho, deixou-se seduzir pela 
juventude e magnificência de Oton, tanto mais que este gozava da 
amizade de Nero, e sem maior demora, ao adultério segui-se o 
casamento. 

[...] Admitida ao palácio, começou ela a se fazer valer por seus 
ardis e carícias, dizendo-se incapaz de resistir a sua paixão, dominada 
pela formosura de Nero; mas logo após, segura já do veemente amor do 
príncipe, fingindo orgulho, se ele a detinha por mais de uma ou duas 
noites, alegava ser casada e não lhe ficar bem postergar deveres que a 
prendiam a Oton por penhores sem iguais. Gabava-lhe a grandeza d’alma, 
a magnificência do trato, dignas de real condição, ao passo que Nero, preso a 
uma concubina escrava, nada trazia de um contubérnio servil que não fosse 
sórdido e abjeto.252” 

 

 Nos excertos acima, vemos que Tácito faz uso não apenas da sua auctoritas para contar 

as ações dessas mulheres, mas principalmente do léxico pejorativo ao descrevê-las. E pelo fato 

do elogio assim como o vitupério caberem ao gênero demonstrativo, sua função é pormenorizar 

os aspectos que envolvem não apenas as suas personagens, como também as suas ações e, do 

mesmo modo, levar seu público ao deleite.  

 Tácito enumera a sequência em que os fatos se desenrolam e ora evidencia, ora insinua 

todas as vicissitudes do ânimo de cada uma dessas personagens. Ao narrar esses eventos, o 

retrato e o caráter moral (etopeia) de cada uma delas vão sendo construídos, à medida que a 

narrativa se desenrola. A imagem mental dessas personagens deverá, obrigatoriamente, ser 

reconhecível ao somarem-se os diversos elementos que a edificam. Por esta razão, foram 

destacados em negrito os elementos que correspondem às ações e ao êthos dessas mulheres, de 
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acordo com visão e a intencionalidade do autor. Quando Tácito usa termos como “criminosa”, 

“madrasta”, ódios feminis”, “mão oculta”, “adultério”, “crueldade”, “avareza”, “ciúme”, 

“crime”, “arrogância”, “ambição”, “impudicícia”, entre outros, ele reforça seu intuito discursivo 

ao destacar, enumerar e amplificar seus argumentos com um léxico facilmente reconhecível  e, 

portanto, mais consistente. Em vários momentos, Tácito faz uso dessas técnicas discursivas para 

atingir o objetivo de seu discurso, que visa comover, ensinar e deleitar. 

 Com este intuito, nota-se em suas descrições o uso frequente de um recurso elocutivo 

denominado amplificação. Contudo, para compreender-se melhor esse método, Quintiliano faz a 

seguinte consideração em seu Institutio Oratoria (VIII, 4): o autor afirma que trata-se de um 

procedimento concentrado nas palavras que têm como função a descrição do objeto. Em geral, 

essas palavras substituem outras que teriam um significado mais brando acerca do assunto. Ou 

seja, ela intensifica a ação e seus ânimos. Por essa razão, o autor a divide em quatro partes:  

A primeira, denominada acréscimo (incrementum), pode ser exemplificada por meio de 

um dos excertos de Tácito, observado anteriormente: “A esta mulher nada faltou senão uma 

alma honesta. Da mãe, a mais formosa mulher do seu tempo herdara beleza e glória; sua riqueza 

correspondia ao lustre da família; a conversação era afável, a inteligência pouco comum.” Os 

acréscimos levam à uma elevação gradativa do objeto descrito e, muitas vezes, pode até 

ultrapassar os limites de sua composição. 

A comparação, por sua vez, eleva o inferior e exalta ainda o que está acima. Observe: 

“Com efeito, o povo romano guardava grande lembrança de Druso, com a crença de que ele 

teria restabelecido a liberdade, e daí seu afeto a Germânico e as mesmas esperanças; porque esse 

moço era sociável por índole e de uma admirável afabilidade.” O povo atribui a Germânico as 

mesmas qualidades e esperanças atribuídas outrora a Druso, buscando as semelhanças existentes 

entre ambos.  

 No silogismo, algo é engrandecido para que haja um acréscimo em outro lugar. O 

raciocínio leva o discurso atribuído a um objeto em direção ao outro, do qual intenciona-se 

falar. Por exemplo: “[...] deixou-se seduzir pela juventude e magnificência de Oton, tanto mais 

que este gozava da amizade de Nero, e sem maior demora, ao adultério segui-se o casamento.” 

Nesse excerto, o autor evidencia que, embora Oton fosse um um homem de extrema beleza, isso 

não era o fator que movia Popéia. Sua real intenção era chegar até Nero. Afinal, nada se 

comparava ao que Nero poderia oferecer à ela de muito mais belo e grandioso.  

Por fim, a acumulação trata justamente do sentido real da palavra: o acúmulo de frases e 

pensamentos idênticos em significado, que conduzem à ascenção. Observe: “Fazendo 

ostententação de modéstia, vivia lascivamente; raro se mostrava em público, sempre de 
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semblante em parte velado, para não saciar as vistas ou por assim parecer mais bela. À sua 

família nunca teve respeito, não distinguia entre maridos e amantes; não se deixava vencer por 

afetos próprios ou alheios; guiava seus caprichos libidinosos para onde visse utilidade.” Com 

todas essas descrições, não há dúvida alguma de que o autor intenciona reforçar o pensamento 

de que se trata de uma mulher de péssima moral e de caráter hediondo. 

Cicero, por sua vez, também discorre sobre a questão da amplificação em De Partitione 

Oratoria (27 e 52-58). Para o autor, o discurso se divide em quatro partes, onde a comoção dos 

ânimos se dá no início e no final do discurso (peroração), enquanto que a narração e a 

confirmação têm a função de conferir a credibilidade ao que está sendo dito. A amplificação, 

por sua vez, tem seu lugar no início, mas muitas vezes seu uso é igualmente apropriado no 

decorrer de todo o discurso, sobretudo se há a intenção de se confirmar ou censurar com 

argumentos veementes. Estes, pretendem ensinar, enquanto a amplificação comove. 

O autor divide a peroração no discurso em duas partes: a amplificação e a enumeração. 

A amplificação é uma afirmação enfática e mais grave que promove a credibilidade do discurso 

por meio da comoção, quer seja para confirmar ou repreender. Portanto, para obter o efeito de 

ilustrar adequadamente, as palavras devem ser metafóricas, compostas, sinônimas, fortes, 

intensas e hiperbólicas, pois em conjunto elas podem parecer mais numerosas. Além de 

repetidas, reiteradas, duplicadas e aquelas que tem a função de elevar, gradativamente, o mais 

humilde ao mais superior. Como exemplo desses discursos, temos o excerto em que Tácito 

descreve Popéia Sabina e o que se refere à Druso e Germânico.  

Ao discurso também é permitido ser naturalmente aumentado, por compor-se de 

palavras graves que comovem por meio da voz, do semblante e dos gestos. Todavia, sua 

composição, como um todo, deve estar adequada apropriadamente à causa, sem excessos em 

nenhuma das partes.  

Isto confere o convencimento por estabelecer-se nos lugares pertinentes à credibilidade. 

As definições, a acumulação das consequências, os conflitos, as oposições, as causas e suas 

consequências, suas semelhanças e seus exemplos, assim como as personagens fictícias e as 

coisas mudas. Se a causa assim o permitir, deve-se falar dos assuntos grandes (onde o gênero é 

duplo) por completo. Estes podem parecer grandes pela natureza ou pelo uso. O primeiro trata 

de assuntos celestes, divinos, e tudo o que pode assemelhar-se a eles e, portanto, possuem uma 

grande quantidade de elementos à disposição para aumentar. Os que pertencem ao uso são os 

assuntos úteis ou nocivos ao homens, dos quais os gêneros se amplificam em três. Afinal, os 

homens são movidos pela caridade (como dos deuses, da pátria, dos parentes), pelo amor 

(irmãos, cônjuges, filhos e familiares) ou pela honestidade (virtude, comunhão e bondade entre 
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os homens). De tais coisas, exaltam-se os que devem ser preservados e repreendem-se aqueles 

que os violaram. Deste modo, incitam-se os ódios e nasce a compaixão.  

Entretanto, há um lugar próprio para aumentar as coisas, sem que se perca a persuasão. 

Nada há de mais comovente lamentar quem perdeu sua fortuna e caiu em desgraça, ou aquele 

que passou de ditoso a miserável, todavia, deve ser exposto de maneira breve. Em males alheios 

nada deve ser esclarecido demasiadamente, pois toda a diligência é pequena; porém, este é o 

lugar das causas grandes. Aquilo que pertence ao julgamento cabe verificar qual gênero de 

amplificação a ser usado. As que são destinadas ao deleite, devem ser aplicados os lugares que 

podem incitar a expectativa, a admiração e o prazer. Nas exortações, as enumerações dos bens, 

dos males e dos exemplos são bastante eficientes. Os julgamentos geralmente pertencem ao 

acusador as causas da iracúndia. Ao réu, quase sempre, pertence as causas da misericórdia. 

Entretanto, o acusador algumas vezes deve mover a misericórdia e o defensor a iracúndia.  

No caso da descrição de Pôncia, vemos um homem que se deixou abater pelas paixões e 

cometeu um assassinato. Mas antes, Tácito afirma que a mulher, que era casada, deixou-se 

seduzir, com promessas de separar-se do marido e casar-se com seu amante, No entanto, após 

divorciar-se, voltou atrás no seu intento, justificando que teria melhores oportunidades ao unir-

se a outros pretendentes de maior poder e influência. O amante, em um ato desesperado de ira e 

de vingança, acaba matando-a. Ele é sentenciado e, no entanto, o autor nos leva a considerar que 

o homem foi tão culpado quanto a amante, que não só o enganou como também traiu ao marido. 

E, por fim, vemos que o tempo verbal observado nos Anais é composto, em grande 

parte, pelo pretérito perfeito e pelo pretérito imperfeito do indicativo. Ou seja, a narrativa trata 

do passado. Tácito coloca deste modo, pois seu texto serve como um exemplo a não ser seguido 

pelas futuras gerações. É um acontecimento que, obrigatoriamente, deve ser deixado para trás. 

Essa é sua intencionalidade ao escolher o tempo verbal de sua narrativa. Seu ponto de vista 

republicano está implícito a todo momento, quer seja nas descrições, no tempo verbal da 

narrativa e até mesmo nos trechos em que ele se dá o direito de opinar nos acontecimentos 

históricos. Para ele, a mulher aristocrata do período imperial denegria todos os conceitos morais 

atribuídos aos costumes romanos. 
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Capítulo 4. De Lívia Drusila a Júlia Augusta: texto e imagines. 

IV.1. A imagem verbal e imagética de Lívia e/ou Augusta segundo diversos gêneros 

(poesia, história, filosofia). 

 
O histórico familiar de um cidadão romano designava sua importância na sociedade. E 

tanto homens quanto mulheres eram socialmente distinguidos por sua procedência. Quando 

Júlia Augusta veio a falecer, Tácito fez questão de registrar os antepassados dessa nobre 

romana, assim como a união dela com Tibério e, posteriormente, com Otávio, e seus respectivos 

descendentes, os quais lhe designavam o devido prestígio perante o povo romano: 

 

“Rubellio et Fufio consulibus, quorum utrique Geminus 
cognomentum erat, Iulia Augusta mortem obiit, aetate s extrema, nobilitatis 
per Claudiam familiam et adoptione Liviorum Iuliorumque clarissimae. 
primum ei matrimonium et liberi fuere cum Tiberio Nerone, qui bello 
Perusino profugus pace inter Sex. Pompeium ac triumviros pacta in urbem 
rediit. exim Caesar cupidine formae aufert marito, incertum an invitam, adeo 
properus ut ne spatio quidem ad enitendum dato penatibus suis gravidam 
induxerit. nullam posthac subolem edidit sed sanguini Augusti per 
coniunctionem Agrippinae et Germanici adnexa communis pronepotes 
habuit. sanctitate domus priscum ad morem, comis ultra quam antiquis 
feminis probatum, mater impotens, uxor facilis et cum artibus mariti, 
simulatione filii bene composita. funus eius modicum, testamen tum diu 
inritum fuit. Iaudata est pro rostris a G. Caesare pronepote qui mox rerum 
potitus est.253” 

“No consulado de Rubélio e Fúfio, ambos cognominados gêminos, 
faleceu em provecta idade Júlia Augusta, mulher de alta nobreza pelo lado da 
família Cláudia e pela adoção dos Lívios e Júlios. Foi a princípio casada com 
Tibério Nero, de quem houve filhos, o qual, tendo fugido do cerco de Perusa, 
voltou depois para Roma, quando se fez a paz entre os triúnviros e Sex. 
Pompeu. César, enamorado da formosura dela, tomou-a ao marido, não se 
sabe se contra a sua vontade, e com tanta pressa que não lhe concedeu tempo 
de dar à luz e a levou para sua casa em estado de gravidez. Depois não teve 
mais filhos; porém pelo casamento de Agripina e Germânico seus bisnetos 
tornaram-se comuns a ela e Augusto. Foi mulher pudica ao modo antigo, 
mais jovial do que permitiam os velhos costumes, mãe imperiosa, esposa 
complacente, e por temperamento bem concertada com as artes do marido e 
dissimulações do filho. O funeral foi modesto e seu testamento ficou sem 
execução por muito tempo. Foi elogiada na tribuna por seu bisneto Caio 
César, que mais tarde subiu ao poder.254”  

 
 

Entretanto, Tácito acusa a família Claúdia de ser orgulhosa e soberba, sendo que 

Tibério, o filho de Lívia, herda essas particularidades da família, além da crueldade, da 

dissimulação e da secreta devassidão. O autor também o descreve com a mesma índole 

                                                        
253 TACITUS. Annales, 5.1.1. http://www.thelatinlibrary.com/tacitus/tac.ann5.shtml. Página acessada em 
31 de Janeiro de 2012. 
254 TÁCITO. Anais, 5.1.1. Tradução de Leopoldo Pereira. 
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imperiosa da mãe255. Em A Vida dos Doze Césares, Suetônio atribui a mesma audácia e 

arrogância masculina às mulheres pertencentes à gens Cláudia256.  

 Contudo, como o objetivo desta pesquisa centra-se na figura da esposa do princeps 

romano, faz-se importante observar os registros deixados por historiadores, poetas e filósofos da 

Antiguidade Romana (mais especificamente, entre o período republicano e imperial), que 

destacam a vida e a importância dessa jovem (que, após a morte de Augusto, é nomeada Júlia 

Augusta), antes de aprofundarmo-nos nas concepções acerca de sua família. 

 Lívia Drusila era filha de Marco Lívio Druso Claudiano e de Alfidia e, de acordo com 

Dião Cássio, sabe-se que Lívia nasceu entre os anos de 59 ou 58 a.C., pois o historiador revela 

que ela teria falecido aos oitenta e seis anos de idade257. Seu pai fora proscrito, por escolher lutar 

ao lado de Bruto e Cássio, e logo após a derrota na Macedônia, cometeu o suicídio258.  

 Não se sabe ao certo quando, exatamente, Lívia teria se casado com Tibério Nero; 

entretanto, o procedimento normal prezava que as jovens contraíssem matrimônio no final da 

adolescência e, no caso das famílias aristocratas, isto acontecia por volta dos 15 anos de idade 

da menina. Em algumas ocasiões, onde interesses políticos estavam em jogo, o casamento era 

antecipado.  

 O nascimento de seu primeiro filho deu-se em Novembro, aos 42 a.C.; portanto, sua 

união com Tibério provavelmente ocorreu no ano de 43 a.C., quando Lívia estava entre seus 15 

e 16 anos de idade. Seu esposo, por sua vez, teria quase quarenta anos. 

 Este casamento foi acometido pelo dramático resultado que abalaria toda a Roma: o 

assassinato de Júlio César. E Tibério, por sua vez, viu-se obrigado a fazer uma escolha política 

e, talvez influenciado por seu sogro, colocou-se ao lado dos conspiradores.  

Os algozes do dictator foram perseguidos por Otávio e Marco Antônio até a cidade de 

Filipos, e o conspirador Cássio, acreditando que seu aliado Bruto havia perdido a batalha, 

ordenou que seu liberto o executasse. Bruto cometeria o suicídio logo depois, após assentir sua 

derrota. Deste modo, deu-se início ao segundo Triunvirato, onde se estipulou que o controle do 

                                                        
255 TÁCITO. Anais, 1.4.6. Tradução de Leopoldo Pereira. 
256 Uma das descendentes da família Cláudia, sendo uma virgem Vestal, subiu em uma carruagem triunfal 
junto a seu irmão, para celebrar um triunfo do jovem. Todavia, esta comemoração não obteve a aprovação 
pública e, portanto, para proibir o veto do Senado, ela colocou-se na condição de sacrossanta e interveio a 
favor da aprovação.  
257 CASSIUS DIO, Roman History, 58, 2, 1. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts 
/Cassius_Dio/58*.html. Página acessada em 31 de Janeiro de 2012. 
258 CASSIUS DIO, Roman History, 48, 44, 1. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts 
/Cassius_Dio/48*.html. Página acessada em 31 de Janeiro de 2012. 
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território romano seria dividido em três partes: Marco Antônio controlaria o Leste; Otávio, o 

Oeste; e Marco Lépido obteria a África, respectivamente. 

 Entretanto, as ambições pelo domínio de toda a nação foram maiores, no que diz 

respeito a Marco Antônio e Otávio. Lépido, por sua vez, preferiu contentar-se com o cargo de 

Pontífice Máximo, deixando a disputa pelo controle das províncias romanas entre os dois 

primeiros. Em 40 a.C., trava-se uma nova disputa pelo domínio do império. Tibério seguiria os 

mesmos princípios e manteria sua oposição ao herdeiro nomeado por César, unindo-se aos seus 

inimigos.  

Lívia seguiu seu marido até a Itália Central (Perusia), onde se encontrava o irmão de 

Marco Antônio. Entretanto, durante a batalha, o poderio do exército romano era 

consideravelmente superior ao de Lúcio e sua derrota foi inevitável. Posteriormente, com a 

rendição de Lúcio Antônio, Tibério foi obrigado a fugir da perseguição romana, uma vez que 

Otávio o condenara à morte259. Ele e sua família passaram cerca de um ano sendo perseguidos, 

dia e noite, refugiando-se em cidades nas quais ainda possuíam aliados. Certa vez, durante a 

noite, depararam-se com um incêndio na floresta, que queimou os cabelos e a vestimenta de 

Lívia. 

 Talvez neste período em que a jovem mãe passara em fuga com seu pequeno filho nos 

braços, levou-a a se opor à instabilidade republicana, e lutar em favor dos seus interesses e de 

sua família. O caos ocasionado pela República Romana causara a morte de seu pai, e quase 

resultaria em sua própria, de seu marido e filho. Finalmente, em 39 a.C., uma trégua entre 

Otávio e Marco Antônio, permitiu que Tibério retornasse à sua casa em Roma, embora em 

circunstâncias desfavoráveis à sua condição.  

Não se sabe ao certo quando, ou como, Otávio teria conhecido Lívia. Entretanto, de 

acordo com Dião260, este encontro resultou numa súbita paixão, pelo menos no que diz respeito 

a Otávio; entretanto, ele era casado com Escribônia, a qual estava grávida de seu primeiro filho. 

E Lívia, por sua vez, esperava o segundo filho de seu marido. 

 Tácito e Suetônio descrevem o acontecimento: 

 

“Adulteria quidem exercuisse ne amici quidem negant, excusantes 
sane non libidine, sed ratione commissa, quo facilius consilia adversariorum 
per cuiusque mulieres exquireret. M. Antonius super festinatas Liviae nuptias 

                                                        
259 SUETONIUS, The Lives of the Caesars, 4,1-2. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts      
/Suetonius/12Caesars/Tiberius*.html. Página acessada em 02 de Fevereiro de 2012. 
260    CASSIUS DIO,  Roman History,  48, 34, 3.  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts 
/Cassius_Dio/48*.html. Página acessada em 02 de Fevereiro de 2012. 



143 
 

obiecit et feminam consularem e triclinio viri coram in cubiculum abductam, 
rursus in convivium rubentibus auriculis incomptiore capillo reductam; 
dimissam Scriboniam, quia liberius doluisset nimiam potentiam paelicis; 
condiciones quaesitas per amicos, qui matres familias et adultas aetate 
virgines denudarent atque perspicerent, tamquam Toranio mangone vendente  
Scribit etiam ad ipsum haec familiariter adhuc necdum plane inimicus aut 
hostis: "Quid te mutavit? Quod reginam ineo? Uxor mea est. Nunc coepi an 
abhinc annos novem? Tu deinde solam Drusilam inis? Ita valeas, uti tu, hanc 
epistulam cum leges, non inieris Tertullam aut Terentillam aut Rufillam aut 
Salviam Titiseniam aut omnes. An refert, ubi et in qua arrigas?261” 

“LXIX. Nem mesmo seus amigos negam que tenha incorrido em 
adultério, certamente oferecendo como desculpa para isso não a luxúria, mas 
o emprego de cálculo: para desvendar mais facilmente os planos dos inimigos 
através de suas esposas. M. Antônio reprovou-o também, além de suas bodas 
apressadas com Lívia, por ter levado uma mulher de um ex-cônsul, do 
triclínio para um quarto, às vistas do marido e a reconduzido ao banquete 
com as orelhas afogueadas e os cabelos desalinhados. Ele também disse que 
Escribônia fora repudiada por se lamentar abertamente do poder excessivo de 
uma amante e que procurou mulheres por seus amigos, que desnudavam e 
examinavam mães de família e virgens adultas, como se Torânio, o 
negociante de escravos, as estivesse vendendo. Também lhe escreve as 
seguintes palavras em tom familiar e ainda não inteiramente tornado seu 
inimigo ou oponente: “o que te mudou? É porque me deito com uma rainha? 
Ela é minha esposa. Comecei a fazê-lo agora ou há nove anos? Tu te deitas 
apenas com Drusila? Passar bem, se ao leres esta carta, não tiveres dormido 
com Tertula, Terentila, Rufila, Sálvia, Titiscênia ou com todas elas! Acaso 
importa quando ou diante de qual tens uma ereção?262” 

 
 

 Sabe-se que, tanto Valeio Patérculo, quanto Tácito, fazem menção à aparência física da 

jovem, e a provável razão pela qual Otávio teria se encantado por Lívia. Patérculo menciona que 

ela seria a mais iminente nobre romana em sua descendência, sua sinceridade e em sua 

beleza263. 

 Teria sido esse o real motivo?  Talvez. Porém, outros fatores certamente influenciaram 

na decisão do princeps romano.  Os Claudianos eram extremamente influentes e considerados 

como uma das famílias mais tradicionais e poderosas de toda a Roma. Portanto, uma aliança 

com uma herdeira legítima consolidaria seu poder, significativamente. 

 Entretanto, ambos estavam oficialmente casados. Para Otávio, isso não era um 

obstáculo. Ao contrário, o jovem apenas esperou que sua esposa Escribônia desse a luz, para 

pedir o divórcio e, em seguida, convenceu os pontífices a burlarem as leis romanas, autorizando 

seu o matrimônio com Lívia Drusila. A estas alturas, ela encontrava-se no sexto mês de 

gestação, e foi entregue a Otávio pelo próprio Tibério, cumprindo seu papel de ex-marido. 

