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RESUMO 
 

O objeto de pesquisa encontra sua delimitação no estudo dos Tristia e 

das Epistulae ex Ponto, poemas do exílio de Ovídio, período que se estendeu até sua 

morte. Nestas obras, a construção discursiva da tópica do exílio soma-se à reflexão 

poética sobre sua nova situação como relegatus. Essa combinação dá lugar à necessidade 

da construção da autoridade poética da persona exilada, que pode ser traçada ao longo 

destas duas obras. Ao analisar o modo como Ovídio concebe o exílio, surge a hipótese de 

avaliar se e como a experiência disruptiva do exílio para um poeta romano como Ovídio 

o leva a utilizar estratégias discursivas que lhe permitam erguer-se a si próprio como 

modelo de poeta exilado. Na construção da autoridade poética ovidiana, delimitaremos 

três aspectos a serem analisados. O primeiro versa sobre a figura do poeta exclusus como 

auctor. A partir deste aspecto, estudaremos a relação do poeta com a) a construção de sua 

memória em Roma; b) a reiteração na eleição do gênero de epístolas elegíacas que leva a 

fechar sua carreira poética, prestigiando o gênero por ele proposto e caracterizado 

como ignotum opus (Ars 3. 346); e c) a reivindicação da persona exilada como auctor e 

vates. O segundo aspecto terá como eixo a figura do poeta como centro do mito do exílio, 

nos termos de Claassen (1988). Ovídio constrói a persona como modelo de exilado e, 

portanto, autoridade incontestável sobre o tema. Aqui dedicaremos maior atenção a) às 

caraterísticas do poeta como etnógrafo da região na qual é forçado a viver e b) às 

comparações estabelecidas pelo poeta entre sua persona e figuras míticas da tradição. O 

último aspecto visa estudar a tensão que surge a partir do confronto da autoridade poética 

e autoridade política, especialmente no que diz respeito à relação entre o poeta, o divus 

princeps e a domus Augusta. 
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ABSTRACT 

 

The object of research is the study of the Tristia and the Epistulae ex Ponto, Ovid’s 

poems of exile, a period that lasted until his death. In these works, the discursive 

construction of the topic of exile juxtaposes to the poetic reflection on his new situation 

as relegatus. This combination guides to the necessity of constructing the 

exiled persona’s poetic authority, traceble throughout these two works. By analyzing the 

way in which the poet conceives exile, the questions that emerge are if and how the 

disruptive experience of exile, for a Roman poet like Ovid, leads to discursive strategies 

which allow him to propose himself as a modelic exiled poet. Based in the Ovidian poetic 

authority’s assumption, I established three aspects to be analyzed. The first deals with the 

figure of the poeta exclusus as auctor. I will study the relationship of the poet with a) the 

construction of his memory in Rome; b) the reiteration of the poet’s choice of the elegiac 

epistle genre’s that enables him to close his poetic career giving prestige to the 

genre described by himself as ignotum opus (Ars 3.346); and c) the claim of the 

exiled persona as auctor and vates. The second aspect focuses on the figure of the poet 

as the centre of the myth of exile (CLAASSEN, 1988). Ovid builds the persona as a 

model of exile, an unquestionable authority on the subject. I will center on a) the 

characteristics of the poet as ethnographer of the region in which he is forced to live and 

b) the comparisons made by the poet between the exile persona and figures of the 

mythical tradition. The third and last aspect aims to examine the conflict between poetic 

authority and political authority, in particular, concerning the confrontation among the 

poet and the divus princeps and the domus Augusta. 
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RESUMEN 
 

El objeto de investigación encuentra su delimitación en el estudio de los Tristia y 

de las Epistulae ex Ponto, poemas del exilio de Ovidio, período que se extendió hasta su 

muerte. En estas obras, la construcción discursiva de la tópica del exilio se suma a la 

reflexión poética sobre su nueva situación como relegatus. Esa combinación deja lugar a 

la necesidad de la construcción de la autoridad poética de la persona exiliada, que puede 

ser trazada a lo largo de estas dos obras. Al analizar el modo en que Ovidio concibe el 

exilio, surge la hipótesis de evaluar si y cómo la experiencia disruptiva del exilio para un 

poeta romano como Ovidio lo lleva a utilizar estrategias discursivas que le permitan 

erguirse a sí mismo como modelo de poeta exiliado. En la construcción de la autoridad 

poética ovidiana, delimitaremos tres aspectos que serán analizados. El primero versa 

sobre la figura del poeta exclusus como auctor. A partir de este aspecto, estudiaremos la 

relación del poeta con a) la construcción de su memoria en Roma; b) la reiteración en la 

elección del género de epístolas elegíacas que lleva a cerrar su carrera poética, honrando 

el género propuesto por él y caracterizado como ignotum opus (Ars 3.346); y c) la 

reivindicación de la persona exiliada como auctor y vates. El segundo aspecto tendrá 

como eje la figura del poeta como centro del mito del exilio, en los términos de Claassen 