                                                        
261 SUETONII TRANQUILLI, De Vita XII Caesarum, 69, 1. http://penelope.uchicago.edu/Thayer 
/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Augustus*.html. Página acessada em 02 de Fevereiro de 2012.  
262  SUETÔNIO, A Vida e os Feitos do Divino Augusto. 2007, p.94. Tradução de Matheus Trevisam, 
Paulo Sérgio Vasconcellos e Antônio Martinez de Rezende. 
263 VELLEIUS PATERCULUS, The Roman History, 2, 75, 3. http://penelope.uchicago.edu/Thayer 
/E/Roman/Texts/Velleius_Paterculus/2C *.html. Página acessada em 03 de Fevereiro de 2012. 
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 Dião e Tácito comentam essa passagem com certa ironia e indignação, pois essas 

decisões eram contrárias à moral e aos costumes romanos: 

 

“[...] nec domesticis abstinebatur: abducta Neroni uxor et consulti 
per ludibrium pontifices an concepto necdum edito partu rite nuberet; 
[...]264” 

 
“[...] nem a vida doméstica foi esquecida: veio à baila a mulher de 

Nero tomada e a consulta ludibriosa feita aos pontífices se ela podia 
legitimamente se casar no estado de gravidez; [...]265” 

 
 

“Ela era filha de Lívio Druso, cujo nome constava na lista dos 
proscritos, e cujo suicídio deu-se logo após a derrota na Macedônia; também 
era esposa de Nero, e havia acompanhado o marido em sua fuga, conforme 
fora relatado. Pelo que parece, essa jovem estava no sexto mês de gravidez. 
De qualquer modo, César estava em dúvida, e perguntou aos pontífices se 
havia algum modo de casar-se com ela, mesmo esperando um filho de 
Tibério; eles disseram que, caso a concepção tivesse se realizado durante o 
casamento, então era preciso adiar o enlace; contudo, caso fosse admitida a 
dúvida, nada poderia impedir que a união se concretizasse imediatamente.    
Talvez os pontífices realmente tivessem encontrado essa justificativa entre os 
registros dos antepassados, mas certamente eles considerariam essa resposta 
aceitável, caso não tivessem encontrado nada. O próprio marido entregou a 
jovem em casamento, tal como um pai o faria, e o incidente a seguir deu-se 
durante a festa, no banquete. Um dos meninos tagarelas, tal como aqueles 
que algumas mulheres mantém nus para seu próprio divertimento, 
exatamente como requer a regra, ao ver Lívia reclinada sobre César, e Tibério 
Nero em outra sala com um homem, foi até ela e disse: “O que está fazendo 
aqui, amante? Vá para seu marido!”Apontando o local onde estava Nero, “Vá 
deitar-se lá!”Isso era apenas o que faltava para acontecer. Algum tempo 
depois, quando Lívia já morava com César, ela deu à luz a Cláudio Druso 
Nero. Ambos reconheceram a criança como filho de Tibério, e enviaram-na 
ao pai, fazendo seu registro nos memorandos: “César devolveu o filho, 
gerado por sua esposa Lívia, para Nero, o pai da criança”. Contudo, Nero 
morreria pouco tempo depois, deixando o próprio César como guardião de 
Druso e de Tibério. Deste momento em diante, a população começou a fazer 
comentários maliciosos em torno dessa situação e, dentre eles, surgiu o 
seguinte provérbio: “A sorte gera filhos em três meses”.266” 

 

 Dião Cássio conta que Lívia Drusila estava predestinada a fazer com que o princeps se 

submetesse aos desígnios. O seu poder sobre Otávio foi observado em um presságio, onde um 

pássaro, que carregava um ramo de louro com as bagas, foi arremessado em seu colo por uma 

águia.  

                                                        
264 TACITUS. Annales, 1, 10, 5. http://www.thelatinlibrary.com/tacitus/tac.ann5.shtml. Página acessada 
em 04 de Fevereiro de 2012. 
265 TÁCITO. Anais, 1, 10, 12. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, p.18. 
266 CASSIUS DIO, Roman History, 48, 44, 1-5. .  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts 
/Cassius_Dio/48*.html. Página acessada em 04 de Fevereiro de 2012. 
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Sua pequena satisfação em socorrer a ave, e plantar as sementes trazidas pelo pássaro, 

gerou certo pavor por parte de todos, pois a árvore cresceu esplendorosa e coroou o triunfo de 

muitos homens; entretanto, isto também significava que ela teria em seu colo o mesmo poder 

atribuído a Augusto, dominando o princeps em todas e quaisquer decisões267. 

De fato, Lívia tinha certos privilégios que eram considerados impróprios para as 

mulheres. Severo Cecina, certa vez, propôs aos governadores das províncias que fosse proibida 

a companhia das esposas nas viagens aos países aliados ou estrangeiros, justificando o 

comportamento feminino como fútil, frágil, incapaz de trabalhos e embaraçoso, pois se dava a 

luxos e vaidades.  

Para reforçar sua sugestão, ele alega que se fosse concedida a mínima liberdade, as 

mulheres tornavam-se sedentas de mando, de crueldade e ambição. E, para piorar a situação, 

ainda despertavam a luxúria entre os centuriões, ao desfilarem para atrair-lhes a atenção. Sabe-

se que muitos peculatos foram registrados por causa da necessidade de ostentação destas 

senhoras em seus cortejos. Portanto, como a lei Ópia já não as controlava mais, era necessário 

que os homens tomassem alguma atitude para contê-las. 

Entretanto, Druso pediu a palavra, dizendo que o divino Augusto viajara diversas vezes 

ao Oriente e ao Ocidente na companhia de sua esposa e, sabe-se que o César não iria de bom 

grado, se não lhe fosse permitido levar Lívia ao seu lado. Com tal justificativa, a proposta de 

Cecina foi recusada268. 

Tácito também recorre à memória de Lívia, quando relata acontecimentos execráveis 

aos costumes romanos: 

 

“[...]Q. Tedii et Vedii Pollionis luxus; postremo Livia gravis in rem 
publicam mater, gravis domui Caesarum noverca. [...]269” 

 
“[...]faziam-lhe carga da vida luxuosa de Q. Pédio e Vélio Polião, e 

foi mencionada Lívia, mãe funesta para a República e madrasta mais funesta 
ainda para a casa dos Césares.270” 

 
Tácito não demonstra qualquer imparcialidade ao referir-se não somente à Lívia 

Drusila, como também às nobres romanas do período imperial. Ou seja, em diversos trechos da 

sua obra, o autor afirma sua predileção pelos antigos costumes do período republicano. O 

                                                        
267 CASSIUS DIO, Roman History, 48, 52, 1-4. .  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts 
/Cassius_Dio/48*.html. Página acessada em 06 de Fevereiro de 2012. 
268 TÁCITO. Anais, 3, 33 a 34. Tradução de Leopoldo Pereira. 
269 TACITUS. Annales, 1, 10, 12. http://www.thelatinlibrary.com/tacitus/tac.ann5.shtml. Página acessada 
em 06 de Fevereiro de 2012. 
270 TÁCITO. Anais, 1, 10, 12. Tradução de Leopoldo Pereira. 
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detrimento apresentado nas imagens verbais destas mulheres pertencentes à aristocracia romana 

está, inevitavelmente, atrelado aos conceitos morais e cívicos do próprio autor. 

 Em que medida é possível afirmar que Tácito não se deixou influenciar por seus 

preceitos ao escrever os Anais? Toda obra tem um pouco do autor, contudo, é importante 

lembrarmo-nos que Lívia Drusila (e Júlia Augusta) já era falecida antes do nascimento do 

historiador. Portanto, o que pode ser considerado como verdadeiro em seus relatos? 

Nota-se que a força elocutória nas palavras que se referem à Lívia, mostra-a como um 

fardo extremamente pesado (luxus, gravis mater) à república e à família dos Césares (noverca). 

E Tácito, por sua vez, era uma personalidade respeitada entre o povo romano e, portanto, digno 

de autoridade271. Todavia, seus registros estão associados a um posicionamento discursivo em 

prol da ideologia republicana, e deste modo, há um desvio do objetivo oficial que, neste caso, é 

tratar de um contexto histórico.  

De certo modo, de acordo com Maingueneau272, há de admitir-se um discurso pré-

construído, pois na frase anterior o autor necessariamente não faz uma insinuação ou sequer 

deixa pressuposta a sua descrição; na verdade, ele estereotipa a imagem de Lívia por meio de 

um enunciado implícito: mater gravis e noverca na mesma oração.  

Como dissemos anteriormente, a imagem mental é imediatamente associada a um 

determinado caráter. Nesse caso, trata-se de uma mãe rígida e impiedosa; ou seja, uma 

madrasta. E, pelo que sabemos, este êthos remete a uma mulher pérfida, que não tem cuidados e 

não ama verdadeiramente os filhos (nesse caso, a res publica e os Caesares) que lhe foram 

entregues. 

É importante ressaltar as seguintes afirmações de Maingueneau acerca dos termos êthos 

e caráter:  

 

“Qualquer discurso, oral ou escrito, pressupõe um ethos: Implica 
uma certa representação do corpo do seu responsável, do enunciador que 
assume a responsabilidade desse discurso. A sua fala participa de um 
comportamento global (uma maneira de se mover, de se vestir, de se 
relacionar com os outros ...). Atribui-se-lhe, assim, um carácter, um conjunto 
de traços psicológicos (jovial, severo, simpático...), e uma corporalidade (um 
conjunto de traços físicos e forma de vestir). <<Carácter>> e 
<<corporalidade>> são inseparáveis, apoiando-se em estereótipos 

                                                        
271 De acordo com Maingueneau (1997, p.15) em sua obra Os Termos-Chave da Análise do Discurso: “As 
correntes pragmáticas põem a tônica no facto de o comportamento dos sujeitos em relação a um discurso 
estar em função da autoridade do seu enunciador, da legitimidade ligada ao estatuto que lhe é 
reconhecido. O que se chama <<argumentação pela autoridade>> é precisamente uma argumentação em 
que a validade de uma proposição decorre da autoridade de seu enunciador [...]”. 
272 MAINGUENEAU, Os Termos-Chave da Análise do Discurso. Editora Gradiva, 1997. 
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valorizados ou desvalorizados na colectividade na qual se produz a 
enunciação. As divergências entre os gêneros de discurso ou entre os 
posicionamentos concorrentes de um mesmo campo discursivo não são 
apenas uma questão de <<conteúdo>>, elas passam também por ethos 
divergentes: um determinado discurso político implica um ethos professoral, 
um outro, o espontâneo falar do homem do povo, etc. Isto quer dizer que o 
ethos não deve ser isolado dos outros parâmetros do discurso; ele contribui de 
forma decisiva para sua legitimização.273”   

 

 Ou seja, o êthos de Lívia Drusila realmente condiz com as descrições físicas e 

psicológicas dadas por Tácito? Por um lado, há de considerar-se que o discurso de uma 

autoridade é relevante, devido ao seu próprio grau de importância. E o êthos desse enunciador 

influi diretamente na construção de sua personagem, pois a sua credibilidade discursiva tem o 

poder de incidir diretamente sobre a opinião de uma sociedade. Afinal, atribui-se ao historiador 

a responsabilidade de narrar apenas a veridicidade das ações, sem ater-se às suas opiniões e 

conclusões pessoais. 

É certo que, cada sociedade tem seu próprio conceito sobre os discursos a serem 

acolhidos e atribuídos como verdadeiros, assim como detém os mecanismos particulares a ela, 

que distinguem os que são considerados falsos. Também julga os procedimentos que 

reconhecem o comprometimento e o estatuto daqueles que tem a incumbência de dizer o que é, 

de fato, verdadeiro274.  

 Porém, uma vez que Tácito não tenha presenciado os fatos, ele certamente baseou-se em 

outros registros (verbais e/ou escritos). Todavia, de acordo com Thayer, o autor deixou-se 

influenciar pelos motivos humanos, ao invés dos eventos em si. Ou seja, o homem prevaleceu 

sobre o historiador, certamente por acreditar que o Império não possuía uma historicidade de 

eventos tão dignos quanto àqueles observados durante a República275.   

 E, deste modo, em detrimento dos acontecimentos em si, Tácito faz uma abordagem 

psicológica em seus Anais, estudando o caráter e o comportamento dos aristocratas romanos 

durante o período imperial. Ao colocar-se como um moralista, ele foca sua abordagem na 

descrição dos vícios, relatando-os com escárnio, e louvando apenas as ações consideradas 

virtuosas.  

 Embora Tácito enfoque uma vivacidade mordente em suas descrições e nos retratos, ele 

tende a acreditar em preceitos astrológicos, destinos traçados e presságios, os quais, por diversas 

                                                        
273 MAINGUENEAU, Os Termos-Chave da Análise do Discurso. Editora Gradiva, 1997, p.47. 
274 FOUCAULT, Microfísica do Poder. Ed, Graal Ltda., 2010, p. 12. 
275 TACITUS, Annals, Introduction. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/ 
Tacitus/Annals/Introduction*.html. Página acessada em 05 de fevereiro de 2012. 
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vezes, confirmam a tentativa desconcertada em oferecer a preterida veracidade em suas 

descrições. 

Ainda segundo Thayer, Dião também parece demonstrar certa influência, por parte de 

diversos autores, ao compor sua obra (tais como Tito Lívio, Políbio, Tácito, Salústio e Plínio, o 

velho). Porém, o autor declara que são apenas suposições, pois não há como comprovar que 

Dião tenha se baseado nos registros desses historiadores. Todavia, a descrição do período 

imperial coincide em diversos pontos com a obra de Tácito, principalmente no que diz respeito 

aos retratos de Tibério.  

Apesar disso, Dião oferece uma visão mais aprofundada acerca das questões 

constitucionais e administrativas, o que sugere que ele tenha procurado outras fontes entre os 

documentos públicos e as anotações dos magistrados. Contudo, é evidente que, apesar de seu 

empenho em escrever uma história de Roma o mais próxima possível da verdade, certas 

discrepâncias entre os diferentes registros históricos contradizem o intuito de sua obra276. 

Para compreender-se o real propósito que é pleiteado em uma elaboração de registros 

historiográficos, quer sejam da antiguidade, ou não, faz-se importante observar as análises de 

Foucault. O autor explica a produção histórica como uma genealogia que exige um critério 

documentário meticuloso, cauteloso e paciente. Na verdade, ela não se opõe propriamente à 

visão do filósofo ou à análise de um cientista; contudo, a genealogia é contrária às pesquisas “de 

origem277”.  

                                                        
276 CASSIUS   DIO,  Roman  History,  Introdution. 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/Introduction*.html. Página acessada 
em 05 de Fevereiro de 2012.  
Alguns exemplos destas discrepâncias podem ser observados nos parágrafos que falam acerca do incêndio 
ocorrido em Roma, enquanto Nero era Imperador. Dião (A História de Roma, LVII, 16, p.113) e Suetônio 
(A vida de Nero, cap. 38, p. 157) relatam que o próprio Nero teria ordenado que a cidade fosse 
incendiada. Tácito, por sua vez, diz em seus Anais (XV, 39, p. 246) que Nero encontrava-se em Âncio e 
só teria voltado para Roma, quando soube que o incêndio estava próximo à sua casa, cuja localização 
ligava o Palácio dos Césares ao jardim de Mecenas. Outro exemplo fala acerca da Morte de Cláudio. 
Tácito (Anais, XII, 67, p. 187) afirma que ele fora envenenado ao comer um cogumelo preparado por 
Agripina que, com o auxílio de Locusta e do eunuco que provava as iguarias, ministrou a dose de veneno 
que causaria a morte do marido. Dião (LX, 34, p. 31) não cita o envolvimento do eunuco de Cláudio, mas 
afirma que Agripina contou com o auxílio de Locusta, a qual tinha excelente conhecimento acerca de 
plantas e venenos, para ministrar a dose necessária para assassinar o marido. 
277 Foucault explica a pesquisa de origem, baseado no conceito de Ursprung de Nietzsche. O significado 
desse termo refere-se à busca do que constitui a natureza exata de determinada coisa, na sua mais pura 
essência e forma, anterior a qualquer tipo de alteração, influência ou sucessividade (ou seja, a primeira 
identidade). Se o genealogista tem o cuidado de revelar a história, sem incutir explicações metafísicas, ele 
não é capaz de aprender o que há por trás do desconhecido, que lhe é totalmente diferente, estranho e sem 
essência que possa caracterizá-lo. O problema é buscar a razão em algo que não é racional, que é obra do 
acaso. Os métodos científicos, ou seja, os cientistas em si, apenas buscam desenfreadamente uma 
explicação racional para figurá-la de acordo com esse ou aquele critério, desencadeando uma série de 
debates fanáticos e recorrentes. Todavia, o excesso metafísico também gera outra carga exagerada de 
conceitos acerca da perfeição suprema e do essencial absoluto. Faz-se acreditar que tudo se originou por 
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Na verdade, o genealogista precisa da história para incitar um significado à origem, ou 

seja, é preciso conhecer absolutamente tudo o que envolve sua construção, do mesmo modo que 

um filósofo especula acerca de todos os males que afligem o corpo, a mente e a alma para dar 

um significado seu discurso. Por esta razão, o discurso metafísico cabe ao histórico, pois visa 

encontrar uma ‘alma’(essência) que identifique a proveniência das mais remotas origens. 

A história tudo aceita, sem distinções. Nada deve ser excluído ou esquecido. Portanto, 

os historiadores devem ser insensíveis, focando-se no dever de relatar as ocorrências, sem 

escolher ou intervir com seu gosto ou opinião. Afinal, de onde a história provém e para quem é 

direcionada? Em ambas as perguntas, a resposta é: o povo. E, desta forma, por ele deve ser 

reconhecido.  

Entretanto, o historiador tem o dever de sobressair-se desse conceito universal da 

verdade e da essência, adotado pelos demagogos, e buscar a objetividade, a precisão dos fatos e 

a imobilidade do passado. E, para tanto, deve anular-se para que outros indivíduos entrem em 

cena e tenham sua própria voz na narrativa. O objetivo do narrador é tratar das relações do 

querer e do saber, e ao mesmo tempo acreditar na Providência, nas causas e na Teologia278. 

Ainda segundo Foucault279, o sentido histórico é composto por três usos: O primeiro é o 

paródico e burlesco e, portanto, é oposto à história ao destruir a veridicidade dos fatos e 

contrariar o tema do reconhecimento. O segundo é o que destrói suas raízes, rejeitando sua 

identidade e recusando a tradição. O terceiro, por fim, sacrifica a verdade e recusa a 

conhecimento. 

Este último uso da história visa, a princípio, uma neutralidade em uma busca obstinada 

pela verdade. E, certamente, é onde podemos reconhecer os retratos de Lívia descritos por 

Tácito e Dião.  

O instinto, os anseios desenfreados, o refinamento cruel e inquiridor na busca dos fatos, 

desencadeiam uma série de opiniões em relação a tudo o que é considerado perigoso, porém 

verossímil, na pesquisa e, deste modo, o historiador esquece-se de sua afirmação inicial em 

começar a sua obra como um sujeito livre. Neste caso, ao invés de estabelecer o controle de suas 

raízes empíricas e doutrinárias, seu trabalho torna-se pura especulação, pois está submetido à 

                                                                                                                                                                   
meio das mãos de um criador e, por essa razão, possui a excelência divina e impecável em sua primeira 
identidade (conceito de Teogonia). Em outras palavras, o objetivo é mostrar o homem como um ser 
criado por um deus. Entretanto, sabe-se que em seu limiar está o macaco.  
Portanto, qual o lugar da verdade? De fato, ele estaria em meio a essas ‘n’ verdades das coisas que, 
ligadas à verdade deste(s) ou daquele(s) discurso(s), é ‘absorvido’ e se dispersa entre as inúmeras 
conceituações acerca do seu real espaço. (FOUCAULT, A Microfísica do Poder, Editora Graal Ltda., 
2010, pp. 17 a 19). 
278 FOUCAULT, A Microfísica do Poder, Editora Graal Ltda., 2010, pp. 22 a 31. 
279 FOUCAULT, A Microfísica do Poder, Editora Graal Ltda., 2010, pp. 33 a 37. 
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obstinação de ter para si o domínio da razão. E isso resulta no sacrifício do sujeito do 

conhecimento. 

Dito isso, a leitura desses excertos da história passa, de certo modo, a ser observada 

alheia à intencionalidade dos autores. O intuito desta pesquisa não é criticar este ou aquele 

historiador, ou tentar decifrar o verdadeiro sentido histórico nas entrelinhas desses registros.  Na 

verdade, o objetivo é conscientizar o leitor dos significados inseridos nas construções 

historiográficas verbais e imagéticas, e os propósitos (artísticos, sociais, políticos e etc.) 

inseridos na sua produção. 

Deste modo, faz-se importante citar alguns destes registros históricos para serem 

analisados, na tentativa de reconhecer a intencionalidade proposta em sua elaboração e discernir 

o conhecimento mais próximo à neutralidade. No entanto, sabe-se que esta última é 

inevitavelmente ofuscada por conceitos pertencentes ao enunciado, ao enunciador e ao co-

enunciador. E, é certo que a verdade, em si, jamais poderá ser assertivamente identificada. Mas, 

é possível proporcionar ao leitor a possibilidade de assimilar ‘n’ verdades e acolher para si a(s) 

que for(em) mais apropriada(s), verossímeis e reconhecível(is). 

Sêneca em sua obra Consolatio ad Marcium280, relata que Otávia (irmã de Augusto) 

após a morte de seu filho Marcelo, passou a odiar Lívia por saber que, a partir daquele 

momento, os filhos de Drusila estariam aptos a herdarem o trono. O autor afirma que inúmeras 

suspeitas e acusações foram levantadas após a morte do jovem. Entretanto, Dião281 discorda do 

envolvimento de Lívia nesse episódio, pois a insalubridade observada naquele ano e no ano 

seguinte acarretaria a morte de um grande número de jovens.  

Desde os primórdios da República Romana, os romanos tinham o costume de consultar 

os  deuses e interpretar os sinais (presságios282) enviados por eles. Sabe-se que esses supostos 

avisos divinos antecediam os acontecimentos e identificavam sua origens. Desta maneira, 

muitas histórias romanas tiveram como fundamento uma série de explicações, as quais 

condiziam com as crenças baseadas nessas observações.  

Por essa razão, quando soube-se que um lobo fora capturado na cidade e muitos 

incêndios e tempestades haviam danificado diversos prédios, e ainda, que o rio Tibre fora 

acometido por uma grande enchente, destruindo a ponte de madeira e permitindo que os barcos 

                                                        
280 L. ANNAEI SENECAE, Ad Marciam de Consolatione, II, 1. http://www.thelatinlibrary.com 
/sen/sen.consolatione2.shtml. Página acessada em 10 de Fevereiro de 2012. 
281 CASSIUS DIO, Roman History, LIII, 33, 4. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/ 
Texts/Cassius_Dio/53*.html. Página acessada em 10 de Fevereiro de 2012. 
282 Ver nota 13. 
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adentrassem a cidade por três dias, não houve dívidas ao associarem-se esses fatos à tais 

tragédias. 

Supondo que Lívia mantivesse esperanças em relação aos seus dois filhos, elas 

certamente foram dissipadas após o nascimento dos filhos de Julia e Agripa. Caio César e Lúcio 

foram adotados por Augusto e, deste modo, subentende-se que os jovens seriam os próximos 

herdeiros ao trono. 

Em outro episódio, no final do século XVI a.C., Augusto fez uma extensa viagem à 

Gália e à Espanha, onde se estabeleceu uma série de assentamentos. Dião283 não deixa claro se 

Lívia estaria ou não em sua companhia. Todavia, insinua que o princeps teria se ausentado de 

Roma por causa de Terência, esposa de Mecenas, com o intuito de manter seu caso amoroso 

longe das fofocas que se espalhavam pela cidade. O autor conta que a paixão foi tão 

avassaladora, a ponto de Augusto criar um concurso de beleza entre sua esposa e a amante.  

Dião284 também conta que, mesmo após o decreto de condutas sociais e políticas mais 

rigorosas aos homens não casados e às mulheres que não possuíam filhos e, por outro lado, a 

distribuição de prêmios ao casamento e à geração de filhos, ainda assim, certa rejeição dos 

jovens em relação ao casamento insistia em permanecer, devido à própria conduta do princeps. 

O autor deixa claro que Augusto possuía diversas amantes, e que seu comportamento não era 

tão exemplar e tão rigoroso como as suas próprias regras. 

Quando foi questionado no Senado a esse respeito, o princeps voltou a reafirmar suas 

leis, dizendo que já fizera todo o possível para que fossem cumpridas as exigências. No entanto, 

ao ser chamado em particular, professou que cada um deveria cuidar de suas respectivas 

esposas, advertindo-as e comandando-as como bem entendessem. Quando questionado sobre 

como deveriam fazê-lo, limitou-se a falar sobre vestimentas, adornos, passeios restritos e o 

comportamento modesto. 

De fato, Suetônio285 relata que Augusto realmente apreciava a simplicidade e a 

modéstia. É bem provável que agia deste modo para preservar sua imagem perante a sociedade 

romana, como uma forma de apaziguar seus diversos casos extraconjugais e os boatos sobre a 

“festa dos doze deuses”. A este fato, conta-se que o princeps organizara um grandioso banquete 

secreto, no qual os convidados deveriam comparecer vestidos como deuses e deusas.  

                                                        
283 CASSIUS DIO, Roman History, LIV, 19, 1-3. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/ 
Texts/Cassius_Dio/54*.html. Página acessada em 10 de Fevereiro de 2012. 
284 CASSIUS DIO, Roman History, LIV, 16, 1-5. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/ 
Texts/Cassius_Dio/54*.html. Página acessada em 10 de Fevereiro de 2012. 
285 SUETÔNIO, A Vida e os Feitos do Divino Augusto. LXX. 2007, p.94 e 95. Tradução de Matheus 
Trevisam, Paulo Sérgio Vasconcellos e Antônio Martinez de Rezende. 
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Augusto estaria caracterizado como o próprio deus Apolo. Marco Antônio escreveu uma 

carta, na qual nomeou todos os participantes e repudiou veementemente o comportamento 

subversivo e luxurioso dos presentes, principalmente pelo fato de, naquela ocasião, toda a Roma 

passava por um grave período de escassez e fome.  

Nos dias seguintes, a população comentava que os deuses haviam comido todo o trigo, e 

que Augusto era, de fato, Apolo. Contudo, era a versão do deus torturador. Censurava-se 

também sua apreciação por mobílias caras, pelos vasos de bronze de Corinto, e pelo vício em 

jogos de dados. E, deste modo, a sua estátua recebeu inscrições posteriores, com os seguintes 

dizeres: “Pater argentarius, ego Corinthiarius”, ou seja, “Meu pai em prata, e eu, em bronze”. 

 O próprio Suetônio relata que essa péssima reputação foi rapidamente revertida, pois, 

daquele momento em diante, sua integridade foi refletida em suas ações presentes e futuras. O 

princeps realmente menosprezou riquezas e ostentações, contudo, ainda cedia aos prazeres 

sexuais e, frequentemente, desonrava virgens trazidas de outras cidades.  

Algumas delas, inclusive, eram escolhidas pela própria Lívia. E, quanto ao vício do 

jogo, jamais o ocultou, mesmo na velhice. Contudo, procurava conter-se nas apostas, tendo 

perdido muito pouco dinheiro. 

Não era, em absoluto, dado a luxos e, grande parte de sua mobília era tão elegante 

quanto a de um cidadão comum. Suas vestes eram as mesmas vistas em seu uso doméstico, e 

fazia questão que fossem tecidas pelas mulheres de sua própria família (irmã, esposa, filha e 

netas).  

Sua toga não era nem muito apertada e nem muito larga, e a faixa púrpura não tinha um 

tamanho além do normalmente usado. Possuía sim, trajes e calçados formais, os quais eram 

usados somente em ocasiões que exigiam tal decoro. 

É bem provável que, por essa razão, as imagens de Lívia, observadas naquele período, 

não possuíam jóias ou qualquer artefato que demonstrasse luxo ou ostentação. Seu retrato era 

simples e sem adornos.  

O comportamento modesto, os passeios restritos, as vestimentas elaboradas pela própria 

esposa e as restrições morais que caracterizavam a pudicícia de uma mulher, eram refletidos nas 

imagens da esposa de Augusto. Lívia, na realidade, projetava a verdadeira idealização da mulher 

romana, ou seja, companheira, íntegra, submissa, modesta e de inabalável honradez.  

Essas características condizem perfeitamente com o pensamento republicano acerca do 

universo feminino. A simplicidade, a modéstia e o recato são naturalmente associados à 
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suavidade dos traços característicos do estilo clássico, que se imbui de demonstrar essa 

idealização da mulher romana por meio dos retratos da aristocracia.  

Observe algumas imagens da esposa do princeps romano durante o período Augustano: 

 

 

 

 

Figura 39 – Retrato de Lívia Drusila – Material: Mármore – 30 a.C. 
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Figura 40 – Retrato de Lívia Drusila – Material: Basanito – 31 a.C. 

 

 

Figura 41 – Retrato de Lívia Drusila – Material: Bronze – Entre o final do 1º séc. a.C e início do 
1º d.C. 

O estilo de penteado acima (nodus) caracterizou uma referência de cabelos femininos 

durante o Período Augustano. As imagens não apresentam adornos ou quaisquer elementos que 

denotem ostentação e riqueza. O que a identificava como uma mulher pertencente à nobreza 

romana era o fato de ter seu retrato exposto publicamente. 
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Nas imagens anteriores, o retrato de Lívia segue um padrão clássico, que caracterizava a 

influência do estilo grego e a transição entre os diferentes momentos históricos, ou seja, da 

República ao Principado. E, devido ao material, acredita-se que a imagem 41 tenha sido 

elaborada logo após a derrota de Marco Antônio e Cleópatra. Isto porque o basanito era um 

material comumente utilizado no Egito286.  

Lívia é figurada com traços suaves, contudo, seu rosto expressa sutilmente alguma idade 

(as maçãs do rosto, as laterais dos lábios, os olhos bem marcados e a linha do maxilar denotam 

uma aparência de uma mulher adulta) o que caracteriza certa influência do estilo republicano, 

embora o estilo clássico predomine em grande parte da imagem. 

O penteado é simples e belo, os cabelos são repartidos, dispostos ao meio e 

cuidadosamente cacheados ao redor das têmporas, até a nuca, moldando-se em um coque. A 

franja é presa para trás, formando um pequeno coque acima da testa. Em alguns retratos, duas 

finas mechas de cabelo são desprendidas e delicadamente dispostas sobre os ombros.  

Suas vestimentas também correspondiam à condição ideal de uma matrona romana, ou 

seja, uma mulher casada e respeitável. E, por esta razão, o retrato de Lívia aparece refletindo 

essas características em diversas representações, encontradas no período imperial. A imagem de 

uma mulher velada demonstra dignidade, pudor e recato287. Algumas imagens de Lívia são 

observadas nesse tipo de caracterização, denotando exatamente a sua condição ante a sociedade 

romana: 

 

 

 

Figura 42 – Retrato de Lívia Drusila velada, ostentando uma coroa de louros – Material: 
Sadornyx – Séc. I d.C. 

                                                        
286 http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/livie. Página acessada em 11 de Fevereiro de 2012. 
287 VALERIUS MAXIMUS. Factorum et Dictorum Memorabilium. 6, 1. http://penelope.uchicago.edu 
/Thayer /L/Roman/Texts/Valerius_Maximus/6*.html. Página acessada em: 17 de Março de 2012. 
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Figura 43 – Retrato de Lívia velada – Material: Mármore  - Entre o final do 1º séc. a.C e início 
do 1º d.C. 

 

Figura 44 – Retrato de Lívia Drusila velada – Material: Mármore – Entre 25 e 50 d.C. 
 

A propaganda política da época retratava Lívia como o exemplo da mulher portadora de 

uma beleza ímpar e de uma personalidade condescendente, recatada, modesta e íntegra. Apesar 

dos rumores que mencionavam as aventuras extraconjugais de Augusto, os retratos de sua 

esposa espelhavam justamente o contrário de uma mulher ressentida e amargurada.  
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Além do mais, no que diz respeito aos casos amorosos do princeps, não existe nenhuma 

referência sobre qualquer atitude ou reclamação por parte dela. E, sabe-se que até mesmo Marco 

Antônio288 teria repreendido Augusto por sua excessiva luxúria. 

Contudo, é muito provável que o Templo dedicado à deusa Concórdia tenha sido 

elaborado justamente para eliminar quaisquer dúvidas quanto à felicidade conjugal do princeps 

e de sua esposa. A edificação seria uma forma de exaltar, perante toda a nação romana, a 

devoção, a afeição e a cumplicidade existentes entre o casal.  

Durante a República, a deusa da Concórdia remetia a um diferente significado. Na 

verdade, essa divindade simbolizava a harmonia política do Estado Romano. Contudo, Flory 

afirma que Lívia alterou esse conceito, quando exibiu ao público a importância de um 

casamento bem sucedido, por meio de um monumento dedicado à felicidade marital e à 

lealdade. Em outras palavras, quando o casal decidiu erigir o templo da Concórdia, 

emhomenagem à harmonia matrimonial existente entre ambos, fica evidente a intencionalidade 

em edificarem-se como um padrão exímio a ser seguido289. Politicamente, Lívia se destaca 

perante a sociedade graças à projeção que lhe fora atribuída, ou seja, a idealização de uma 

verdadeira matrona romana. Ovídio cita, em seus versos, que a esposa fez questão de mostrar 

seu feito primeiramente ao princeps. O telhado era imenso e a casa ocupava um grande espaço. 

O poeta conta que as paredes eram tão extensas quanto os muros de muitas cidades290. 

Retomando a questão sobre os filhos de Lívia, é sabido que, devido às mortes de Lúcio 

e de Caio291, mais uma vez os nomes de Tibério e Druso voltaram a fazer parte da linha de 

sucessores de Augusto.  

Quanto aos netos do princeps, Dião não demonstra que a causa dos falecimentos seria, 

possivelmente, advinda de causas naturais. Diferentemente de Tácito, que cita duas 

probabilidades distintas (assassinatos ou fatalidades), o autor fala sobre um ferimento que se 

agravara em Caio, levando-o a óbito, e de uma súbita doença, que simultaneamente acometera a 

Lúcio. Em seguida, fala sobre uma conexão, que levanta a suspeita do envolvimento de Lívia 

nesses acontecimentos. 

Dião292 explica que suas desconfianças são relevantes, pois foi precisamente nesta época 

que Tibério deixou a cidade de Rodes e regressou à Roma. E mais uma vez, o autor faz um 

                                                        
288 Ver nota 211. 
289 M.B. Flory, "Sic exempla parantur: Livia's Shrine to Concordia and the Porticus Liviae," Historia 23 
(1984), p. 322. 
290 OVIDIO, Fastos, VI, 637-642. Univ. Nac. Aut. México, 1986. Tradução e notas de José Quiñones 
Melgoza. 
291 Tácito suspeita da intervenção de Lívia na morte dos jovens. (TÁCITO, Anais, I, 3, 4) 
292 CASSIUS DIO, Roman History,  LV, 10a, 8-10 e LV, 11, 1-2.  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/ 
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registro sobre adivinhações; desta vez, relacionadas ao filho de Lívia. Antes de tais 

acontecimentos, o futuro princeps teria recorrido ao astrólogo Trasilo para conhecer os destinos 

reservados a ele e aos seus sobrinhos Caio e Lúcio.  

O autor afirma que Tibério havia cogitado assassinar esse homem, pelo simples fato de 

saber demasiadamente a seu respeito. Contudo, o astrólogo faz uma revelação sombria sobre o 

futuro e, desta forma, Tibério decide mantê-lo vivo para beneficiar-se de seus conhecimentos, 

manipulando-os de acordo com seus próprios propósitos. 

Sendo verdade, ou não, as atenções de Roma voltaram-se para os futuros candidatos ao 

trono: Druso e Tibério. Ambos possuíam um histórico militar exemplar. Contudo, eram 

completamente diferentes, no que diz respeito ao comportamento. Enquanto Druso era afável, 

dedicado e benquisto por todos os cidadãos, Tibério era reservado, tímido e desinteressado em 

alavancar sua popularidade.  

Entretanto, circulava um boato entre a população romana de que Druso era favorável à 

restauração da República, e Suetônio confirma essa intencionalidade. O jovem casou-se com 

Antônia (filha de Marco Antônio e Otávia) e deste matrimônio nasceram Cláudio e Germânico. 

Suetônio293 confirma que Druso realmente era um comandante muito popular entre suas 

tropas e também era considerado um excelente estrategista de guerra. O general romano fora 

questor, pretor e, por fim, cônsul.  

Mas, ao retomar a campanha na Alemanha, veio a falecer em seu acampamento de 

verão. O autor sugere que, devido ao pensamento político do enteado, havia suspeitas do 

envolvimento de Augusto em algum tipo de envenenamento.  

Contudo, esta possibilidade é desconsiderada, pois se sabia que o padrasto teria muito 

afeto pelo jovem, elogiando-o calorosamente por diversas vezes enquanto estava vivo, e sempre 

o denominava como co-herdeiro no Senado, para que todos soubessem de seu apreço pelo rapaz. 

Após a sua morte, o princeps orava aos deuses para que recebessem o enteado em sua morada, 

pois o jovem portara-se como um herói em vida. Além disso, Augusto redigiu um livro de 

memórias sobre a vida de Druso. 

De acordo com Dião294, sabe-se que pouco tempo antes do falecimento de Druso, 

Tibério havia obtido sucesso ao reprimir rebeliões em duas províncias e, por esta razão, Lívia e 

                                                                                                                                                                   
Roman/ Texts/Cassius_Dio/53*.html. Página acessada em 12 de Fevereiro de 2012. 
293 SUETONIUS, The Lives of the Caesars, 1, 1-5. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts      
/Suetonius/12Caesars/Claudius*.html. Página acessada em 12 de Fevereiro de 2012. 
294 CASSIUS DIO, Roman History, LV, 2, 4-7. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/ 
Texts/Cassius_Dio/55*.html. Página acessada em 12 de Fevereiro de 2012. 
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Júlia organizaram um jantar entre as mulheres romanas, em comemoração às vitórias obtidas. E, 

como aguardavam o retorno de Druso, os mesmos preparativos estavam em andamento para 

saudar e celebrar o triunfo do jovem.  

Porém, a morte precoce de seu filho disseminou toda a alegria que rondava a casa dos 

Césares. Para consolar Lívia, inúmeras estátuas foram feitas em sua homenagem, denominando-

a “mãe de três filhos295”.  

Na inscrição dizia-se que ela estaria entre as mães das crianças, as quais não vieram ao 

mundo pela vontade dos céus, assim como inúmeros homens e mulheres que, 

involuntariamente, foram impedidos de serem pais. Estes não sofreriam penas tão pesadas, pois 

poderiam receber o auxílio das famílias mais abastadas.  

Além do mais, ela realmente tinha dado à luz por três vezes, contudo, o filho prematuro 

dela com Augusto não sobrevivera. Deste modo, essa honrosa consagração foi ofertada à Lívia 

na data de seu aniversário e no mesmo ano (9 a.C.) em que o Ara Pacis foi dedicado a deusa 

Pax. Observe a imagem a seguir: 

 

                                                        
295 A lei prezava que todo cidadão romano com idade entre os 25 e 60 anos e toda mulher entre seus 20 e 
50 anos deveriam estar casados. As viúvas deveriam casar-se novamente após dois (ou até três) anos da 
morte do marido. Em caso de divórcio, o prazo para contrair novo matrimônio dava-se em até 18 meses. 
Quem excedesse o período estipulado seria penalizado financeiramente. Em outras palavras, não 
receberia heranças ou legados deixados por seus familiares, cujos parentescos eram reconhecidos em até 
seis graus (o que incluiria os primos de segundo grau e, até mesmo, tias-avós e tios-avôs). Os que fossem 
casados e ainda não tivessem filhos, poderiam receber apenas metade de quaisquer benefícios citados 
anteriormente. Os casais sem filhos poderiam herdar apenas um décimo das propriedades de cada um. Os 
que fossem casados e tivessem filhos eram recompensados com alguns privilégios, mais especificamente 
o ius (trium) liberorum, ou “o direito dos (três) filhos”. Os homens teriam prioridade no processo das 
nomeações para cargos públicos e, se possuíssem o ius liberorum, poderiam ver-se livres da obrigação de 
serem guardiões legais. As mulheres, por sua vez, ficavam livres de receberem ordens de um tutor, em 
quaisquer de suas transações. As esposas que obtinham o ius liberorum poderiam obter mais de um 
décimo das propriedades do casal, por meio de um testamento (GRUBBS, Women and the Law in the 
Roman Empire. Ed. Routledge, 2002, p.84). 
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Figura 45 - Agrippa e a família imperial (friso sul do Ara Pacis) – 13 a 9 a.C.296 

Lívia apresenta-se com um semblante resignado e complacente, e um penteado muito 

semelhante ao apresentado na deusa Afrodite Genetrix (ver figura 47). No entanto, veste-se 

como uma típica matrona romana, ou seja, ela está velada e usa a stola e a palla sobre sua 

túnica. 

Embora demonstre um ar de condescendência com o fatídico destino de seu filho, o 

olhar distante mostra-se alheio em meio à procissão. Tibério, por sua vez, encontra-se logo ao 

seu lado, cumprindo com o seu papel de filho mais velho. O olhar do jovem está direcionado à 

Lívia, não apenas por compartilhar o pesar de sua mãe, mas também por demonstrar zelo, 

amparo e solidariedade.  

Essa foi apenas mais uma dentre outras honras que lhe foram concedidas. Ela também 

recebeu uma  homenagem elaborada por Ovídio. O poeta elaborou um poema de consolação, 

conhecido como “Consolatio Ad Liviam297”, para confortá-la pela perda do filho caçula. Nos 

primeiros versos, nota-se que o poeta exalta a bravura e a coragem da mãe, que reprime sua 

profunda dor e desespero. E, do mesmo modo que os retratos imagéticos (figuras 45 e 46), o 

                                                        
296 Atrás dos sacerdotes, segue a figura velada do general Agrippa, acompanhado por uma criança 
bárbara, que é seguida por Lívia (também velada) e por seu filho Tibério. O semblante sério e 
aparentemente entristecido de Agrippa pode ser hipoteticamente atribuído ao seu falecimento, ocorrido 
em 12 a.C. Acredita-se que a criança de longos cabelos cacheados vestindo uma túnica e um torque deva 
ser um refém trazido do império do Oriente (possivelmente Bosporus), acompanhado por sua mãe. Esta 
última apoia a mão na cabeça da criança. Entretanto, também existe a possibilidade desse menino ser o 
retrato de Caio César. 
297 OVID, The Art of Love, And Other Poems.  Trad. J. H. Mozley. Harvard University Press, 1985. p. 
324. 
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retrato verbal não demonstra os afetos típicos de uma mulher que acaba de perder um ente 

muitíssimo querido: 

   
“Visa diu felix, “mater” modo dicta “Neronum”, 
Iam tibi dimidium nominis huius abest; 
Iam legis in Drusum miserabile, Livia, carmen, 
Unum qui dicat iam tibi "mater" habes, 
Nec tua te pietas distendit amore duorum, 
Nec posito fili nomine dicis "uter"? 
Et quisquam leges audet tibi dicere flendi? 
Et quisquam lacrimas temperat ore tuas? 
Ei mihi, quam facile est, quamvis hic contigit omnes, 
Alterius luctu fortia verba loqui: 
"Scilicet exiguo percussa es fulminis ictu, 
Fortior ut possis cladibus esse tuis." 

 
“Vista feliz durante muito tempo, a mãe dos Neros 
Agora a metade deste mesmo nome está ausente; 
Agora tu és em Druso um triste lamento, uma canção, Lívia 
No momento tens um a chamar-te "mãe", 
Nem se teu afeto distraí-la em desdobrar o seu amor por dois, 
Nem se perguntarem o nome dos filhos, tu dirás "qual dos dois?" 
E qualquer um se permite em dizer-te para chorar? 
Qualquer um pode verificar as lágrimas sobre o teu rosto? 
Ah para mim, ainda que o homem conheça de tudo, como é fácil 
Falar palavras corajosas sobre a dor do outro: 
"Claro que, quando atingido por um sutil golpe de um relâmpago, 
Tais desastres tormam-te cada vez mais forte.298" 

 
 
Essa aparência contida, observada por Ovídio, pode ser explicada. Em virtude de sua 

trágica perda, Lívia buscou consolo com o filósofo estóico Dídimo de Alexandria. Por esta 

razão, é bem provável que não tenha demonstrado sua dor publicamente, pois esse 

comportamento era contrário aos princípios estóicos. 

Na imagem a seguir, é possível observar a exata sublimidade desses princípios. Do 

mesmo modo que o retrato parece refletir certo sentimento tristeza no rosto da mãe, o olhar 

resignado de Lívia parece transcender esse patamar de sofrimento e dor, demonstrando estar em 

conformidade com a fortuna destinada a si e ao seu filho.  

Talvez, por essa razão, tem a consciência de que não é mais possível encará-lo, pois o 

jovem já não pertence mais a ela e ao seu mundo. Ela dirige seu olhar ao além. Em 

contrapartida, o jovem rapaz fixa o olhar em sua mãe, como em um sinal de afeto, admiração e 

respeito. Ele parece demonstrar certa sensação de amparo e segurança ao lado de Lívia, aqui 

representada como a divindade Vênus Genetrix: 

 

                                                        
298 OVID, The Art of Love, And Other Poems. Consolatio Ad Liviam, 1-12. Tradução nossa. 
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Figura 46 – Camafeu de Lívia Drusila e Druso (?) – Por volta de 9 a.C. – Material:  
Turquesa verde299 

Nessa bela imagem, Lívia é representada como a deusa Vênus Genetrix (deusa da 

maternidade e da fertilidade). Os cabelos ondulados estão repartidos ao meio, e presos atrás da 

nuca, deixando pequenas e delicadas madeixas caídas sobre os ombros. Suas vestes são 

idênticas às observadas na deusa.  

O delicado tecido percorre-lhe o busto, deixando um de seus ombros à mostra. O jovem 

apresenta os traços faciais similares aos de Druso, e é retratado em uma escala ligeiramente 

menor, caracterizando não apenas a questão ‘mãe e filho’, como também, o grau de importância 

atribuído a cada um. E, tanto Lívia, quanto Druso, vestem a coroa de louros. 

Neste caso, estaria a mãe homenageando a deusa para que proteja seu filho, já que ela 

mesma já não poderia mais fazê-lo? Ou estaria pedindo à deusa para amparar a todos os filhos e 

mães que passaram, ou ainda passariam, por este tipo de provação? Talvez ainda, fosse apenas 

uma singela honraria feita ao seu filho e à divindade. Afinal, a deusa havia lhe provido o 

benefício da maternidade, que permaneceria mesmo após a morte de seu caçula. 

Observe, a seguir, a semelhança entre a imagem observada anteriormente com a 

representação da deusa Vênus: 

 

                                                        
299 Acredita-se que a figura menor seja realmente de Druso, filho de Lívia, pois os traços faciais são muito 
semelhantes aos retratos já observados do jovem. Ambos os retratos vestem a coroa de louros. 
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Figura 47 – Deusa Afrodite Genetrix (Vênus Genetrix) – Séc. I d. C. (cópia romana de 
original grego, datado entre 420 a 410 a.C.) – Material: Mármore300 

 

Por fim, com a morte de Druso, não restariam mais dúvidas quanto ao futuro sucessor 

de Augusto. Naquele momento, fazia-se necessário dirigir o olhar para seu filho mais velho. 

E, de acordo com Suetônio301, Lívia interveio na decisão de Augusto em adotar Tibério 

e considerá-lo seu futuro sucessor. Em um determinado trecho de sua obra, o autor comenta que 

o princeps, em seus últimos dias de vida, teria chamado o filho adotivo para conversar em 

particular durante um dia inteiro.  

Após a saída de Tibério dos aposentos, o autor relata um suposto comentário feito por 

Augusto, na presença de seus eunucos: “Miserum populum R., qui sub tam lentis maxillis 

erit!302”. Suetônio escreve que o princeps desaprovava abertamente o comportamento ríspido e 

austero do enteado e, que por diversas vezes interrompia conversas leves e agradáveis quando 

Tibério aparecia no recinto.  

                                                        
300 Afrodite (estilo Genetrix)  ou Vênus Genetrix. A divindade levanta o véu com a mão direita. Com a 
esquerda, segura uma maçã. 
301 SUETONIUS, The Lives of the Caesars, The life of Tiberius. 1, 21. 2. http://penelope.uchicago. 
edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Tiberius*.html. Página acessada em 16 de Fevereiro de 
2012. 
302 “Miserável povo romano, que será mastigado lentamente.” Tradução nossa. (SUETONIUS, The Lives 
of the Caesars, The life of Tiberius. 1, 21. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts      
/Suetonius/12Caesars/Tiberius*.html. Página acessada em 16 de Fevereiro de 2012. 
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Todavia, vencido pelas súplicas da esposa, aceitou adotá-lo. De acordo com Suetônio, 

talvez esse feito tenha sido proposital e por puro egoísmo. Afinal, com tal sucessor, o povo 

lamentaria ainda mais a perda do princeps. Entretanto, o escritor revela que seria inconcebível 

que um homem de tamanha prudência e honradez agiria assim, tão impensada e 

precipitadamente, considerando a grandiosidade do momento que viria a decidir o futuro do 

país. 

Contudo, na opinião do autor, Augusto certamente pesou todas as faltas e todos os 

méritos de Tibério ao assumir o compromisso de nomear seu futuro sucessor, e também deixou 

por escrito várias alusões ao enteado, em diversas cartas, intitulando-o como o único general 

capaz de garantir a segurança do país.  

Tácito, no entanto, expõe sua opinião com a seguinte afirmativa: após a morte de Agripa 

e dos netos de Augusto, Lívia não teve escrúpulos ao interceder a favor de seu filho, 

aproveitando-se da senilidade do marido. Observe a seguir, o linguajar do autor para descrevê-

la, insinuando a participação dela nas mortes de Lúcio e de Caio, além de acusá-la (não só Lívia, 

como toda sua família) pelo declínio da República, em prol da decadência dos costumes em 

função do novo regime: 

 

“Ut Agrippa vita concessit, Lucium Caesarem euntem ad 
Hispaniensis exercitus, Gaium remeantem Armenia et vulnere invalidum 
mors fato propera vel novercae Liviae dolus abstulit, Drusoque pridem 
extincto Nero solus e privignis erat, illuc cuncta vergere: filius, collega 
imperii, consors tribuniciae potestatis adsumitur omnisque per exercitus 
ostentatur, non obscuris, ut antea, matris artibus, sed palam hortatu. nam 
senem Augustum devinxerat adeo, uti nepotem unicum Agrippam Postumum, 
in insulam Planasiam proiecerit, rudem sane bonarum artium et robore 
corporis stolide ferocem, nullius tamen flagitii conpertum. at hercule 
Germanicum Druso ortum octo apud Rhenum legionibus inposuit adscirique 
per adoptionem a Tiberio iussit, quamquam esset in domo Tiberii filius 
iuvenis, sed quo pluribus munimentis insisteret. bellum ea tempestate nullum 
nisi adversus Germanos supererat, abolendae magis infamiae ob amissum 
cum Quintilio Varo exercitum quam cupidine proferendi imperii aut dignum 
ob praemium. domi res tranquillae, eadem magistratuum vocabula; iuniores 
post Actiacam victoriam, etiam senes plerique inter bella civium nati: quotus 
quisque reliquus qui rem publicam vidisset? 

[4] Igitur verso civitatis statu nihil usquam prisci et integri moris: 
omnes exuta aequalitate iussa principis aspectare, nulla in praesens 
formidine, dum Augustus aetate validus seque et domum in pacem 
sustentavit. postquam provecta iam senectus aegro et corpore fatigabatur, 
aderatque finis et spes novae, pauci bona libertatis in cassum disserere, 
plures bellum pavescere, alii cupere. pars multo maxima inminentis dominos 
variis rumoribus differebant: trucem Agrippam et ignominia accensum non 
aetate neque rerum experientia tantae moli parem, Tiberium Neronem 
maturum annis, spectatum bello, set vetere atque insita Claudiae familiae 
superbia, multaque indicia saevitiae, quamquam premantur, erumpere. hunc 
et prima ab infantia eductum in domo regnatrice; congestos iuveni 
consulatus, triumphos; ne iis quidem annis, quibus Rhodi specie secessus 
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exul egerit, aliud quam iram et simulationem et secretas lubidines meditatum. 
accedere matrem muliebri inpotentia: serviendum feminae duobusque 
insuper adulescentibus, qui rem publicam interim premant, quandoque 

distrahant303” 

“Depois da morte de Agripa, tendo morrido também L. César, 
quando ia para os exércitos da Espanha, e Caio, quando voltava ferido da 
Armênia, ou fossem naturais esses óbitos ou nele houvesse dolo de Lívia, 
restava Tibério como único dos enteados, pois Druso já era desde muito 
falecido. Para ele, pois, convergia tudo; Augusto o adotou por filho, 
associou-o ao império e ao pder tribunício, apresentou-o a todos os exércitos, 
procedendo já sua mãe por claras solicitações, e não, como dantes, por 
manhosas intrigas. Ela havia dominado de tal modo a velhice de Augusto que 
o fizera desterrar para a ilha Planásia seu único neto, Póstumo Agripa, moço 
ignorante, brutalmente orgulhoso de sua força física, mas a quem não se 
podia imputar crime algum. Entretanto, ele deu o comando das legiões do 
Reno a Germânico, filho de Druso, e o fez adotar por Tibério, posto que este 
tivesse um filho jovem e isto para multiplicar os apoios, de sua soberania. Por 
esse tempo nenhuma guerra se fazia, a não ser contra os Germanos, mais para 
lavar a infâmia da derrota de varo do que para dilatar o império ou por 
qualquer outro interesse. No interior tudo estava tranqüilo, e os cargos 
públicos conservavam os mesmos nomes. Os mais moços de então haviam 
nascido depois da vitória de Áccio, e a maior parte dos mais velhos, no tempo 
das guerras civis: quem restava que tivesse conhecido a república?  

4. Depois da transformação das instituições, nada ficou dos antigos 
costumes: desaparecida a igualdade, estavam todos atentos às ordens do 
príncipe, sem medo para o presente, enquanto Augusto, no vigor da idade, se 
mantinha e era segurança de sua casa e da paz. Quando, porém, lhe chegou a 
velhice e com ela as enfermidades, e em perspectiva estava o fim dele e uma 
mudança de situação, alguns falavam em vão nas vantagens da liberdade, 
outros manifestavam receios de uma guerra civil, outros a desejavam; a maior 
parte difamava variamente os senhores que se podiam esperar, e diziam que 
Agripa, por índole feroz, estaria irritado pela ignomínia sofrida, e além disso, 
por sua idade e nenhuma experiência dos negócios públicos, era incapaz da 
grandeza deles; que Tibério, já maduro em anos, experimentado na guerra, 
tinha contra si o orgulho natural e inveterado da família Cláudia, e 
muitos indícios de crueldade, que, apesar de dissimulada, transparecia; que 
este fora educado desde os primeiros anos numa família afeita ao mando, 
exercera várias vezes o consulado, tivera triunfos, e até mesmo durante os 
anos que passara em Rodes, num disfarçado desterro, nada mais fizera que 
ensaiar a dissimulação, a crueldade e a devassidão secreta; que, além do 
mais, era mister contar com a índole imperiosa de sua mãe, e portanto 
sofrer o domínio de uma mulher e mais dois moços, que oprimiriam a 
república e talvez um dia a desmembrassem.304” 

 
Se observarmos o texto anterior, nota-se que Tácito não esconde, em nenhum momento, 

a insatisfação com o abandono dos antigos costumes republicanos. E mais uma vez, embora não 

tenha vivenciado esses acontecimentos, usa um léxico incisivo ao referir-se à Lívia (novercae 

Liviae dolus abstulit), configurando a imagem mental de uma mulher pérfida, cujo êthos 

instintivamente305 e, portanto, de forma inadvertida, provoca-nos o reconhecimento. Nesse 

                                                        
303 TACITUS, Annales, I, 3, 4-6 e I, 4. http://www.thelatinlibrary.com/tacitus/tac.ann5.shtml. Página 
acessada em  17 de Fevereiro de 2012. 
304 TÁCITO. Anais, I, 3, 4-6 e I, 4. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, pp. 14 e 15. 
305 ARISTÓTELES, De Anima, livro III, v. 431 a8 a 432 a3. 
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mesmo instante, talvez sem darmo-nos conta do ocorrido, somos persuadidos a concordar que 

ela é culpada.  

Para compreender-se a questão da identificação com as descrições dadas pelo autor, há 

de citarem-se alguns excertos encontrados no livro Retórica a Herênio306. Nessa obra, o autor 

revela que o pensamento é capaz de memorizar lugares, pessoas e situações, remetendo-os a 

quaisquer situações cabíveis a seu arbítrio, distinguindo-os em seus devidos lugares. Deste 

modo, se as imagens devem ser semelhantes às coisas já observadas, as palavras também 

permitem trazer ‘aos olhos’ os nomes que remetem à determinada figura, anteriormente 

registrada na memória. 

E, por diversas vezes, uma imagem, ou apenas uma palavra, é capaz de conter uma 

história inteira, sem a necessidade de nos estendermos nela.  

Por esta razão, é necessário escolher uma característica que irá manter a imagem por 

mais tempo na memória e, para atingir esse objetivo, a figura deverá conter uma ação, para ser 

facilmente lembrada. Na antiguidade, a palavra “noverca” talvez se referisse à Fedra, a mulher 

que, ao ser acometida pela paixão e pelo desejo por seu próprio enteado, leva o jovem a sofrer 

uma morte horrenda. O casto Hipólito descreve as madrastas da seguinte forma: “taceo 

novercas: mitior nulla est feris.307” 

No mundo contemporâneo, as histórias infantis também remetem a uma figura má e 

perversa, que deseja destruir a vida de seus enteados. Certamente por essa razão, Tácito, tendo 

conhecimento da permanência de tal êthos na memória coletiva, faz uso da repetição308 da 

palavra “noverca” sempre que possível e em diversos trechos da sua obra, ao referir-se a Lívia. 

 E ele não só reforça o caráter da personagem, como descreve a índole de suas origens 

(Claudiae familiae superbia, multaque indicia saevitiae). Ou seja, ele faz uso do vitupério por 

meio das circunstâncias externas que configuram sua ascendência309, subentendendo-se que o 

comportamento dela e de seus descendentes, devem ser atribuídos aos seus antepassados. E o 

fato de Tácito englobar o caráter de seus personagens, identificando-os apenas pelo nome de 

                                                        
306 [ANÔNIMO], Retórica a Herênio, III, 33 e III, 37. Tradução de Adriana Seabra & A. P. Celestino 
Faria. C. São Paulo: Hedra, 2005, pp. 187, 189 e 193. 
307 “Sobre madrastas, não há o que dizer: não existe bondade nas feras.” PHAEDRA, SENECA, v. 558. 
http://www.thelatinlibrary.com/sen/sen.phaedra.shtml. Página acessada em 19 de Fevereiro de 2012. 
308 [ANÔNIMO], Retórica a Herênio, IV, 19. Tradução de Adriana Seabra & A. P. Celestino Faria. C. 
São Paulo: Hedra, 2005, p. 227. 
309 [ANÔNIMO], Retórica a Herênio, III, 13. Tradução de Adriana Seabra & A. P. Celestino Faria. C. 
São Paulo: Hedra, 2005, p. 165. 
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família, subentende-se que a pronominação310 utilizada em seu discurso, adéqua-se 

perfeitamente à conclusão dos fatos, almejada pelo autor. 

E mais uma vez, coloca-a como uma mulher que se comporta de modo impróprio aos 

costumes (accedere matrem muliebri impotentia), pois age como uma mãe dominadora e 

imperiosa, que subjuga o filho aos seus desígnios (serviendum feminae). Com esses argumentos, 

o autor conclui o parágrafo afirmando que, como consequência desses comportamentos, a 

República não só seria oprimida, como também, correria o risco de ser desmembrada (rem 

publicam interim premant, quandoque distrahant). 

De fato, no que diz respeito ao seu papel especial de mãe do futuro princeps, Lívia 

destacou-se ainda mais, antes mesmo de Tibério ascender ao trono. Ela aliou-se ao filho para 

nomear um monumento, que recebeu seu nome (Porticus Liviae) como o resultado da primeira 

realização feita por ambos. Todavia, esse vínculo seria abalado após a morte de Augusto, tal 

como será observado mais adiante, neste mesmo capítulo.  

Entretanto, como este capítulo restringe-se às descrições acerca do caráter e do 

comportamento da personagem, faz-se necessário voltar a atenção aos textos da antiguidade 

onde serão observados, primeiramente, os relatos que se referem à sua função e às suas relações 

de poder como mãe, esposa, madrasta e, por fim, avó dos Césares. Esta última, de acordo com 

Calígula, seria um “Ulixem stolatum311”, certamente devido à austeridade e o rigor imposto a ele 

por Augusta. 

Quanto ao sentido pejorativo dado ao termo ‘madrasta’, os relatos de Tácito e Dião 

diferem no que diz respeito à Lívia. O próprio Tácito nos confunde ao narrar que, ao mesmo 

tempo em que ela destruía a prosperidade de seus enteados, também os auxiliava na desgraça. O 

autor revela que Lívia teria auxiliado Júlia, a filha de Augusto, durante todo o exílio312.  

O exílio de Júlia para a Ilha Pandatéria e, posteriormente, para Régio deu-se por conta 

de seu comportamento imoral. Tácito conta que a jovem mãe de Caio e Lúcio tratava seu 

marido com desdém, por acreditar que ele não estava à altura de sua nobre estirpe, e teria sido 

este o motivo313 de Tibério deixar a cidade de Roma para viver em Rodes. Júlia tornou-se 

                                                        
310 [ANÔNIMO], Retórica a Herênio, IV, 42. Tradução de Adriana Seabra & A. P. Celestino Faria. C. 
São Paulo: Hedra, 2005, p. 263. 
311 “Ulisses de saia”. SUETONIUS, The Lives of the Caesars, The life of Caligula. 1, 23. 2. 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Caligula*.html. Página 
acessada em 20 de Fevereiro de 2012 
    23, 2 
312 TÁCITO, Anais, Livro IV, 71. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, p. 127. 
313 Todavia, o autor contradiz-se, mais uma vez, pois declara (Anais, I, 4) que Tibério teria ido para 
Rodes, para encobrir sua dissimulação, crueldade e devassidão.  
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amante de Semprônio Graco, que inflamou a jovem de ódios contra seu esposo. Além disso, o 

próprio adúltero teria enviado uma carta a Augusto, repleta de acusações a Tibério, fazendo-se 

passar por Júlia.  

Dião314 também narra um acontecimento que teria deixado o princeps extremamente 

furioso. Um dançarino e o pretor Quinto Crisipo teriam oferecido um festival e muitos homens e 

mulheres, pertencentes à aristocracia romana, compareceram ao evento. Augusto não teria se 

importado, se não fosse o fato de descobrir que sua filha Júlia participava dessas orgias e 

bebedeiras durante várias noites e, não apenas no Fórum, como também nas Rostras. 

A indignação foi tamanha, que o próprio Augusto levou o assunto ao Senado. Dos 

homens que desfrutaram dos favores de sua filha, alguns teriam sido condenados à morte e 

outros enviados para o exílio. Muitas mulheres da aristocracia, cujos delitos eram os mesmos 

imputados à Júlia, não foram julgadas. O fato é que o princeps não queria estender-se nesses 

assuntos, tornando expressamente proibido qualquer comentário a respeito deles, daquele dia 

em diante.  

Esse tipo de imoralidade deixou Augusto tão repugnado que, por esta razão, acusou a 

própria filha de adultério. E, de acordo com suas próprias leis, exilou-a e deixou que a filha 

definhasse e morresse em seu desterro, inclusive desprovida de suas posses e de outras 

pertencentes ao seu segundo marido, Agripa315. 

Suetônio, por sua vez, também comenta, embora de modo conciso, sobre esse episódio. 

O autor limita-se a relatar que Augusto havia renegado ambas as Júlias (filha e neta) pelas 

mesmas acusações de imoralidade, em diferentes períodos. O neto de Augusto, Agripa Póstumo 

(fruto do casamento de Júlia com Agripa) fora adotado pelo princeps. Contudo, devido à 

natureza vil e perversa do rapaz, foi banido pelo avô para Sorrento316. Talvez essa ‘natureza 

perversa’ descrita por Suetônio, refira-se ao relato de Dião317 acerca das atitudes do jovem em 

relação a Augusto e à Lívia, sua madrasta. Segundo o autor, o princeps decidira enviar 

Germânico para liderar o exército contra as províncias germânicas, ao invés de Agripa Póstumo. 

Tal decisão deu-se devido à natureza irresponsável e relapsa deste último, que passava grande 

parte de seu tempo a pescar, a ponto de intitular-se o próprio Netuno. 

                                                        
314 CASSIUS DIO, Roman History, LV, 10, 11-16. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/ 
Texts/Cassius_Dio/55*.html. Página acessada em 20 de Fevereiro de 2012. 
315 TÁCITO, Anais, Livro I, 53. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, p. 33 e 34. 
316 SUETÔNIO, A Vida e os Feitos do Divino Augusto. 2007, p.91. Tradução de Matheus Trevisam, 
Paulo Sérgio Vasconcellos e Antônio Martinez de Rezende. 
317 CASSIUS DIO, Roman History, LV, 32. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/ 
Texts/Cassius_Dio/55*.html. Página acessada em 22 de Fevereiro de 2012. 
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De acordo com Dião, Agripa enraiveceu-se por não ter sido a opção do avô, e se dispôs 

a falar mal de Lívia como madrasta e, com frequência, criticava Augusto por proibir-lhe de 

usufruir a herança deixada por seu pai. Como não havia nada que o fizesse mudar de atitude, o 

jovem foi banido e sua propriedade foi doada ao tesouro militar. Sem recursos, decidiu retirar-se 

para uma ilha próxima a Córsega. 

Ou seja, o que considerar sobre esses fatos narrados por Dião? Seriam verdadeiras as 

reclamações do enteado, ou seriam apenas uma forma de retaliação à condição imposta por 

Augusto ao neto? Afinal, Lívia era a esposa do princeps e, portanto, sua madrasta. E é 

exatamente por essa condição, que ela também se enquadra como o alvo da revolta de Agripa. 

Todavia, Tácito318 conta-nos que Lívia teria influenciado na decisão de Augusto para 

que este desterrasse o próprio neto, enfaticamente com o intuito de deixar o caminho livre para 

seu filho Tibério. Também afirma que Agripa não teria feito nenhuma maldade sequer. O seu 

único problema era ser ignorante e extremamente vaidoso, o que o levava a vangloriar-se de sua 

força física. 

Outro relato, também narrado por Tácito, conta que a madrasta nutria “ódios feminis” 

em relação à Agripina. A neta, adotada por Augusto e esposa de Germânico, era muito querida 

pelos cidadãos romanos. Principalmente, pelo fato de seu marido nutrir as esperanças da nação 

(outrora perdidas com o falecimento de Druso)  na sucessão ao trono e no restabelecimento da 

liberdade e da ordem.  

Segundo o autor, entende-se que Lívia odiava a condição da enteada e de seu próprio 

neto Germânico, por ambos estarem propensos a obter um poder e um prestígio muito maiores 

do que ela e Tibério. Logo após a morte de Augusto, o autor descreve os sentimentos de Lívia 

da seguinte maneira:  “accedebant muliebres offensiones novercalibus Liviae in Agrippinam 

stimulis319”. Mais uma vez, ela reforça a imagem dessa mulher, intitulando-a como uma 

madrasta criminosa (muliebres offensiones novercalibus Liviae) que se alimenta de ódios pelos 

herdeiros de seu marido. 

Todavia, o próprio autor se contradiz, mais uma vez, ao relatar que Lívia não deixaria 

que nada acontecesse à enteada, enquanto ainda estivesse viva. Conta-se que Tibério redigira 

uma carta contra Nero e Agripina, que foi lida tão logo se soube do falecimento de Augusta. 

                                                        
318 TÁCITO, Anais, Livro I, 3, 4-6. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, pp. 14 e 15. 
319 “A isto acresciam ódios feminis, os incitamentos da madrasta Lívia contra Agripina”. TÁCITO, Anais, 
Livro I, 33. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, p. 27. 
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Contra o neto, fez acusações de impudicícia e luxúria e, quanto à nora, acusou-a de ser 

arrogante e rebelde320. 

Outra suspeita direcionada à Lívia deu-se em razão da morte de Augusto. Dião conta 

que o princeps teria viajado em segredo para Sorrento, com o intuito de reconciliar-se com 

Agripa. Sua esposa, ao descobrir tal fato, decidiu agir. Com receio de que seu marido pudesse 

trazer de volta o neto e nomeá-lo seu sucessor, a mãe de Tibério decidiu envenenar uma 

determinada quantidade de figos nas próprias árvores, pois se sabia que Augusto tinha o hábito 

de colhê-los. Para ludibriá-lo, ela comeu os frutos que não haviam sido tocados, e ofereceu os 

envenenados ao marido.   

O próprio autor argumenta que, se isto ocorreu ou não, o fato é que logo depois Augusto 

adoeceu e veio a óbito. O princeps contava, de acordo com Dião, setenta e cinco anos, dez 

meses e vinte e seis dias. Contudo, o falecimento não se tornou público de imediato, pois Lívia 

receava uma revolta e preferiu aguardar o retorno de Tibério, que ainda encontrava-se na 

Dalmácia. Entretanto, o autor diz que esta afirmação discorda de Suetônio, que relata que o 

enteado esteve o tempo todo ao lado de Augusto, e até recebeu liminares em seu nome. 

Tácito, também levanta suspeitas em relação à participação de Lívia na doença que 

acometera Augusto. Segundo seus registros, conta-se que Fábio Máximo acompanhou o 

princeps na visita a Agripa na ilha de Planásia, sendo que, apenas alguns poucos confidentes 

tinham conhecimento do ocorrido.  

Estando lá, após manifestações de carinho e afeto de ambas as partes, tudo parecia certo 

para o retorno do jovem. Contudo, Máximo revelou o segredo à esposa Márcia que, por fim, 

contou à Lívia. Não se sabe exatamente qual teria sido a causa, mas Tácito revela que, tempos 

depois, Máximo faleceu. No funeral, a esposa acusava a si própria pela morte do marido. O 

autor desconhece se Tibério chegou a ver o princeps vivo ao chegar a Nola. Lívia havia 

impedido todas as estradas que davam à casa e, portanto, só se soube da morte de Augusto, 

quando noticiou-se que Tibério havia assumido seu lugar. E, deste modo, o novo principado 

teve início com a morte de Agripa.  

De acordo com o sucessor do princeps, um centurião teria assassinado o jovem por 

determinação do próprio Augusto, que teria deixado uma ordem restrita a ser executada tão logo 

fosse noticiada a sua morte. O Senado não foi comunicado a respeito. 

Tácito estranha o fato de Augusto ter poupado a vida de tantos durante seu principado, e 

ter condenado à morte o próprio neto, com a justificativa de temer a segurança do enteado. O 

                                                        
320 TÁCITO, Anais, Livro V, 3. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, p. 129. 
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autor afirma que é mais provável que Tibério tenha ordenado esse assassinato em conluio com 

Lívia. A justificativa é de que o sucessor temia ser alvo de alguma conspiração. A mãe, por sua 

vez, o auxiliou devido aos seus “ódios de madrasta”321. 

Entretanto, sabe-se que Augusto foi de uma convicção inabalável no que diz respeito 

aos seus consanguíneos. Mesmo quando o povo se reuniu para pedir o retorno de Júlia do exílio, 

o princeps disse que seria mais fácil misturar fogo e água do que esperar que ele autorizasse o 

retorno da jovem. Muitos cidadãos atirariam centenas tochas no rio Tibre, como sinal de 

protesto. A pressão foi tamanha que fez com que o pai cedesse, embora a contragosto, aos 

apelos da população. Ao menos, a jovem foi trazida de volta ao continente italiano322.  

Mesmo assim, apesar de perdoá-la publicamente devido à constante insistência do povo 

romano, sabe-se que Augusto jamais permitiu que ela fosse trazida de volta à Roma. Suetônio 

comenta que o princeps cogitou até mesmo em matá-la. Quanto ao jovem Agripa, este foi 

mandado ao exílio sob a custódia de soldados, com ordens expressas para que lá fosse mantido 

para sempre. De acordo com o autor, a filha e os netos (Júlia e Agripa) eram constantemente 

chamados por Augusto de “seus três abcessos” ou “seus três cancros”323.  

Além do mais, há de estranhar-se o fato de Augusto ter viajado por centenas de 

quilômetros com o intuito de visitar o neto, sendo que, de acordo com os registros do próprio 

Dião, ele já se encontrava bastante debilitado devido à idade. Quando o princeps recomendou 

Germânico e, posteriormente, Tibério para fazerem parte do Senado Romano, ele mal tinha 

condições de escrever uma carta, ou mesmo, proferir um discurso sequer que pudesse ser 

ouvido. Quem se encarregou em auxiliá-lo nesse trabalho foi o próprio Germânico. 

 Logo após a guerra da Germânia, conta-se que Augusto aproveitou o ensejo e retirou-se 

do centro das atenções, por conta da avançada idade, e evitava o que comumente costumava 

fazer. Em outras palavras, deixou de frequentar não só os banquetes públicos, como também as 

reuniões realizadas no Fórum e no Senado. Afinal, em sua condição de princeps romano, era 

dever cumprimentar a todos os presentes. E não apenas ao adentrar um determinado ambiente, 

mas ao sair dele, era costume repetir o gesto. Nas poucas vezes em que ainda participava desses 

encontros, fazia-o até mesmo deitado e, mesmo assim, muitos cidadãos romanos compareciam e 

faziam questão de cumprimentá-lo324. 

                                                        
321 TÁCITO, Anais, Livro I, 5-6. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, pp. 15 e 16. 
322 CASSIUS DIO, The Roman History: The Reign of Augustus, 55, 13, 1. Trad. Ian Scott-Kilvert. 
Penguin Classics, 1987. p. 203.  
323 SUETÔNIO, A Vida e os Feitos do Divino Augusto, LXV. Tradução de Matheus Trevisam, Paulo 
Sérgio Vasconcellos e Antônio Martinez de Rezende. 2007, p.92. 
324 CASSIUS DIO, Roman History, LVI, 26. 2-3.  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/ 
Texts/Cassius_Dio/56*.html. Página acessada em 26 de Fevereiro de 2012. 
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Fica difícil afirmar, após os registros desses autores, que Augusto realmente teria 

perdoado o neto e ido ao seu encontro, ou se esses relatos não passaram de especulações acerca 

da doença e, posteriormente, da morte e da escolha de seu sucessor. Naquela época, Augusto 

contava com uma idade superior à média de vida entre os romanos.  

Porém, seu estado de saúde condizia com o de um homem idoso. Há de ponderar-se a 

ocorrência de uma viagem tão longa por terra e mar (e ainda, nos primórdios da era Cristã) feita 

por um homem de setenta e cinco anos e portador de uma saúde debilitada. Essa situação, de 

certo modo, não é considerada provável.  

Todavia, como dito anteriormente, não há como ter certeza se esse episódio realmente 

ocorreu, ou não. Mas, são considerações importantes a serem levadas em conta, no que diz 

respeito à construção verbal da imagem de Lívia Drusila e sua suposta participação no 

assassinato de seu marido e de seus supostos desafetos. 

Quanto ao seu papel de mãe, sabe-se que Tibério procurava evitá-la a todo custo, 

inclusive não lhe concedendo a devida importância como esposa de Augusto.  

Suetônio conta, na biografia de Tibério325, que o jovem já se alimentava de ódios por 

sua família. Conta-se que o futuro sucessor ao trono redigira uma carta, na qual descrevia uma 

grave conversa com Druso. O motivo da discussão deu-se por este último ter interpelado a 

Augusto sobre a volta do regime republicano.  

No que diz respeito à Júlia, logo após a morte do princeps, Tibério apenas manteve a 

ordem de Augusto, que autorizava a filha a morar em uma cidade dentro do continente italiano. 

Entretanto, alegando não ter recebido mais nenhuma instrução testamentária a respeito da 

jovem, suspendeu-lhe os rendimentos anuais e a retirou do convívio na sociedade. Ela foi 

proibida de sair da casa onde morava.  

De acordo com o autor, Tibério sentia-se acuado com presença da mãe, pois alegava que 

ela exigia direitos iguais de comando. Deste modo, evitava frequentemente as usuais reuniões 

para discutir assuntos confidenciais e de longa conversação. Entretanto, via-se obrigado a 

recorrer aos seus conselhos, pois já se habituara a fazê-lo e sentia-se inseguro em não contar 

com as observações de Lívia. 

Conta-se que se sentiu ofendido ao ser obrigado pelo Senado a usar, em todos os seus 

registros honorários, os nomes “filho de Lívia” e “filho de Augusto”. Talvez, por esta razão, não 

                                                        
325 SUETONIUS, The Lives of the Caesars, The life of Tiberius. 50, 1-2. http://penelope.uchicago. 
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permitiu que sua mãe fosse nomeada a “mãe da Pátria” pelo Senado, e sequer permitiu-lhe 

receber qualquer honra insigne em público.  

Tácito, por sua vez, registra esse episódio, e descreve as razões de Tibério: 

 

“14. Multa patrum et in Augustam adulatio. alii parentem, alii 
matrem patriae appellandam, plerique ut nomini Caesaris adscriberetur 
'Iuliae filius' censebant. ille moderandos feminarum honores dictitans 
eademque se temperantia usurum in iis quae sibi tribuerentur, ceterum 
anxius invidia et muliebre fastigium in deminutionem sui accipiens ne 
lictorem quidem ei decerni passus est aramque adoptionis et alia huiusce 
modi prohibuit.326” 

 
                “14. Grande também foi a adulação dos senadores para com 
Augusta. Alguns quiseram que se lhe desse o título de mãe da pátria; outros, 
os mais deles, que ao nome de César se acrescentasse – filho de Júlia. Ele, 
porém, dizendo que deviam ser moderadas as honras tributadas às mulheres e 
que da mesma moderação usaria para as que lhe fossem dadas, mas de fato 
tocado de inveja e tomando como diminuição de sua pessoa a elevação de 
uma mulher, nem mesmo consentiu que a ela fosse dado um lictor, e proibiu 
que se levantasse o altar da adoção e outras quejandas honras.327” 
 

Suetônio ainda registra que Tibério teria se enfurecido com Lívia, alegando sua 

interferência em assuntos que não competiam às mulheres. Quando houve o incêndio próximo 

ao Templo de Vesta, ela dirigiu-se pessoalmente até o local e incitou ao povo e aos soldados 

romanos para empenharem-se avidamente em conter o avanço das labaredas. Tal gesto de 

comando era comumente observado por todos, enquanto seu marido Augusto ainda era vivo. 

Todavia, seu filho reprovava esse tipo de comportamento. 

Dião também relata que Tibério, ao assumir o trono, foi nomeado como emperor. No 

entanto, ele recusou não só ser reconhecido por esse título, como também se negou a usar o 

nome Augustus328. Tácito revela que, a princípio, ele temia exercer o poder e agia de acordo 

com as praxes da antiga república. Até mesmo para convocar o Senado, usou de sua autoridade 

tribunícia (outrora concedida por Augusto) e não ousou emitir nenhuma ordem como imperador, 

até que fossem decididos todos os procedimentos para o funeral. 

Entretanto, assim que assumiu seu papel, ordenou a escolta de guardas e de todo o 

aparato da corte pretoriana, e comunicou ao exército a sua ascensão ao trono. Somente 

mostrava-se temeroso ao falar ao Senado. O autor alega que Tibério receava alguma atitude por 

parte de Germânico. Afinal, este gozava de plena aceitação entre o povo romano, e poderia 

requerer o poder para si. Por essa razão, Tibério deixava claro que fora convocado pela 

                                                        
326 TACITUS, Annales, I, 14. http://www.thelatinlibrary.com/tacitus/tac.ann5.shtml. Página acessada em  
27 de Fevereiro de 2012. 
327 TÁCITO, Anais, Livro I, 14. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, p. 20. 
328 CASSIUS DIO, Roman History, LVII, 2. 1.  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/ 
Texts/Cassius_Dio/57*.html. Página acessada em 26 de Fevereiro de 2012. 
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república e, desta maneira, evitava os comentários de que fora adotado graças às intrigas 

maternas e à senilidade do padrasto (uxorium ambitum et senili adoptione)329. 

Embora Tibério quisesse desvincular sua imagem da de Augusto e de sua mãe, Dião 

acredita que, por conhecer o caráter do enteado, o princeps já teria planejado isso por si só. 

Afinal, ao deixar propositadamente um sucessor que não fosse tão bom quanto ele fora no 

passado, seu nome jamais seria esquecido e sua glória estaria para sempre registrada na 

memória de seu povo.  

E seus Res Gestae Diui Augusti não permitiriam que suas vitórias e conquistas fossem 

desprezadas. Após sua morte, foi declarado imortal e, deste modo, ser-lhe-iam atribuídos 

sacerdotes e ritos sagrados para serem realizados pelo povo romano. Lívia, que fora adotada por 

ele, passou a chamar-se Júlia Augusta e foi nomeada sua sacerdotisa. Por esta razão, foi-lhe 

concedida uma liteira, para que ela pudesse executar seus deveres religiosos.  

A um senador e ex-pretor, que jurara ter visto Augusto subir aos céus, Lívia concedeu-

lhe a quantia de um milhão de sestércios. O Senado também votou para que ela e seu filho 

erigissem um templo em homenagem a Augusto; um gesto que seria repetido em diversas 

províncias. Além disso, a casa em que faleceu, tornou-se um recinto dedicado a ele. 

Enquanto o santuário era construído, uma imagem em ouro do princeps foi elaborada no 

templo de Marte, e inúmeras procissões e sacrifícios foram-lhe dedicadas nesse local. Por ter 

sido divinizado, sua efígie não deveria acompanhar os funerais de quem quer que fosse. Na data 

de seu aniversário, os cônsules tinham a função de organizar comemorações similares às 

realizadas nos jogos Marciais. Aos tribunos, cabia a função de planejar os festivais intitulados 

Augustália. 

Além disso, Lívia também realizou uma festa particular em honra ao seu marido, que se 

estenderia por três dias seguidos no palácio. E essa celebração seria repetida por todos os 

imperadores que futuramente viriam a assumir o Império Romano. 

É certo que todos esses decretos, realizados em nome de Augusto, passavam pelo 

consentimento do Senado. Entretanto, não há dúvidas que tais ordens partissem de Lívia e 

Tibério. Colhiam-se diversas sugestões, relacionadas às homenagens honrosas, e estas eram 

encaminhadas a Tibério por escrito. Após uma minuciosa seleção, as escolhidas eram enviadas 

aos senadores.  

Dião incluiu o nome de Lívia neste processo, por acreditar que ela possuía plenos 

poderes de decisão nestas questões330. 

                                                        
329 TÁCITO, Anais, Livro I, 7. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, p. 16 e 17. 
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Tácito também registra os acontecimentos após a morte de Augusto. O Senado Romano 

dedicou-se inteiramente aos preparativos do funeral. O testamento, entregue pelas Vestais, 

instituía como herdeiros sua esposa Lívia e seu enteado Tibério, seus netos e bisnetos, os 

cidadãos mais ilustres (incluindo-se alguns desafetos) e, por fim, o povo romano. 

 Entretanto, revela que os soldados que acompanharam o cortejo, postaram-se como se 

tivessem que defendê-lo. O autor opina que, tendo o velho príncipe dominado o povo romano 

por tanto tempo, já teria deixado todos os recursos necessários para seus herdeiros sufocarem a 

república e, por essa razão, era preciso toda a proteção militar possível para ser levado até sua 

sepultura.  

A partir do momento em que Tibério assume o poder, bastaram poucos anos para que a 

morte de Germânico, o neto de Lívia, fosse noticiada. E, certamente, tanto a avó como o tio são 

citados como os principais suspeitos na morte do rapaz.  

De acordo com Tácito, enquanto Germânico fazia campanha na Germânia e procurava 

conter as rebeliões nas províncias, Tibério decidiu afastar Crético Silano (escolhido para ser o 

futuro sogro de Nero, filho de Germânico) do governo da Síria. Em seu lugar, enviou o cônsul 

Pisão que, segundo o autor, era um homem de caráter violento e arrogante. Sabe-se que seu pai 

havia sido aliado de Brutus e Cássio e, após a vitória de Augusto, ele só obteve a permissão de 

regressar à Roma graças ao perdão do princeps, que até mesmo ofereceu-lhe o consulado. Pisão 

ainda era casado com Plancina, mulher de muitas riquezas e oriunda de uma nobre família 

romana.  

Tácito relata que o novo governador estava certo de que fora enviado à Síria para 

impedir as aspirações de Germânico à sucessão de seu tio Tibério; e afirma que este último 

secretamente ordenou instruções específicas para tanto. Quanto à Plancina, Augusta teria 

orientado a esposa de Pisão para que perseguisse Agripina.  

O autor conta que o palácio estava dividido. Alguns eram a favor de Germânico e outros 

preferiam Druso, o filho de Tibério com Vipsânia. No entanto, o primeiro era sobrinho de 

Augusto e neto de Marco Antônio e, o segundo, por sua vez, era bisneto de Pompônio Ático, 

que não condizia em nada com a nobreza pertencente aos Cláudios.  E ainda, Agripina era muito 

superior à Lívia, a esposa de Druso, no que diz respeito à reputação e à fertilidade.  

Pisão fazia todo o possível para opor-se às decisões de Germânico e, sempre que podia, 

impunha-se com sua arrogância e prepotência. Já Plancina, ao contrário do decoro esperado das 

                                                                                                                                                                   
330 CASSIUS DIO, The Roman History: The Reign of Augustus, 56, 46-47. Trad. Ian Scott-Kilvert. 
Penguin Classics, 1987. pp. 257 e 258. 
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mulheres, assistia aos desfiles da cavalaria e suas coortes, sem perder a oportunidade de proferir 

injúrias à Agripina e a Germânico. Essas atitudes deixavam o neto de Augusto apreensivo, 

contudo, o jovem procurava não levá-las em consideração. Entretanto, quando Pisão recebeu a 

ordem de levar para a Armênia uma parte das legiões e, no entanto, recusou-se a cumpri-la, 

Germânico confrontou-o pessoalmente e entre acusações, afrontas e dissimulações, declararam-

se inimigos. 

Depois desse episódio, Pisão raramente comparecia ao tribunal de Germânico e, quando 

o fazia, mantinha um semblante sombrio e não perdia nenhuma oportunidade de retrucar 

negativamente acerca de todas as decisões que fossem tomadas, além de proferir ofensas graves 

ao inimigo declarado. Este, no entanto, procurava desconsiderar tais atitudes331. 

Entretanto, quando Germânico decidiu partir para o Egito, com o propósito de conhecer 

as antiguidades e atender às necessidades da província, acabou por deixar Tibério consternado 

por essa atitude. Afinal, era sabido que, desde Augusto, todos – sem exceção – estavam 

proibidos de viajarem até lá, sem o consentimento do princeps. A razão disso é que o Egito 

possuía uma excelente localização estratégica por terra e mar, além de ser um grande fornecedor 

de víveres para a Itália. 

Contudo, Germânico desconhecia essa proibição, e percorreu diversas províncias, no 

intuito de restabelecer a ordem. Porém, ao retornar de sua viagem, encontrou todas as suas 

demandas desfeitas, tanto nas cidades, quanto nas legiões. Inúmeras e seríssimas acusações 

partiram tanto da parte de Pisão, quanto do neto de Augusto. Nesse ínterim, este último 

acometeu-se de uma doença, que se agravava a cada dia, comprometendo significativamente o 

estado de saúde do jovem. 

Germânico estava convicto que fora envenenado por seu inimigo e isto parecia agravar 

a sua condição ainda mais. Tácito ainda conta que o nome do jovem foi encontrado em diversos 

feitiços, elaborados em pedaços de papel, ossos, sangue negro e fórmulas mágicas, ao mesmo 

tempo em que alguns espiões circundavam o local para constatar o progresso da doença. 

Antes de morrer, ele profere um discurso no qual acusa Pisão e Plancina de serem os 

responsáveis pelo seu triste destino, alegando o pérfido motivo de invejarem a sua condição e a 

de sua esposa332. 

Quando o corpo de Germânico chega à Roma, Tácito descreve que Tibério e Augusta 

não compareceram ao funeral, talvez porque não fosse apropriado à ambos que fossem vistos 

aos prantos, devido à suma importância de seus cargos. Ou ainda, para não serem acusados de 
                                                        
331 TÁCITO, Anais, Livro II, 57. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, p. 64 e 65. 
332 TÁCITO, Anais, Livro II, 71. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, p. 69. 
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dissimulação; afinal, seriam observados por todo o povo romano. Dião, por sua vez, relata 

apenas que ambos ficaram bastante satisfeitos, quando foram noticiados sobre o falecimento333. 

Antônia, a mãe do rapaz, também não foi vista. Tácito diz que provavelmente a dor 

fosse tamanha, que lhe seria humanamente impossível sequer vislumbrar o corpo do próprio 

filho. No entanto, o autor levanta outra possibilidade: Tibério e Lívia impediram-na de sair, para 

justificarem o não comparecimento à cerimônia. 

Observe o texto onde se descreve esse episódio: 

 

“[3] Tiberius atque Augusta publico abstinuere, inferius maiestate 
sua rati si palam lamentarentur, an ne omnium oculis vultum eorum 
scrutantibus falsi intellegerentur. matrem Antoniam non apud auctores 
rerum, non diurna actorum scriptura reperio ullo insigni officio functam, 
cum super Agrippinam et Drusum et Claudium ceteri quoque consanguinei 
nominatim perscripti sint, seu valetudine praepediebatur seu victus luctu 
animus magnitudinem mali perferre visu non toleravit. facilius crediderim 
Tiberio et Augusta, qui domo non excedebant, cohibitam, ut par maeror et 
matris exemplo avia quoque et patruus attineri viderentur.” 

 
“[3] Tibério e Augusta não compareceram, ou porque julgassem 

abaixo de sua majestade serem vistos a chorar, ou talvez para não serem 
suspeitados de dissimulação, alvos como seriam de todas as vistas. Não 
encontro nos historiadores do tempo e nem no Diário do Povo Romano que 
Antônia, mãe de Germânico, tenha sido vista em nenhuma cerimônia, ao 
passo que, além de Agripina, Druso e Cláudio, os outros parentes são 
nominalmente mencionados: talvez não lho permitisse seu estado 
valetudinário, talvez abatida pela dor, não se julgasse com ânimo de ver tão 
triste espetáculo. Mais facilmente, porém, eu creria que Tibério e Augusta, 
não tendo saído de casa, a detivessem também para que parecesse igual a 
aflição e serem a avó e o tio impedidos pelo exemplo da mãe.” 

 
Mais uma vez, o autor expõe sua opinião e insere seu comentário nos relatos históricos, 

ou seja, ele especula sobre supostos acontecimentos, expondo dois cenários diferentes para cada 

situação. Entretanto, a observação mais atenuante é disposta em primeiro lugar no discurso. E, a 

seguir, temos a segunda descrição, que encerra a reflexão do autor. Os episódios mais 

agravantes parecem concluir cada fechamento de seu raciocínio. E são eles a ficarem mais 

recentemente registrado na memória do leitor/ouvinte.  

 
 Essa narrativa pode ser observada da seguinte maneira: No livro III da Retórica a 

Herênio334, a memória divide-se em natural e artificial. A natural nasce em nossas mentes com o 

pensamento e a artificial é criada de acordo com determinada indução e percepção. Ambas 

                                                        
333 CASSIUS DIO, Roman History, LVII, 18. 6.  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/ 
Texts/Cassius_Dio/57*.html. Página acessada em 01 de Março de 2012. 
334 [ANÔNIMO] Retórica a Herênio, III, 28-40. Trad. e Intr. de Ana Paula Celestino Faria e Adriana 
Seabra. SP: Hedra, 2005. 
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interagem para que o indivíduo possa compreender e assimilar melhor as informações recebidas 

e, por conseguinte, construir suas respectivas imagens.  

Por esta razão, existe uma ordem na disposição dos lugares dessas construções, para que 

estas possam ser resgatadas prontamente pela memória, toda vez que forem solicitadas. Quando 

uma imagem é devidamente registrada, dificilmente conseguimos visualizá-la, ou interpretá-la, 

de modo diferente.  

Tácito ao descrever as ações de Lívia, em grande parte da narrativa, sempre culmina em 

algum acontecimento (ou comportamento) execrável, trágico e, no mínimo, duvidoso. Essa 

repetição incisiva fica fortemente registrada na memória, pois o autor faz questão de justificar, 

sempre que lhe é apropriado, essa lembrança. Deste modo, busca marcar repetidas vezes cada 

motivo pérfido e ambicioso que a levou a cometer tais atrocidades. 

Como é possível considerar a primeira informação dada no texto anterior se, todas as 

vezes que o nome ‘Lívia’ ou ‘Augusta’ é citado, um caráter dúbio e manipulador é trazido à 

nossa memória? A imagem que Tácito nos proporciona é propositadamente instintiva. Ou seja, 

o autor nos sugestiona com retratos facilmente reconhecíveis: Ora uma terrível madrasta, ora 

uma esposa ambiciosa, uma avó cruel ou, até mesmo, uma mulher sem escrúpulos, capaz de 

matar qualquer pessoa que se interpusesse em seu caminho. 

Mesmo Dião, que faz uma breve descrição sobre a reação de Lívia ante a morte do neto, 

também constrói uma visualização (a de satisfação pelo falecimento). Entretanto, apesar desse 

acontecimento não ter ocorrido na presença do autor, este sutilmente atenta ao reconhecimento 

do leitor. Afinal, temos a nítida impressão de visualizar o sorriso discreto, embora 

maldosamente prazeroso, no rosto da avó e, também, em Tibério, que se encontrava ao lado da 

mãe, no momento da trágica notícia. 

Pisão, por sua vez, tendo sido alvo de inúmeras acusações, inclusive perante os 

cônsules, até pediu para ser levado a julgamento para que tais denúncias fossem devidamente 

averiguadas e, deste modo, fosse provada a sua inocência. Afinal, ele temia sofrer algum tipo de 

agressão ou represália. Tácito relata que Tibério, a princípio, recusava-se a ceder aos pedidos 

populares para tal feito, pois tinha sua mãe como aliada. Contudo, sabia que se isso não fosse 

levado adiante, apenas aumentariam as suspeitas e os ódios da população. 

No entanto, primeiramente preferiu que o caso fosse tratado na presença de poucos 

familiares, para que o réu e a acusação fossem ouvidos e, posteriormente, inquiridos pelos 

presentes e, após ouvir todas as argumentações de ambas as partes, encaminhou a causa ao 

Senado. 
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Tibério até mesmo se dispôs a fazer um discurso, diante de todo o povo romano, para 

apaziguar os ânimos e esclarecer as desconfianças com relação ao envolvimento de Pisão na 

morte do jovem. Em sua fala, diz que tudo seria feito para averiguar os fatos, contudo, não era 

possível acusar quem quer que fosse se não existissem provas contundentes e irrefutáveis de 

assassinato.  

Não seriam aceitas meras alegações. Apesar de sua profunda tristeza com a perda do 

filho, ele dizia aceitar as todas as acusações, desde que fossem cabíveis e comprovadas. Tibério 

afirmou que nada justificaria concordar com supostas imputações e maledicências de ambas as 

partes presentes no julgamento, na tentativa de forjar uma resposta que aliviasse a dor da família 

e da população. 

Já Plancina, de acordo com Tácito, contou o auxilio de Augusta, que lhe concedeu o 

perdão. Entretanto, antes que esse fato se concretizasse, ela jurava que morreria ao lado do 

marido, caso ele fosse considerado culpado. Porém, logo depois da intervenção de Augusta, 

tratou de entrar com um pedido de separação e solicitou um julgamento à parte. 

Após ásperas e incisivas acusações durante o julgamento, e a inércia obstinada e 

endurecida de Tibério, que sequer demonstrava um semblante de compaixão ou de ira (de 

acordo com Tácito, para que não se levantassem quaisquer suspeitas a seu respeito), Pisão 

retornou a sua casa e cometeu suicídio.  

O acusado deixou uma carta onde alegava sua inocência, relembrando a amizade e os 

anos de serviços prestados ao líder romano. E, por fim, pediu para que seus filhos, uma vez 

isentos de qualquer suspeita, fossem poupados e resguardados de qualquer animosidade. No que 

diz respeito à esposa, não escreveu uma palavra. 

Tibério consentiu o pedido e, quando citou Plancina, o fez com certo acanhamento, 

justificando as razões dadas pela mãe. O autor relata que diversos comentários relacionados a 

esse acontecimento eram feitos em segredo por pessoas honestas. Era inaceitável que uma avó 

andasse na companhia da assassina do próprio neto. Se isso era feito a olhos vistos, imagine o 

que poderia acontecer à Agripina e aos filhos desta? Observe como Tácito faz a descrição desse 

episódio: 

 

“[17] Post quae Tiberius adulescentem crimine civilis belli purgavit, 
patris quippe iussa nec potuisse filium detrectare, simul nobilitatem domus, 
etiam ipsius quoquo modo meriti gravem cacum miseratus. pro Plancina cum 
pudore et flagitio disseruit, matris preces obtendens, in quam optimi 
cuiusque secreti questus magis ardescebant. id ergo fas aviae interfectricem 
nepotis adspicere, adloqui, eripere senatui. quod pro omnibus civibus leges 
obtineant uni Germanico non contigisse. Vitellii et Veranii voce defletum 
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Caesarem, ab imperatore et Augusta defensam Plancinam. proinde venena 

et artes tam feliciter expertas verteret in Agrippinam, in liberos eius, 
egregiamque aviam ac patruum sanguine miserrimae domus exsatiaret. 
biduum super hac imagine cognitionis absumptum urgente Tiberio liberos 
Pisonis matrem uti tuerentur. et cum accusatores ac testes certatim 
perorarent respondente nullo, miseratio quam invidia augebatur.335” 

 
“[17] Tibério escusou o moço de ter-se envolvido na guerra civil, 

alegando que não podia o filho desobedecer às ordens paternas, juntamente 
compadecido da nobreza da família e da funesta ainda que de algum modo 
merecida morte do pai. A respeito de Plancina discorreu com acanhamento, 
apresentando os pedidos de sua mãe. 

Contra ela principalmente é que grassavam secretos murmúrios 
das pessoas honestas. Pois ficava bem à avó, diziam, subtrair ao julgamento 
do Senado, ver e conversar aquela que havia matado seu neto? Os direitos 
pelas leis assegurados a todos os cidadãos, só a Germânico foram negados. 
Sendo ele um César, tivera por si a palavra de Vitélio e Verânio; o imperador 
e Augusta defendiam Plancina! Pelo que podia ela agora voltar contra 
Agripina e seus filhos os venenos e as artes tão felizmente 
experimentados, e ao tio e avó saciar o sangue daquela mísera família. 

Dois dias se gastaram naquele simulacro de processo, urgindo 
Tibério aos filhos de Pison para que defendessem sua mãe. Os acusadores e 
testemunhas peroraram à porfia, e como ninguém tomasse a defesa, o 
sentimento de comiseração venceu animosidade.336” 

 
 

Tácito exclui Lívia das pessoas honestas. Embora indiretamente, direciona para Tibério 

e para a avó as suspeitas no envolvimento do assassinato de Germânico, e ainda a descreve 

como uma ameaça letal aos descendentes de Augusto. Para concluir suas afirmações, o 

indignado autor afirma que o julgamento de Plancina não passou de uma farsa, graças à 

intervenção de Augusta.  

A descrição que denota o caráter de Augusta é clara: “[...] proinde venena et artes tam 

feliciter expertas verteret in Agrippinam, in liberos eius, egregiamque aviam ac patruum 

sanguine miserrimae domus exsatiaret.” Ou seja, uma assassina sanguinária, inescrupulosa e 

dissimulada, que se esconde por trás de venenos e não assume qualquer responsabilidade ou 

parcela de culpa no ‘assassinato’ do neto, para benefíciar seu filho.  

A palavra ‘assassinato’ vem em destaque, justamente por ser essa a proposta do autor. 

Na leitura dos textos que tratam da morte do rapaz, não há como imaginar nenhum 

acontecimento contrário a essa afirmação. Ou seja, Para Tácito, é mais do que evidente que 

Germânico foi aniquilado a mando de sua própria família. A conclusão de seu raciocínio advém 

de uma sequência de figuras de pensamento que, inevitavelmente, reforçam a sua prova.  

                                                        
335 TACITUS, Annales, III, 17. http://www.thelatinlibrary.com/tacitus/tac.ann5.shtml. Página acessada 
em 03 de Março de 2012. 
336 TÁCITO, Anais, Livro III, 17. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, pp.79 e 80. 
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Para tanto, observando-se o texto anterior, apenas como exemplificação, já é possível 

confirmar essa hipótese proposta por ele. Quintiliano337 explica essa elocução figurativa da 

seguinte forma:  

Primeiro Tácito questiona “[...] ergo fas aviae interfectricem nepotis adspicere, adloqui, 

eripere senatui.” e, em seguida, ele mesmo responde: “[...] quod pro omnibus civibus leges 

obtineant uni Germanico non contigisse.” Ou seja, o autor parece aumentar o crime, pois 

acrescenta uma resposta ‘evidente’ para sua própria pergunta.  

A perplexidade também é contundente na frase “[...] Vitellii et Veranii voce defletum 

Caesarem, ab imperatore et Augusta defensam Plancinam.” Até mesmo com os testemunhos de 

homens importantes como Vitélio e Verânio, Tibério e Augusta permaneciam indiferentes às 

acusações. 

Por fim, o autor faz uma breve comunicação, aonde ele delibera sobre a obviedade de 

toda sua argumentação e a intencionalidade dos personagens envolvidos: “[...] proinde venena 

et artes tam feliciter expertas verteret in Agrippinam, in liberos eius, egregiamque aviam ac 

patruum sanguine miserrimae domus exsatiaret.”.  

E, apesar do suspense envolvendo as inúmeras acusações ante a defesa, o resultado final 

certamente já era previsto e consentido por ambas as partes: “biduum super hac imagine 

cognitionis absumptum urgente Tiberio liberos Pisonis matrem uti tuerentur. et cum 

accusatores ac testes certatim perorarent respondente nullo, miseratio quam invidia 

augebatur.” 

Augusta saíra impune. Na verdade, Tácito não estava apenas empenhado em apresentar 

provas para condenar Plancina. O discurso dele se apresenta, na realidade, totalmente voltado 

em levantar a suspeita sobre a participação de Lívia e Tibério na morte de Germânico, e na sua 

indignação por não sofrerem nenhum tipo de investigação, principalmente ao libertarem a 

principal acusada pelo assassinato. 

Por mais que Lívia parecesse a mentora de todas as ações de seu filho, tanto Tácito 

como Dião declaram que essa cumplicidade familiar não era muito bem quista por Tibério. Era 

indiscutível que sua mãe era a mulher mais influente de toda a Roma, e a única a ocupar um 

cargo antes jamais obtido por qualquer mulher romana; entretanto, as adorações que o povo e o 

Senado mantinham em relação à Augusta, deixavam-no extremamente desconfortável com essa 

situação. 

                                                        
337 QUINTILIANO, Instituições Oratórias, L, IX, C, II. Tradução de Jerônimo Soares Barbosa. Série 
Clássicas Universal, Tomo II, Edições Cultura. São Paulo, 1944, pp. 139 a 142.  
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De acordo com Dião, Lívia deixava claro que o Tibério era fruto seu e, portanto, ela não 

deveria exercer o poder em condições de igualdade com o filho, mas sim, de modo precedente. 

Todavia, o autor descreve os mesmos episódios relatados por Tácito:  

Ela não tinha acesso ao Senado ou às assembleias públicas, mas, mesmo assim, 

inúmeras requisições populares propunham medidas extraordinárias, para que Augusta fosse 

eleita a “Mãe da Pátria”. Alguns ainda sugeriam o contrário, ou seja, que ela fosse chamada de 

“Pai da Pátria”. Outros propunham que Tibério fosse nomeado após a mãe, assim como os 

gregos, que eram chamados pelo nome do pai. E, devido ao grau de importância de Augusta, 

nada mais justo que ser antecedido por ela338.  

Quando Augusta foi acometida por uma severa enfermidade, Tibério foi chamado às 

pressas a Roma. Tácito revela que não sabe ao certo se o retorno do filho deveu-se a alguma 

amizade que ainda existia, ou se a causa foi para disfarçar ressentimentos ocultos.  

No entanto, o autor cita que Lívia havia mandado construir uma estátua de Augusto, 

próxima ao teatro de Marcelo, e mandara colocar o nome dela à frente do nome de Tibério. Isso 

foi considerado uma ofensa, no entanto, ele fingiu não ter notado a afronta.  

Sabe-se que, após esse acontecimento, inúmeras propostas foram elaboradas pelo 

Senado, com o intuito de decretarem-se diversas celebrações e suplicações aos deuses. Tácito 

revela que os nobres romanos (áugures, quindecênviros, septênviros e confrades augustais), os 

quais deveriam prezar pelos bons costumes e pela prudência, deixavam-se levar por 

extravagâncias e excessos e, deste modo, estabeleciam em seu nome ‘n’ motivos para criarem-

se festividades e homenagens339. 

Entretanto, Tibério fazia de tudo para não sancionar essas demandas, excluindo-se 

raríssimas exceções. Apesar de o próprio autor ter afirmado que ambos tomavam as decisões 

quanto a esses processos, fica claro que a última palavra pertencia ao filho. Afinal, sabe-se que 

ele proibia Augusta de desfrutar qualquer tipo de extravagância que ele considerasse 

inapropriada.  

IV.2 A construção imagética de Livia e/ou Augusta e a propaganda imperial (Mater 
Familias x Mater Patriae) 
 

Embora Lívia obtivesse um considerável poder e carisma, por ter sido a esposa do 

divino Augusto, o fato de ser uma mulher em uma sociedade pater familias ainda era um fator 

                                                        
338 CASSIUS DIO, Roman History, LVII, 12. 4-5.  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/ 
Texts/Cassius_Dio/57*.html. Página acessada em 11 de Março de 2012. 
339 TÁCITO, Anais, Livro III, 64 e 65. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, pp. 96 e 97. 
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determinante para contê-la e obrigá-la a aceitar as decisões dadas pelo imperador. Afinal, de 

acordo com os costumes romanos, apesar de todo poder e importância que lhe era designado, ela 

ainda cumpria o papel de uma mater familias: apesar de ser a mãe do princeps, como mulher ela 

ainda tinha suas funções para com sua família: a administração do lar, os cuidados com os netos 

e a submissão ao seu filho, que assumira o papel do pater famílias.  

No período em que Augusta restabeleceu-se de sua doença, foram elaborados retratos e 

moedas com a inscrição Salus Augusta. É muito provável que Tibério tenha autorizado a 

confecção e a distribuição das mesmas, devido às pressões populares e senatoriais, e também, 

considerando o ato como uma manobra de ordem política.  

No verso da moeda a seguir, vê-se a inscrição que revela o 24º ano tribunício de Tibério 

(entre 22 e 23 d.C.). Apesar das feições serem atribuídas à Lívia, o significado também pode 

estar relacionado à saúde da família imperial, assim como da própria Augusta e, até mesmo, do 

Estado Romano: 

 

 

Figura 48– Júlia Augusta (Lívia) – 22 a 23 d.C. 

 

 

Figura 49 – Lívia retratada como Salus – Material: Mármore – 41 a 54 a.C. 
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              Figura 50 – Deusa Salus                        Figura 51 – Deusa Salus 
       Material: Mármore - Século I d.C.     Material: Mármore – Período Imperial 

No retrato 49, Lívia é caracterizada com os traços da deusa Salus (saúde). O caráter 

helenístico em seu rosto é evidente. O olhar sereno e sublime, os cabelos fartos e precisamente 

delineados formando o penteado, além dos suaves e delicados traços faciais, refletem uma 

jovialidade que não condiz com a idade real da mãe de Tibério. Além do mais, o penteado é 

idêntico aos observados nos retratos da deusa Salus.   

Ao analisar-se a intencionalidade discursiva da imagem, a divindade retratada como 

Lívia pode ser observada pelo mesmo critério numismático. Ou seja: Seria mais uma forma de 

agradecimento à divindade devido à recuperação de Augusta, ou seria apenas uma homenagem 

do Estado à proteção e à saúde dos descendentes de Augusto e da nação romana, representados 

na figura da mãe de Tibério? 

Fica evidente que Lívia, apesar da morte de seu marido, era uma mulher extremamente 

importante para a nação romana. Afinal, ela representava não apenas a continuidade do Império 

Romano, mas, acima de tudo, ela era a representação viva do legado de Augusto e a mãe do 

atual sucessor ao trono. Ela era a protegida do Diui Augusti e, deste modo, configurava não só a 

perpetuação da pax romana, mas também, a proteção divina. 

É possível observar que este último critério obteve uma significativa importância 

durante a vigência do Império Romano, pois algumas representações numismáticas surgiram 

aludindo aquele momento histórico, com a mesma referência à Salus Augusta: 
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Figura 52 – Sestércio de bronze de Vespasiano - À esquerda temos a face de 
Vespasiano, à direita, a deusa Salus340 (cerca de 70 d.C.) 

  

 

Figura 53 – Sestércio de Antoninus Pius - Deusa Salus – 144 d.C.341 

Logo após se restabelecer da doença que a acometera, o Senado tratou de render-lhe 

homenagens, as quais, inevitavelmente, tiveram que ser acatadas por Tibério. Lívia foi aceita 

entre as Vestais durante os jogos públicos e é muito provável que lhe tenham oferecido o 

carpentum para que pudesse trafegar pela cidade. O que comprova essa possibilidade encontra-

se registrado na moeda abaixo: 

                                                        
340 A efígie de Vespasiano ostenta uma coroa de louros, ladeado por inscrições que se denotam os seus 
títulos. À direita vemos a caracterização da deusa Salus. A divindade está sentada e segura uma pátera na 
mão direita. Na mão esquerda, segura seu cetro. Na inscrição lê-se: SALVS AVGVSTA. 
341 A figura representa a deusa Salus, em pé, segurando na mão direita uma pátera, na qual alimenta uma 
serpente envolta no altar. Com a mão esquerda, ostenta seu cetro. Na inscrição lê-se SALVS AVG. 
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Figura 54 – Sestércio de Tibério em cobre – Período: 22 a 23 d.C.342 

Ainda no que diz respeito às controvérsias de Tibério com relação às homenagens 

atribuídas à Lívia, Dião cita outro episódio, no qual o jovem decide homenagear Augusto, e 

ordena a construção de uma estátua do princeps em sua residência. Na ocasião, decidiu oferecer 

um grande banquete a todos os senadores, cavaleiros romanos e suas respectivas esposas, com o 

intuito de comemorar tal fato; contudo, proibiu que a mãe tivesse qualquer participação durante 

o evento. 

O Senado recusou-se a aceitar essa decisão. Afinal, Augusta havia sido uma figura 

extremamente importante na vida do princeps. Deste modo, foi requerida uma votação para que 

se deliberasse acerca dessa questão. Por fim, determinou-se que ela faria um banquete à parte, 

apenas para as mulheres343. 

Essa rejeição à mãe também é citada por Tácito em outras ocasiões. Sabe-se que Tibério 

resolveu partir para Campânia com o intuito de construir templos em homenagem a Augusto, 

permanecendo por lá durante muito tempo. Antes, acreditava-se que essa decisão teria sido 

influenciada por Sejano. Porém, após a morte deste, o imperador continuou a viver longe de 

Roma por mais seis anos344.  

                                                        
342 À esquerda, vê-se a imagem de uma pequena carruagem (carpentum) que era oferecida, pelo Senado, 
às virgens Vestais exclusivamente para transportá-las até as festas públicas. A sigla S.P.Q.R. (Senatus 
Populusque Romanus) IVLIAE AVGVST, refere-se à Lívia Drusila, mãe do imperador, que recebera o 
nome de “Julia Augusta” pela adoção de seu falecido marido. Na imagem, fica evidente que, uma vez que 
Augusta tenha sido aceita entre as Vestais, é muito provável que também tenha recebido a mesma honra 
de ser transportada aos eventos por um carpentum. À direita, vê-se as letras SC (Senatus Consulto), 
ladeadas pelos títulos concedidos a Tibério: Filho do divino Augusto, Máximo Pontífice e Poder 
Tribunício. 
343 CASSIUS DIO, Roman History, LVII, 12. 6-7.  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/ 
Texts/Cassius_Dio/57*.html. Página acessada em 11 de Março de 2012. 
344 TÁCITO, Anais, Livro IV, 57. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, pp.122. 
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Tácito expõe claramente sua opinião a esse respeito. De acordo com o autor, essa 

reclusão era apenas para disfarçar a já conhecida crueldade e a libidinagem de Tibério. Além 

disso, a velhice o deformara, deixando-o calvo, corcunda e com a face repleta de úlceras. 

Quando vivia em Rodes, já havia se habituado a evitar o convívio de outras pessoas, justamente 

para não revelar seus desregramentos. 

E, para concluir seu pensamento, o autor relata alguns comentários, os quais afirmavam 

que essa decisão, na verdade, devia-se à Augusta. Tibério não suportava admiti-la como sócia 

no poder. Essa questão era inadmissível para um governante. No entanto, não havia como 

desvencilhar-se desse ‘fardo’, pois graças à insistência da mãe, Augusto resolveu adotá-lo em 

detrimento de Germânico, que era filho da irmã do princeps e um jovem muito benquisto por 

todos.  

Se a adoção não tivesse ocorrido, este último seria, por direito, o futuro herdeiro ao 

trono. Dizia-se que Augusta fazia inúmeras chantagens emocionais a esse respeito, exigindo do 

filho constantes retribuições. Afinal, ele só se tornou o próximo sucessor, graças a sua 

intervenção345. 

Tácito não menciona quais teriam sido suas fontes sobre tais observações. Entretanto, as 

atitudes de Tibério no funeral da mãe seriam uma confirmação desses fatos, ou apenas uma 

resposta ao rígido comedimento imposto pela mãe, ante ao comportamento violento e autoritário 

do filho? 

Nos três primeiros capítulos do livro V dos Anais, o autor relata o falecimento de 

Augusta e as ações subsequentes de Tibério. Observe: 

 

 “[1] Rubellio et Fufio consulibus, quorum utrique Geminus 
cognomentum erat, Iulia Augusta mortem obiit, aetate s extrema, nobilitatis 
per Claudiam familiam et adoptione Liviorum Iuliorumque clarissimae. 
primum ei matrimonium et liberi fuere cum Tiberio Nerone, qui bello Perusino 
profugus pace inter Sex. Pompeium ac triumviros pacta in urbem rediit. exim 
Caesar cupidine formae aufert marito, incertum an invitam, adeo properus ut 
ne spatio quidem ad enitendum dato penatibus suis gravidam induxerit. nullam 
posthac subolem edidit sed sanguini Augusti per coniunctionem Agrippinae et 
Germanici adnexa communis pronepotes habuit. sanctitate domus priscum ad 

morem, comis ultra quam antiquis feminis probatum, mater impotens, uxor 
facilis et cum artibus mariti, simulatione filii bene composita. funus eius 
modicum, testamen tum diu inritum fuit. Iaudata est pro rostris a G. Caesare 
pronepote qui mox rerum potitus est.  

 [2] At Tiberius, quod supremis in matrem officiis defuisset, nihil 
mutata amoenitate vitae, magnitudinem negotiorum per litteras excusavit 
honoresque memoriae eius ab senatu large decretos quasi per modestiam 

                                                        
345 TÁCITO, Anais, Livro IV, 57. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, pp.122. 
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imminuit, paucis admodum receptis et addito ne caelestis religio 
decerneretur: sic ipsam maluisse. quin et parte eiusdem epistulae increpuit 
amicitias muliebris, Fufium consulem oblique perstringens. is gratia Augustae 
floruerat, aptus adliciendis feminarum animis, dicax idem et Tiberium acerbis 
facetiis inridere solitus quarum apud praepotentis in longum memoria est.  

 [3] Ceterum ex eo praerupta iam et urgens dominatio: nam 

incolumi Augusta erat adhuc perfugium, quia Tiberio inveteratum erga 
matrem obsequium neque Seianus audebat auctoritati parentis antire: tunc 
velut frenis exoluti proruperunt missaeque in Agrippinam ac Neronem 
litterae quas pridem adlatas et cohibitas ab Augusta credidit vulgus: haud 
enim multum post mortem eius recitatae sunt. verba inerant quaesita 
asperitate: sed non arma, non rerum novarum studium, amores iuvenum et 
impudicitiam nepoti obiectabat. in nurum ne id quidem confingere ausus, 
adrogantiam oris et contumacem animum incusavit, magno senatus pavore ac 
silentio, donec pauci quis nulla ex honesto spes (et publica mala singulis in 
occasionem gratiae trahuntur) ut referretur postulavere, promptissimo Cotta 
Messalino cum atroci sententia. sed aliis a primoribus maximeque a 
magistratibus trepidahatur: quippe Tiberius etsi infense invectus cetera 
ambigua reliquerat.346” 

 
 “[1] No consulado de Rubélio e Fúfio, ambos cognominados 

Gêminos, faleceu em provecta idade Júlia Augusta, mulher de alta nobreza 
pelo lado da família Cláudia e pela adorção dos Lívios e dos Júlios. Foi a 
princípio casada com Tibério Nero, de quem houve filhos, o qual, tendo fugido 
do cerco de Perusa, voltou depois para Roma, quando se fez a paz entre os 
triúnviros e Sex. Pompeu. César, enamorado da formosura dela, tomou-a ao 
marido, não se sabe se contra sua vontade, e com tanta pressa que não lhe 
concedeu tempo de dar à luz e a levou para sua casa em estado de gravidez. 
Depois não teve mais filhos; porém pelo casamento de Agripina e Germânico 
seus bisnetos tornaram-se comuns a ela e Augusto. Foi mulher pudica ao 
modo antigo, mais jovial do que permitiam os velhos costumes, mãe 
imperiosa, esposa complacente, e por temperamento bem concertada com 
as artes do marido e com as dissimulações do filho. O funeral foi modesto, 
e seu testamento ficou sem execução por muito tempo. Foi elogiada na 
tribuna por seu bisneto Caio César, que mais tarde subiu ao poder.  

  [2] Tibério não compareceu aos funerais de sua mãe nem 
interrompeu a tranquilidade de sua vida, e por isso escreveu uma carta ao 
Senado escusando-se com alegação de grandes trabalhos; diminuiu, como por 
modéstia, as honras excepcionais decretadas a sua memória, das quais 
poucas aprovou, acrescentando que não lhe tributassem culto divino, pois 
tal fora a vontade dela. Até mesmo num tópico dessa carta condenava as 
amizades das mulheres, censura indireta contra Fúfio; pois este se acrescentara 
em fortuna por favor de Augusta, hábil como era em ganhar a boa vontade das 
mulheres, satírico ao mesmo tempo e avezado em lançar motejos contra 
Tibério, coisa de que os poderosos não se esquecem. 

 [3] Desde então o governo de Tibério tornou-se mais violento e 
pesado. Enquanto era viva Augusta, havia nela um refúgio, pois que o 
filho guardava-lhe a antiga deferência, e nem Sejano ousava contrastar-lhe 
a autoridade. Mas então, como que rompidas todas as peias, eles se 
descomediram. Foi enviada ao Senado uma carta contra Nero e Agripina, 
a qual o povo julgou ter sido detida por Augusta, pois foi lida logo depois 
de sua morte. Nessa carta havia expressões de rebuscada aspereza. Contra o 
neto não fazia acusações de planos revolucionários nem de violências, mas de 

                                                        
346 TACITUS, Annales, V, 1 a 3. http://www.thelatinlibrary.com/tacitus/tac.ann5.shtml. Página acessada 
em 12 de Março de 2012. 
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amores desregrados e impudicícia; contra a nora nem isso mesmo ousando, 
queixou-se de seu porte arrogante e sua índole rebelde. 

Foi geral então no Senado o pavor e o silêncio, até que alguns desses, 
que nada esperam do bem e em seu proveito tiram partido dos males públicos, 
propuseram que se deliberasse, apressando-se Cota Messalino a sair-se com um 
parecer violento. Os outros, porém, principalmente os magistrados, revelavam 
temor, porque Tibério, embora acerbo em suas invenctivas, muitas coisas 
deixara obscuras.347” 

 
Tácito, apesar de todas as acusações direcionadas à Augusta, no dia do falecimento 

desta, menciona-a como uma mulher recatada, tal como prezava os costumes antigos. Segundo 

ele, ela portava-se como uma esposa complacente que, se caso soubesse, ou não, a respeito os 

casos extraconjugais do marido, jamais haveria de demonstrar ou abalar-se por tais deslizes 

maritais e, muito menos, com as atitudes dissimuladas do próprio filho.  

A nobreza e altivez que lhe eram peculiares, não permitiam um comportamento que não 

fosse apropriado a uma mulher romana de sua estirpe.  

Do mesmo modo, Dião também relata a morte de Lívia, aos 86 anos de idade, e 

descreve um cenário semelhante ao de Tácito. O autor conta que o filho não a visitara durante a 

enfermidade, e nem sequer importou-se em providenciar as devidas honrarias em homenagem à 

mãe. Fez apenas o que era estritamente necessário, ou seja, o funeral público, a confecção de 

algumas imagens e outras requisições de menor importância.  

 

IV.3  A divinização e as imagens idealizadas de Livia e/ou Augusta (simulacrum). 
 

No que diz respeito à divinização, Tibério não permitiu, em absoluto, que fosse 

realizada. Ela só viria a ocorrer tempos depois, durante o reinado de Cláudio, neto de 

Augusta348. O Senado, no entanto, não se deu por satisfeito e decretou luto oficial em sua honra, 

que deveria ser realizado pelas mulheres durante todo aquele ano. Todavia, aceitavam o fato de 

Tibério continuar exercendo suas funções públicas normalmente.  

Decidiu-se, então, a construção de um arco em homenagem à Lívia.  Tal distinção 

jamais fora ofertada a nenhuma outra mulher romana. Para o Senado, nada mais justo, pois 

afinal, ela salvou a vida de muitos homens, criou vários filhos e auxiliou muitos cidadãos a 

pagarem os dotes de suas filhas.  

Essas eram apenas algumas das razões pelas quais o povo romano a denominava como 

“mãe da pátria”. E, sendo assim, ela foi devidamente enterrada no mausoléu de Augusto. 

                                                        
347 TÁCITO, Anais, Livro V, 1 a 3. Tradução de Leopoldo Pereira, 1990, pp.129. 
348 CASSIUS DIO, Roman History, LX, 5. 2. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/ 
Texts/Cassius_Dio/60*.html. Página acessada em 11 de Março de 2012. 
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Entre as declarações que justificavam esse monumento, algumas foram dadas por 

homens que, ao apresentarem-se propositadamente nus diante dela, foram condenados à morte. 

No entanto, ela poupou suas vidas alegando que tais visões, diante de mulheres castas, não 

seriam tão diferentes das estátuas observadas por toda a Roma. 

Quando lhe perguntaram como e com que meios ela conseguira influenciar os mandos e 

o temperamento de Augusto, ela respondeu que o seu comportamento, extremamente zeloso e 

recatado, era apreciado pelo princeps e, portanto, assim agia de bom grado. Sabia colocar-se em 

seu lugar e não se intrometia em assuntos que não lhe diziam respeito e, muito menos, dava 

atenção a que se dizia sobre as suas predileções amorosas. Esse era o caráter de Lívia.  

Com tais argumentos, a construção do arco foi aprovada. No entanto, a homenagem 

honrosa não foi construída, pois Tibério se prontificou a pagar por todas as custas. Como ele 

não poderia anular o decreto, essa foi uma maneira de impedir que o trabalho fosse feito com o 

dinheiro público, com a justificativa de que esse procedimento não seria correto. No entanto, ele 

mesmo alegou que não teria condições de fazê-lo349. 

Apesar de o filho ter feito o possível para minimizar a importância de Lívia perante o 

povo romano, certamente não foi possível evitar a construção de inúmeras estátuas e bustos que 

referenciassem sua mãe.  

A representação observada na figura 7 identifica Lívia com um semblante mais sóbrio e 

traços ligeiramente mais maduros do que as representações vistas anteriormente. Por esta razão, 

acredita-se que tenha sido elaborada durante o reinado de Tibério. Outro fator importante a ser 

observado trata das feições da mãe e do filho. Eles são semelhantes: Os olhos e as sobrancelhas 

bem marcadas, o nariz reto, os lábios pequenos e delicados, o queixo pronunciado e o estilo 

helenístico são evidentes em ambos os retratos. Observe a imagem de Tibério: 

 

                                                        
349 CASSIUS DIO, Roman History, LVIII, 2, 1-6.  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/ 
Texts/Cassius_Dio/58*.html. Página acessada em 11 de Março de 2012. 
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Figura 55 – Busto de Tibério (4 – 14 d.C.) 

Na figura 7, o penteado, a coroa de flores, a cornucópia de folhas e frutos, os feixes de 

trigo na mão direita conferem a semelhança com a deusa. A dignidade, o recato e a honradez, 

próprias de uma verdadeira matrona romana, são reconhecidos por meio de seus trajes.  

Suas vestes cobrem-lhe todo o corpo e, apesar de volumosas e repletas de dobras de 

tecido, delineiam apenas o contorno jovial de seu busto: certamente, trata-se de outra 

demonstração de fertilidade. A imagem veste uma palla sobre os ombros e um longo vestido 

(stola) sobre a túnica; além disso, seu retrato está velado.  

Apesar de seu filho não reconhecer o título de “mãe da pátria”, a fertilidade, que é uma 

característica da deusa Ceres, também esta relacionada às questões femininas. Em outras 

palavras, Lívia não só foi considerada a “mãe de três filhos” pelo Senado. De certo modo, ela 

está representada como a mãe de toda a nação romana (mater patriae).Teria esta imagem o 

mesmo significado observado na deusa Salus?  

Ou seja, Lívia está como Ceres para simbolizar um agradecimento à deusa pelo período 

de colheitas e farturas, ou seria uma forma de prestar homenagens para a proteção das futuras 

gerações de seus filhos e de seu povo (considerados como seus ‘frutos’)? Talvez a 

intencionalidade imagética coubesse a ambas as interpretações.  
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Ao observar-se a figura 3, mais uma vez é possível notar que o busto tem características 

semelhantes à imagem anterior. A severidade nos traços faciais caracteriza sutilmente um 

aspecto bem mais austero, embora não apresentem os sinais próprios da idade. Ela veste a coroa 

cívica, demonstrando que já salvou a vida de um cidadão romano. Os cabelos, minuciosamente 

ondulados, são repartidos ao meio e presos atrás da nuca, moldando sua delicada, embora 

austera, face.  

Nesse retrato também se observa uma reprodução do período Tiberiano. Lívia ainda 

apresenta um rosto jovial, sem rugas ou sinais de idade, entretanto, suas feições distinguem 

outras concepções mais apropriadas para o momento vivido na época: a imagem de uma mulher 

experiente e circunspecta. Afinal, ela não era mais a jovem esposa de Augusto, embora esse 

conceito cultural ainda permanecesse arraigado no cotidiano dos cidadãos romanos.  

Ou seja, durante a transição da república para o império, a jovialidade e a imortalidade 

eram aliadas à necessidade de mostrar uma nova concepção de governo. Seria natural que, após 

o falecimento do princeps, tal critério sofresse alterações para registrar o surgimento de um 

novo sucessor. No entanto, a propaganda política imperial foi tão abrangente, categórica e 

incisiva, sem esquecer, obviamente, do sucesso empreendido pelo novo sistema governamental, 

que não havia como não referenciá-la. 

Todavia, é certo que a imagem anterior trata de outro momento. Ou seja, a mensagem, 

embora sutil, trata da consolidação (maturidade) do império aliada à sua continuidade 

(imortalidade). E, o que se observa agora é o retrato de Júlia Augusta, viúva do princeps e a 

genitora do atual sucessor do “pai da pátria”. E também, porque não dizer, a representação da 

‘mãe do Império Romano’. 

Por conseguinte, após a observação desses critérios, teria Tibério negligenciado as 

demais honrarias à Lívia, por ressentimentos antigos e, também, para não elevá-la ao seu 

próprio grau de importância? A verdade é que essa indagação trata apenas de uma hipótese. 

Entretanto, os três primeiros parágrafos do livro V dos Anais parecem, na visão do próprio 

Tácito, responder a essas perguntas. 

Contudo, uma das afirmações dos excertos anteriores é enfática. A de mater impotens. 

Ou seja, ela não podia exercer nenhum controle sobre seu filho. Embora Lívia fosse uma mulher 

de considerável respeitabilidade e poder durante o principado de Augusto, graças à sua 

influência particular e direta sobre o princeps (muliebre potentia), a partir do momento em que 

seu marido falece, a mulher deixa de ser a esposa e resume-se apenas à sua condição materna. O 

poder foi conferido ao seu filho e, sendo assim, prosseguiram-se os usuais costumes do patria 

potestas.  
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O fato é que Lívia teve que submeter-se aos desígnios de Tibério. Na realidade, o termo 

potestas, do ponto de vista constitucional, era exercido apenas pelos magistrados. Esse direito 

jamais fora concedido a nenhuma mulher romana. Entretanto, ela ainda detinha o maiestas. 

Como todas as matronas romanas o maiestas matronarum era atribuído a todas as mulheres 

casadas, dando-lhes o direito de exercer as funções concernentes aos seus respectivos lares e às 

suas famílias e, o marido, por sua vez, detinha o maiestatem iuri, que determinava o poder do 

homem sobre sua esposa e seus descendentes350. 

Entretanto, esse conceito estendeu-se para outro âmbito: o sociopolítico. O próprio 

Suetônio relata em A Vida e os Feitos do Divino Augusto351 um episódio aonde o princeps faz a 

seguinte exigência ao Senado: Se lhe fosse concedido novamente o consulado, ele deveria ser 

acompanhado por mais um cônsul. Porém, o pedido foi-lhe negado, pois acreditavam que a 

divisão das funções enfraqueceria e diminuiria o poder concebido a Augusto. Daí, a maiestas 

(majestade) que é atribuída apenas a uma pessoa, cuja considerável importância a destaca entre 

os demais membros de uma determinada sociedade. Sendo assim, mesmo após a morte do 

marido, o histórico de Lívia Drusila ao lado de Augusto fez com que ela conseguisse manter seu 

enorme carisma, poder e relevância diante de todo o Senado e do povo romano.  

E, tendo conhecimento do caráter de Tibério, talvez ela tivesse manipulado esses 

critérios a seu favor, como o único meio de controlar o temperamento do jovem. Em outras 

palavras, sendo a matriarca das futuras gerações de imperadores, sua severidade deveria conter a 

prepotência e a soberba não apenas de seu filho, como também, de seus netos. 

Faz-se importante notar que a total cumplicidade entre mãe e filho é observada apenas 

quando se descrevem os conluios, supostamente tramados por ambos. Seria realmente verídica, 

ou essa união nunca teria existido? Afinal, como sabemos, Lívia também é mostrada como a 

principal aliada e confidente de Augusto, tornando-se o modelo de uma verdadeira esposa 

romana.  

Contudo, registros afirmam que ela só emitia suas opiniões com o consentimento do 

princeps. No episódio em que seu marido é alertado sobre uma conspiração, Lívia toma a 

liberdade de aconselhá-lo depois de pedir-lhe permissão para aceitar um muliebre consilium 

(sugestão de uma mulher352).  

                                                        
350 LIVY, Rome and the Mediterranean,  XXXIV, 2. Trad.: Henry Bettenson, Penguin Books. 1976, p. 
142. 
351 SUETÔNIO, A Vida e os Feitos do Divino Augusto, XXXVII. Trad. Matheus Trevisan, Paulo Sérgio 
Vasconcellos e Antônio Martinez de Rezende. Ed. UFMG, 2007. p.77. 
352 CASSIUS DIO, Roman History, LV, 16, 1.  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/ 
Texts/Cassius_Dio/57*.html. Página acessada em 11 de Março de 2012. 
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Ela propõe ao marido que opte por não executar os envolvidos. Em sua opinião, era 

preferível que estes homens fossem levados a júri e, posteriormente, recebessem o perdão 

(clementia) de Augusto. Deste modo, os conspiradores jamais teriam coragem de repetir tal ato 

novamente. E, se caso houvesse execuções, certamente haveria alguém que se dispusesse a 

tramar alguma vingança para honrar-lhes a morte.  

Lívia não parece ser a assassina sanguinária e inescrupulosa descrita nos registros 

históricos. Todavia, tal comportamento talvez fosse algum tipo de estratégia para despistar as 

suspeitas que poderiam recair sobre ela e, deste modo, atrair mais aliados e adquirir uma 

considerável imunidade ante aos inimigos.  

Porém, se ela fosse a mulher cruel, pérfida e assassina, tal como descrita anteriormente, 

não seria ilógico pensar que ela teria mandado eliminar Terência, por meio de artifícios e 

venenos, pois esta ameaçava tomar seu lugar como esposa de Augusto? Sabe-se que o princeps 

estava tão apaixonado, que chegou a estabelecer uma competição de beleza entre Lívia e a 

amante. 

E, sabe-se também que ela não admitiu que nada fosse feito à Agripina, enquanto 

estivesse viva. Se realmente houvesse participação na morte de seu próprio neto, com o intuito 

de elevar-se ao poder ao lado de Tibério, nada a impediria de tramar algo semelhante à 

Agripina, precavendo-se do mesmo modo e, no devido tempo, para não levantar suspeitas a seu 

respeito. Afinal, Agripina era tão adorada e tão respeitada por todos os cidadãos quanto 

Augusta. Ambas compartilhavam um poder semelhante. 

 Tibério até poderia ser inseguro na tomada de decisões políticas e, há de considerar-se a 

influência de Lívia em suas ações. Mas, sabendo-se que ele evitava as reuniões com sua mãe a 

todo custo, o que poderia afirmar que ele acatava a todas e quaisquer sugestões dadas por 

Augusta?  

Se ele evitava constantemente que ela fosse vista com a devida importância perante os 

cidadãos romanos, há de ponderar-se a possibilidade da opinião feminina de sua genitora ser 

vista por ele como um sinal de fraqueza e incapacidade de sua parte. Sendo um imperador de 

uma grande nação, seria humilhante não ser capaz de administrar o poder tão bem quanto sua 

mãe, e deixar-se à mercê de uma mulher.  

É muito provável que a única razão em aceitar suas intervenções, cabe-se justamente ao 

fato de Lívia ter sido a aliada de Augusto em muitos momentos políticos decisivos. E, 

obviamente, por sua grande influência e respeitabilidade ante ao Senado e ao povo romano. 

Mas, isto não significa que todas as propostas ofertadas por ela seriam amplamente executadas. 
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E, mais uma vez, surge o seguinte questionamento: As ações de clemência de Augusta 

teriam sido apenas por razões políticas? O fato de ela ter evitado a execução de um grupo de 

traidores, poupado a vida de alguns homens, continuar auxiliando Júlia no exílio e ter 

assegurado a vida de Agripina foi apenas um tipo de estratégia? Ou sua intenção era dar 

continuidade à Pax Augusta, seguindo os seus preceitos estóicos? Não há como ter certeza.  

Outro fator importante a ser questionado: Sendo uma mulher que, de certo modo, 

evitava confrontos e excluía-se de assassinatos, existe uma pequena probabilidade de ter 

amparado Plancina por complacência à sua condição de esposa. Poderia pensar-se que essa 

mulher tivesse sido apenas uma vítima das circunstâncias que envolviam o nome de seu 

cônjuge.  

Seria esta a razão para colocar-se a seu lado? Afinal, Lívia já havia sofrido uma 

perseguição política por parte do próprio Otávio. Seu pai e seu primeiro marido eram aliados de 

Marco Antônio e, por essa razão, sua família vivia constantemente em fuga, temendo dia e noite 

por suas vidas. Diversas questões, não abordadas pelos autores, podem ser levantadas até aqui: 

Plancina teria sido apenas um “bode expiatório” de uma conspiração feita pelo marido? Teria 

sido Tibério que tomara a decisão de tirar Germânico de seu caminho?  

E, conhecendo os critérios de sua mãe, seria razoável sugerir à Augusta o assassinato de 

seu próprio sobrinho, neto (e filho adotivo) do divino Augusto e dela própria? O próprio Tácito 

descreve que a única pessoa que era capaz de conter a animosidade e a tirania do filho era a 

própria Augusta. Em outras palavras, tendo por base essas afirmações do autor, Tibério, na 

verdade, caracterizava mais um mentor, do que propriamente um cúmplice nos supostos 

assassinatos e conspirações.  

Por fim, como foi observado, após a morte da mãe, ele não se preocupou em prestar as 

devidas homenagens. Ao contrário, pareceu pouco se importar. No entanto, a significativa 

importância política acerca do nome de Lívia (Júlia Augusta) era primordial para que a 

população romana pudesse reconhecer, em Tibério, a continuidade do legado de Augusto.  

Por mais que o filho parecesse rejeitar esse fato, a população romana necessitava 

conceber a ideia de que o atual sucessor não iria perpetrar as ações realizadas pelo princeps. Por 

esta razão, o critério imagético e a propaganda política foram primordiais para transmitirem a 

continuidade desse ideário político, social e econômico por todo o Império Romano. E, após a 

morte de Augusto, Lívia tornou-se a principal referência desse conceito.  

Era inevitável para Tibério e essencial para o Senado que o povo reconhecesse e 

identificasse a Pax Romana estabelecida por Augusto. As representações imagéticas de Lívia, a 

seguir, são algumas encontradas durante seu reinado. Observe: 
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Figura 56 – Áureo de Tibério em ouro – 14 a 37 d.C.353 

O exemplo acima denota exatamente a intencionalidade imagética proposta por Tibério. 

Ou seja, ele identifica-se como o filho do divino Augusto e como um líder vitorioso, pois veste 

a coroa de louros. No verso da moeda, a imagem de sua mãe é identificada pelo penteado 

(nodus) comumente utilizado por ela.  

No entanto, Lívia está caracterizada como a deusa Pax. A inscrição MAXIM PONTIF, 

que ladeia a imagem de Augusta, refere-se ao título de Tibério como Pontífice Máximo. E é 

evidente a semelhança física entre ambos: tanto Lívia quanto Tibério apresentam queixos 

salientes e narizes pronunciados.  

A interação entre mãe e filho revela a mútua concordância em garantir a subsistência do 

Império Romano, de acordo com os preceitos deixados por Augusto. Como é possível constatar, 

não havia como desvencilhar-se de tão importantes referências políticas. E a numismática era 

primordial para transmitir esse propósito.  

Afinal, tratava-se de um dos veículos mais eficazes para divulgar a propaganda 

imperial, pois, além de percorrer as inúmeras províncias romanas, ao mesmo tempo, 

documentava e legitimava a mensagem implícita na representação, atingindo todas as camadas 

da população.  

Do mesmo modo que Lívia é vista anteriormente como as deusas Ceres e Salus, a figura 

acima permite interpretar Lívia como a divindade Pax. E, mais uma vez, existe a possibilidade 

de considerar a sua representação como uma forma de agradecimento à deusa, pelo período de 
                                                        
353 Do lado esquerdo, vê-se a imagem de Tibério ostentando a coroa de louros, ladeado com a seguinte 
inscrição: TI[berius] CAESAR DIVI AVG[usti] F[ilius] AVGVSTVS. À direita, identifica-se a figura 
feminina como sendo Lívia (devido ao penteado nodus).  
Ela está sentada e caracterizada como a deusa Pax. Em uma das mãos, segura um ramo de oliveiras e, na 
outra, uma lança invertida. Nesta face da moeda, tem-se a seguinte inscrição: PONTIF[ex] MAXIM[us]. 
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paz. Do mesmo modo, também pode ser interpretada como uma homenagem que exorta a 

proteção de Tibério, dos futuros sucessores e da nação romana.  

A imagem a seguir representa Lívia, velada, sentada ao lado de uma imagem de 

Tibério354.  O fato de estarem lado a lado, já configura o que fora dito anteriormente, ou seja, o 

ideário social, político, econômico e cultural de todo o Império estava, inevitavelmente, 

associado à representação feminina da esposa de Augusto. E Tibério, por sua vez, via-se 

obrigado a reverenciar (e referenciar) esse pensamento insuflado por seu predecessor, o qual se 

tornara divino, configurando-o nos retratos divinizados de sua mãe: 

 

 

Figura 57 – Lívia Drusila velada – Século I d.C. 

Nesta imagem, Lívia está, mais uma vez, representada como uma matrona romana. A 

viúva de Augusto mostra-se velada. Contudo, suas vestes são semelhantes às observadas na 

deusa Ceres355, assim como o seu penteado. Mais uma vez, é importante salientar a importância 

do conceito da fertilidade nas representações femininas. Lívia não aparenta as marcas de idade 

geralmente observadas em uma senhora de idade, no entanto, seu semblante transmite a imagem 

                                                        
354 Afirma-se que esta estátua foi encontrada ao lado de uma imagem, também sentada, de Tibério. Fonte: 
http://www.vroma.org/~bmcmanus/livia_madrid.html. Página visitada em 29 de Junho de 2012. 
  
355  Ver figura 3. 
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de uma mulher serena, prudente e recatada. O contorno delicado e jovial observado em um dos 

seios configura, por sua vez, a continuidade do período de fecundidade, abundância e fartura. 

 Outra imagem simbólica encontrada no período Tiberiano sintetiza exatamente o 

conceito da gens Iulia e a suma importância de seus descendentes. Na imagem a seguir, observe 

como são dispostas as imagens dos imperadores romanos e de seus familiares (incluindo-se 

mães e esposas) nesse camafeu: 

  

 

Figura 58 – Grande Camafeu da França. Arte romana (por volta de 23 d.C.) 

 

 O camafeu é uma das maiores esculturas desse tipo já encontrada, contém 24 figuras 

gravadas, dispostas em três registros compostos por 5 camadas de pedra sardônica. O 

significado geral e os objetivos políticos deste trabalho são claros: afirmar a continuidade 

dinástica e legitimidade dos imperadores Júlio-claudianos do Império Romano. Os mortos são 

colocados na parte superior, enquanto as figuras do meio representam o mundo dos vivos. Mais 

abaixo vêem-se os cativos partas e germânicos. Augusto é observado no plano superior sobre 

um cavalo alado, vestindo o traje de pontifex maximus e portando a coroa de louros. A figura 

flutuante que veste um traje em estilo oriental e que vai de encontro à Augusto, carrega um 

globo terrestre nas mãos. Esta figura é interpretada como sendo Eneias. Acima à esquerda 
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encontra-se Júlio César com a coroa luminosa e segurando o cetro na mão direita. No centro da 

gema encontra-se Tibério, com o peito nu e ostentando um cetro (do mesmo modo que o divino 

Júlio César). Ele encontra-se sentado em seu trono ao lado de sua mãe Lívia. Germânico está de 

frente para o princeps, observado de perto por Antônia, sua mãe. O jovem veste uma couraça e 

carrega um escudo. À esquerda vemos Agripina, sua esposa, e seu filho Calígula. O jovem 

menino pisa sobre armaduras e capacetes, como um sinal do destino designado a ele como 

imperador romano. Augusto denota a responsabilidade e a seriedade do destino de seus 

descendentes sob o véu pontífice: A Pax Romana depende daqueles que estão representados no 

camafeu. O mundo está sendo destinado a ele, portanto a expansão do território romano é dever 

dos descendentes da gens Iulia. Os povos derrotados são representados pelo homem, que está 

sentado, de cabeça abaixada e braços cruzados. Em outras palavras, não há salvação ante o jugo 

romano356. 

E essa filosofia imperial permaneceria nos registros imagéticos, mesmo após a morte de 

Tibério. Com a sucessão de Calígula ao trono, era fatídico que o novo imperador seguisse os 

padrões estabelecidos pelo primeiro princeps do Império Romano. Afinal, era um fator que 

garantiria, de certa forma, o apoio ao seu governo.  

Todavia, de acordo com os registros de Suetônio, o caráter imagético de Lívia Drusila 

observado durante o reinado de Tibério, não condiz com as afirmações verbais de Calígula: 

 

“Liviam Augustam proaviam "Ulixem stolatum" identidem appellans, 
etiam ignobilitatis quadam ad senatum epistula arguere ausus est quasi 
materno avo decurione Fundano ortam, [...]357” 

“Ele se refere à sua bisavó Lívia Augusta como um “Ulisses de saia”, 
e teve a ousadia de enviar uma carta ao senado inferiorizando suas origens, 
alegando que o seu avô materno era um decurião de Fundi [...]358” 

 

A afirmativa não é nada lisonjeira à figura de Lívia, aliás, é ofensiva. Contudo, o termo 

“Ulisses de saia” refere-se metaforicamente a ela por sua experiência, seu autocontrole e por sua 

astúcia. 

Na Odisseia, essas eram as qualidades que identificavam a personagem de Ulisses. 

Apesar de ser um mero mortal, ele foi um estrategista capaz de enfrentar contendas dificílimas, 

as quais custaram a vida de todos os seus companheiros. Entretanto, sua sagacidade foi capaz de 

                                                        
356 Fonte: http://www.nationetrepublique.fr/191-bibliotheque-nationale-de-france-cabinet-des-medailles-
par-m-c-lasnier.html. Página acessada em 2 de Abril de 2012. 
357 SUETONIUS, Vita Caligulae. 23, 2. http://penelope.uchicago.edu/thayer/e/roman/texts/suetonius/ 
12caesars/caligula*.html 23, 2. Página acessada em 2 de Abril de 2012. 
358 Tradução nossa. 
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salvá-lo de todas as ameaças e, após vinte longos anos, o herói conseguiu retornar à Ítaca, 

eliminar todos os homens que ambicionavam tomar seu lugar ao trono e, por fim, retomar o seu 

reino. 

A stola, por outro lado, era o símbolo de uma mulher inviolável. De acordo com Valério 

Máximo359, esse manto ‘protetor’ era um sinal de que a dama mantinha a vigilância constante e 

o pudor próprios de uma mulher casada. A vestimenta mantinha os olhares alheios distantes e 

proibia quaisquer impudicícias ou ofensas a essas matronas.  

  Portanto, de acordo com as esses registros, aliados aos comentários de Calígula, Lívia 

era determinada, perspicaz, inteligente e inviolável. Mesmo sendo apenas uma mulher, obteve 

uma importância singular e antes jamais vista. Além disso, foi considerada a primeira ‘mãe da 

pátria’ pelo Senado Romano e, embora esse título não fosse reconhecido oficialmente, o fato de 

ter seu nome mencionado pelos homens mais importantes da nação, enfatiza o quão significante 

sua figura havia se tornado. Durante todo o império, o nome de Lívia (e/ou Júlia Augusta) 

permaneceu como referência do que seria a representação de uma verdadeira matrona romana. 

 Júlia Augusta ‘construiu’, paulatinamente, esse inigualável retrato feminino imperial. O 

comportamento recatado, a modéstia, a subserviência e suas funções ao lado de Augusto, 

aliados ao papel de mãe, madrasta e avó, foram alicerçadas por ações reconhecidamente 

sublimes, honrosas e exemplares, as quais elevaram o conceito do caráter feminino além do 

patamar idealizado pelo pensamento romano.  

 Lívia aceitou o destino fatídico de seus entes queridos. Ulisses, por sua vez, só obteve 

sucesso após perder seus companheiros. Contudo, a convicção e a determinação do herói foram 

além de suas paixões. Ambos não se deixaram levar por sentimentos e, embora abatidos por 

diversas provações, prosseguiram focados em seu objetivo. O fato de Calígula afirmar que Lívia 

era o herói da Odisseia de Homero, trajando uma stola, configura exatamente as observações 

anteriores. De certo modo, ele a admirava. Entretanto, a rigorosidade e a objetividade de sua 

bisavó o teriam influenciado a fazer comentários pejorativos a respeito dela?  

Ou, devido ao comportamento prepotente e pouco modesto de Calígula, o fato de 

receber ordens e sujeitar-se às condições e restrições impostas por Júlia Augusta fora 

demasiadamente degradante para ele? Afinal, além da condição feminina, ele acusava-a de 

pertencer a uma linhagem inferior. Todavia, não há como afirmar ou negar essas suposições. 

 Entretanto, a referência a Ulisses denota significativa importância. Este aspecto é 

inegável. O herói não é perfeito, mesmo porque é apenas um mortal. Porém, concluiu aquilo a 
                                                        
359 VALERI MAXIMI, Factorum et Dictorum Memorabilium, VI, I. http://penelope.uchicago.edu 
/Thayer/L/Roman/Texts/Valerius_Maximus/6*.html. Página acessada em 3 de Abril de 2012. 
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que se propôs. Quando a ninfa Calipso o seduz para que se deite com ela, ele comete o adultério 

justificando tratar-se do pedido de uma deusa, cuja beleza era muito superior a de Penélope. 

Porém, no dia seguinte, volta a vestir sua túnica e seu manto veloso e, como se o ocorrido fosse 

apenas mais uma provação, retoma seu intuito de voltar à casa e para sua esposa360. 

 O manto veloso resgata a condição e a respeitabilidade peculiar a um homem 

imaculado. E, ao vesti-lo novamente, tem-se a nítida impressão de que Ulisses nunca deixou de 

usá-lo. É possível interpretar a afirmação de Calígula de inúmeras formas, porém, não há dúvida 

de que a primeira hipótese refere-se à Lívia como uma mulher aparentemente resignada, 

contudo, perspicaz, focada e obstinada em seus propósitos. E o manto garantia-lhe a pureza que 

lhe era ‘inerente’. 

 Júlia Augusta havia ‘construído’ uma imagem tão precisa e tão bem ‘estruturada’, no 

que diz respeito ao ideal feminino romano, que era praticamente impossível tentar denegri-la. E 

o fato de seu bisneto nomeá-la um “Ulixem stolatum” corrobora essa conclusão. Todavia, não se 

trata apenas de uma mera comparação. Metaforicamente361, para Calígula, Lívia é um Ulisses.  

 O discurso verbal de Calígula, ao referir-se a sua avó, define-se nessa simples metáfora. 

A imagem mental que é formada alia-se ao êthos e, deste modo, identifica precisamente todas as 

características fundamentais para se ‘construir’ o retrato. A devida importância e o 

reconhecimento são atribuídos tanto à sexualidade de Lívia, como também, ao seu caráter.  E, 

mesmo renegando suas origens, Calígula tinha plena consciência de que não poderia renegar o 

óbvio. 

Não é para tanto que até mesmo Cláudio, que era constantemente desprezado por Lívia 

devido a sua deficiência física e a uma saúde frágil, permaneceu fiel aos critérios imagéticos 

estabelecidos por Augusto. Sabe-se que Cláudio teria sofrido dessas enfermidades desde o 

nascimento e fora rejeitado até mesmo pela própria mãe, Antônia, que se referia a ele como um 

monstro e um idiota. A avó raramente conversava com o jovem e, quando o fazia, era breve e 

indiferente. Em geral, a conversação dava-se por meios escritos362. 

                                                        
360 HOMERO, Odisseia. Canto V, 200 a 229. Trad. Carlos Alberto Nunes, São Paulo. Ediouro, 2009. 
361 “Geralmente falando, podemos dizer que tôda a metáfora é uma semelhança abreviada. A diferença 
que há entre uma e outra é, que nesta compara-se a coisa de que se fala com a imagem, que a representa; e 
naquela substitui-se a imagem em um lugar da coisa mesma. Por exemplo, quando eu digo que “um 
homem obrara como um leão”, é uma comparação; e quando falando de um homem, digo, “é um leão” é 
uma metáfora.” QUINTILIANO, M. Fábio. Instituições Oratórias. Tomo II, Livro III, VII, III, p. 113. 
Tradução de Jerônimo Soares Barbosa. Série Clássica Universal “Os Mestres do Pensamento”, Edições 
Cultura, São Paulo, 1944. 
362 SUETONIUS, Vita Divi Claudii, III, 2. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts 
Suetonius 12Caesars/Claudius*.html. Página acessada em 04 de Abril de 2012. 
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 Ainda que por razões políticas,  ele mesmo decretou oficialmente a divinização de Júlia 

Augusta363 (em 42 d.C.) e não deixou de fazer-lhe as devidas homenagens. Observe a imagem a 

seguir:  

 

 

Figura 59 - Dupôndio em bronze de Cláudio – 41 a 50 d.C. 

 Na imagem acima vemos Lívia representada como a deusa Ceres, sentada em seu trono, 

ostentando uma tocha na mão esquerda e, na mão direita, um ramo de grãos. Na inscrição lê-se 

Diva Augusta. 

 Finalmente, Cláudio é o primeiro a ‘reconhecer’ a divinização de sua avó. Contudo, é 

provável que esse episódio não tenha ocorrido tão somente pelo reconhecimento do papel que 

Lívia representou enquanto viva. Sabe-se que o jovem era rejeitado por Augusto e por toda a 

sua família, portanto, sequer cogitavam a possibilidade dele, um dia, ocupar o trono. Afinal, 

Cláudio só foi capaz de fazê-lo graças à intervenção do exército, que eliminou Calígula e 

instituiu o novo imperador.  

 Portanto, talvez fosse necessário executar ações de grande impacto perante os cidadãos 

de Roma. E, existe uma grande possibilidade de que esse evento deveu-se a uma estratégia 

política, para que Cláudio evidenciasse a importância de seu governo e contasse com o apoio da 

população. 

                                                        
363 SUETONIUS, Vita Divi Claudii, XI, 2. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts 
Suetonius 12Caesars/Claudius*.html. Página acessada em 04 de Abril de 2012. 
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 Nero, por sua vez, é mais enfático. Do mesmo modo que Augusto, ele elabora uma 

composição metafórica na numismática de seu governo, onde ele assume o êthos do princeps, 

ou seja: “Nero é Augusto” e “Popéia é Júlia Augusta”. A mensagem é evidente nas 

representações imagéticas a seguir: 

 

 

Figura 60 – Verso de um áureo de Nero. (64-65 d.C.) 

 O verso da moeda mostra Nero, usando a coroa luminosa (típica de uma divindade), 

segurando uma pátera e um cetro. Ao seu lado temos Popéia que também ostenta uma pátera em 

uma das mãos e uma cornucópia na outra. Na incrição lê-se AVGVSTUS AVGVSTA. Esta 

imagem pode estar igualmente relacionada ao primeiro princeps romano Augusto e sua esposa 

Lívia. No entanto, é mais provável que Nero tenha elaborada essa reprodução com a intenção de 

deixar subentendido o seu propósito. Ele e sua esposa podem tanto assumir o significado 

simbólico de seus antepassados, como também enfatizar que estão diretamente relacionados a 

eles. Na imagem, Nero não se compara a Augusto, na verdade, ele afirma que é a continuidade 

da gens Iulia e do primeiro princeps romano. Na imagem a seguir, vê-se a face da moeda. À 

esquerda observa-se o retrato de Nero com uma coroa de louros, ladeado pela inscrição NERO 

CAESAR AVGVSTUS: 
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   Figura 61 – Áureo de Nero (64-65 d.C.)  

  Essa imagem também denota a importância de Nero, com relação ao futuro da nação 

romana. Na imagem, ele ainda é um menino e observa Augusto e sua esposa. Sua figura está 

acima dos dois, e o casal está de frente um para o outro. Interessante observar que o olhar de 

Nero se dirige a Augusto. O princeps é o pater familias e o pater patriae, ou seja, é o principal 

exemplo a ser seguido. Além disso, sua condição sublime e elevada nota-se pelo uso da coroa 

usualmente reconhecida nas divindades romanas. Marido e mulher estão unidos na mesma 

simbologia, ou seja, as feições são semelhantes e têm as mãos estendidas em direção do outro. 

Em outras palavras, seus desígnios coincidem no que diz respeito à pax romana e ao destino da 

nação. Observe: 

 
 

Figura 62 -  Pedra sardônica com Nero, Augusto e Lívia (cerca de 50 d.C.) 
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Considerações finais 

 

 Pelo que foi observado sobre as práticas poéticas, retóricas e imagéticas, nota-se que o 

estudo da imagem (verbal e não verbal) na antiguidade romana estava diretamente relacionado 

às questões de poder. Não há como desvencilhar-se da questão política e ideológica e dos 

métodos utilizados em sua propagação. O estudo do objeto de figuração recai, portanto, nas 

considerações historiográficas, filosóficas e literárias desse período a fim de conhecer o 

pensamento e a forma de olhar de uma civilização a respeito do mundo que a cercava. 

 Notadamente, foi preciso reunir uma série de gêneros e sub-gêneros de discurso verbal e 

de figuração imagética e seus respectivos estudos acerca de suas construções, para 

compreender-se o processo vivido na época. Afinal, uma nova forma de governo surgia após o 

colapso da República Romana e havia a necessidade de incorporar e fortalecer uma nova forma 

de governo direcionada a novos desígnios. Deste modo, como apartar e referenciar aquilo que é 

novo, sem desrespeitar um processo de contínuo desenvolvimento vivido por várias gerações? 

 Augusto tinha plena consciência de que seria primordial estabelecer elementos 

fortíssimos de propaganda para amparar todo esse processo e fundamentar novos princípios, os 

quais persuadissem a população romana sobre a necessidade de ter-se apenas um governante 

para a nação. Isto só tornou-se possível, ao propagarem-se todos os discursos imagéticos e 

textuais ao seu favor, difundindo-os incessantemente por todas as suas províncias. E, sendo 

assim, estas formas de discurso intencionalmente ligavam-no a conceitos morais romanos que o 

elevavam ao mais alto grau de respeitabilidade entre todos os homens. 

 E assim ele o fez. Augusto tornou-se um marco na história romana. Não só redirecionou 

toda a forma de governo, como também foi cultuado como uma divindade e relembrado por 

várias gerações. Mas, por trás de todo seu poder, ele também contou com uma referência 

feminina de extrema importância para o sucesso de seus intentos.  

 Embora historicamente citada como uma das responsáveis pela morte do princeps, Lívia 

Drusila estabeleceu uma nova forma de pensamento no que diz respeito à condição da mulher 

nas relações de poder. Obviamente, o poderio condicionado a ela deveu-se primeiramente por 

sua condição feminina. Afinal, a sensualidade, a beleza e a inteligência eram muito apreciadas 

pelos romanos, que alegavam se ‘submeter’ ao jugo de suas mulheres por encontrarem-se 

enebriados pelas paixões. 

 E, como já foi observado, Lívia era uma mulher de beleza ímpar, de uma inteligência 

notável, além de recatada e descendente de uma nobre família romana. Contudo, essa jovem 
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considerada uma mera esposa elevou-se em um patamar antes jamais visto até então. 

Obviamente, o seu papel de mater familias era intrínseco à sua condição e o respeito absoluto 

aos critérios estabelecidos por seu marido era primordial para os costumes romanos. Todavia, 

Augusto condicionou-a a uma posição de igualdade. Além de esposa, Lívia era uma cidadã 

romana consciente de seus deveres e responsabilidades para com a nação e, deste modo, deveria 

ser tratada como tal. Tácito refere-se que essa conquista deveu-se aos seus ardis femininos, 

todavia, se não fosse por sua retidão e por sua inteligência ela talvez jamais alçasse esse intento. 

E, em respeito aos costumes romanos, a jovem e recatada esposa despiu-se de luxos e passou a 

viver de forma simples, costurando as próprias vestes, assim como as do marido e dos filhos. 

Ela interferia nas questões políticas, todavia, tinha plena consciência de sua condição e, por isso 

a vemos argumentando com seu marido de maneira sábia e perspicaz, dando-lhe conselhos ao 

invés de opiniões. Além disso, sutilmente foi capaz de estabelecer seu lugar como primeira 

esposa do princeps e, de modo tão eficiente, que futuramente seria considerada um exemplo 

para várias gerações, além de ser reverenciada como a representação viva da pax romana e a 

mater patriae da nação. 

 Do mesmo modo que Augusto, Lívia também se elevou a uma condição de importância 

paralela ao marido. Apesar de a mulher ser considerada um ‘ser inferior’ e submisso, de acordo 

com o pensamento republicano, o fator primordial que levou o princeps a romper com os 

costumes romanos no que diz respeito às imagens femininas, deu-se devido a guerra contra 

Cleópatra e Marco Antônio. Essa mulher era a rainha de toda uma nação e ainda possuía um 

amplo referencial imagético divinizado de si e de seu marido. Augusto não poderia conter tal 

audácia e muito menos sentir-se inferior diante de uma afirmação como essa. Portanto, do 

mesmo modo, instituiu que sua esposa, irmã e filha (assim como si próprio) fossem divinizadas.  

 A partir desse momento, Lívia estabeleceu para si a condição que lhe era cabida. Ao seu 

modo, fez-se presente perante a nação, sempre com gestos contidos, modestos, íntegros e 

generosos. Ela procurava demonstrar em todas as suas ações as qualidades essenciais à uirtus 

romana: a clementia, a iustitia e a pietas (atributos próprios do uir). Ou seja, ela procurava 

edificar sua imagem à altura de seu marido, e assim o fez a ponto de alçar um poder ao qual 

nenhuma mulher romana foi capaz.  

Lívia foi uma mulher que soube resguardar-se graças às suas inúmeras ações públicas e 

à constante propaganda imagética que estabelecia sua condição de poder perante a aristocracia e 

o povo romano.  Dessa forma, ela se fortalecia contra eventuais boatos que pudessem denegrir a 

sua reputação. Os autores que levantaram suspeitas sobre o seu comportamento apenas 

trouxeram um considerável número de suposições que, por diversas vezes, foram contraditórias. 

Por mais que tentassem desvinculá-la de seus referenciais imagéticos, os fundamentos que a 
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levaram a atingir tal patamar de poder foram seguramente estruturados por cada detalhe de suas 

ações.  Livia construiu não apenas uma imago física. Suas construções tinham como base o seu 

comportamento, as qualidades que considerava próprias de sua descendência, conforme descrito 

por Suetônio, assim como as que eram reconhecidas por seu público e, é claro, as suas ações em 

vida. Seu êthos foi retratado exatamente como o de Augusto embora, obviamente, em uma 

versão feminina. Suas imagines fizeram uso de todos os recursos retóricos, poéticos e 

imagéticos os quais lhe eram cabíveis. E, sendo assim, amplificaram significativamente seus 

atributos, ‘moldando-lhe’ as características que estariam intrínsecas em sua alma e em sua 

condição divina. Os simulacros de sua figura apenas afirmavam o que o povo romano já tinha 

consciência: apesar de ser uma mortal e, sobretudo, uma mulher, o seu caráter e sua índole a 

elevavam ao mesmo conceito atribuído tão somente a uma legítima divindade romana. Por essa 

razão, Lívia tornou-se um referencial no que diz respeito ao papel da mulher na sociedade 

romana e o marco da grande influência feminina nas relações do poderio imperial.  

Seu conteúdo imagético, no que diz respeito às estatuárias, remetem ao elogio e 

portanto, aproximam-se de uma verdade verossímil e aceita pelo seu público. É certo que a 

fantasia em torno de suas imagens divinizadas apenas revestiam-na com o conceito da Pax 

Romana deixada por Augusto. Entretanto, a verdade acerca de suas ações jamais poderão ser 

descobertas. Todavia, as referências verbais se contradizem em diversos momentos. Seriam 

questões políticas, ideológicas ou mesmo sociais que teriam interferido, ou não, nas suas 

construções verbais? Quando Tácito e Dião Cássio relata o lado vil, perverso e calculista de 

Lívia estariam eles descrevendo uma realidade observada por um grupo restrito, ou a voz dos 

autores declaradamente republicanos teriam levado ambos a concordarem que uma mulher 

jamais seria capaz de agir de acordo com os costumes morais estabelecidos pela República 

Romana? Não há como saber. Não existem meios para afirmar que Lívia Drusilla e/ou Júlia 

Augusta seria totalmente isenta de culpa dos acontecimentos que levaram à morte de inúmeras 

pessoas, inclusive de seu próprio marido. As imagens verbais contradizem as imagens 

escultóricas. Todavia, o cerne dessa última era essencialmente o elogio, pois destinavam-se à 

observação pública.  

Porém, é importante ressaltar a dúvida nas afirmativas observadas nos textos narrativos. 

Embora as descrições possam corresponder à uma suposta verdade, pois tudo leva a crer que os 

acontecimentos são verossímeis à situações já observadas anteriormente, as contradições 

podem, e devem, ser levadas em consideração antes de qualquer julgamento. Não há como 

negar que, de certa forma, Lívia assumiu o caráter do varão, do uir, a partir do momento em que 

tornou-se viúva. E, mesmo antes do falecimento de seu marido, seu papel ao lado dele já a 

preparava para essa situação; afinal, ela era vista ‘sempre ao seu lado’.  



208 
 

O estudo mais intrínseco de suas imagens verbais e não verbais abordaram uma série de 

conceitos, que teriam passado despercebidos nos dias atuais. Contudo, o objetivo desse trabalho 

era realizar uma análise mais aprofundada, que permitisse ao leitor observar, por meio dos 

diferentes discursos verbais e não-verbais, a construção dos êthos dessa importante nobre 

romana, tendo como base a visão do enunciador, do enunciado e do co-enunciador, além de 

identificar a relevância de seu papel como mulher ao lado do princeps. Sua participação numa 

sociedade patriarcal foi um marco, simbolizado por suas inúmeras figurações imagéticas, e estas 

tornaram-se um símbolo de mudança em favor das mulheres, no que diz respeito ao mores 

romano. E, deste modo, não há como dissociar seu caráter do poder que lhe foi atribuído, ao ser 

considerada como o principal referencial feminino da Roma Imperial.  
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