(1988). Ovidio construye la persona como modelo de exiliado y, por tanto, autoridad 

incontestable sobre el tema. Aquí dedicaremos mayor atención a) las características del 

poeta como etnógrafo de la región en la cual es forzado a vivir y b) las comparaciones 

establecidas por el poeta entre su persona y figuras míticas de la tradición. El último 

aspecto estudia la tensión que surge a partir de la confrontación de la autoridad poética y 

la autoridad política, especialmente en lo que respecta a la relación entre el poeta, el divus 

princeps y la domus Augusta. 
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DELIMITAÇÃO DA HIPÓTESE DE PESQUISA 

 

O seguinte estudo é o resultado de um itinerário que se inicia em 2016, nos 

momentos ulteriores da escrita de nossa dissertação de mestrado A exemplaridade do 

abandono: epístola elegíaca e intratextualidade nas Heroides de Ovídio. Sob o propósito 

de dar continuidade a certas linhas de pensamento propostas no mestrado, e sem querer 

abandonar nossa afeição pelo estudo de Ovídio, procuramos uma hipótese de trabalho que 

permitisse elaborar o estudo das últimas coleções de poemas ovidianos, conhecidos como 

“poemas do exílio”, ou também “epístolas do exílio”1 reunidas nos Tristia e nas Epistulae 

ex Ponto. Tal qual assinalado pelo próprio Ovídio no começo de Ex Ponto, elas se 

irmanam no lamento pelo exílio e na busca do perdão que lhe permita retornar a Roma.  

Originariamente, em nosso projeto de doutorado propusemos estudar as inovações 

ovidianas que levam a pensar em uma “poética do exílio”. Depois de longa e detida leitura 

bibliográfica, intrínseca à construção do objeto de estudo, notamos que as peculiaridades 

do exílio ovidiano foram trabalhadas segundo diferentes perspectivas e com distintos 

níveis de aprofundamento por uma série de estudiosos, especialmente nos últimos trinta 

anos. Entre eles, deve-se destacar a reconhecida contribuição de Claassen, em diversos 

artigos, e, particularmente, em seus dois livros que reúnem estudos sobre o exílio 

ovidiano, Displaced persons (1999) e Ovid revisited (2008). Igualmente relevante é o 

estudo de Nagle, Poetics of exile (1989), a partir do qual se funda a nova corrente de 

estudos sobre o exílio do poeta. Menos referidos nos diversos estudos, porém, são os 

artigos de Davisson, a cuja profunda e acertada análise das epístolas do exílio ovidiano 

faremos contínua referência no percurso de nosso próprio trabalho. Todavia, essas são 

apenas algumas autoras dentre muitos estudiosos que se voltaram a estudo destas obras 

ovidianas, abrindo caminho a mais um redescobrimento do poeta2. 

É possível, assim, perceber a ausência de um estudo sobre a construção da 

autoridade poética da persona exilada das epístolas. Legitimar sua figura é 

particularmente necessário porque sua condição de exilado irremediavelmente retira 

autoridade de quem fora parte do círculo próximo do princeps, tanto por força de seu 

 
1 Falaremos sobre o gênero de forma mais específica no Capítulo 1.3 desta tese.   
2 Menciono aqui outros autores cujos estudos abarcam as duas obras: Williams (1994), Tola (2000), 
McGowan (2009). 
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carmen como de seu error. É esta auctoritas poética do Ovídio relegatus que constitui o 

objeto desta pesquisa. 

Ovídio tem recebido grande atenção por parte dos estudiosos brasileiros. Há 

monografias, dissertações e teses sobre seus poemas amorosos, sobre a persona do 

praeceptor amoris, o didatismo e sua fase épica-mitográfica nas Metamorphoses, além 

de várias (e recentes!) traduções de suas obras. Este fenômeno, que não é mais do que um 

reflexo do que acontece em nível global nos estudos ovidianos, não se mostra tão prolífico 

no Brasil quanto a suas últimas composições. Nos últimos dez anos, os trabalhos 

acadêmicos produzidos em língua portuguesa têm se voltado principalmente ao estudo 

dos Tristia3. Conhecemos uma tradução do primeiro livro de Ex Ponto4 e há apenas um 

trabalho de nosso conhecimento que se dedica a estudar ambas as obras5. 

A tese que aqui oferecemos busca trazer uma reflexão sobre os Tristia e as Epistulae 

ex Ponto. As duas obras em conjunto serão relacionadas e o conteúdo analisado tanto de 

forma sincrônica como diacrônica. Como recurso metodológico, na análise se prestará 

especial atenção à métrica, ao léxico e às figuras sonoras. Este trabalho se ocupa das duas 

obras, com suas semelhanças e especificidades, analisando-as sob a lente da construção 

de autoridade poética. O ponto de partida desta pesquisa apoia-se na afirmação da criação 

de um mito do exílio por parte de Ovídio6, sem, porém, adentrar na discussão da possível 

ficcionalidade da obra. Dispensa-se a análise da veracidade ou não do exílio ovidiano, já 

que a necessária construção de uma autoridade poética é parte intrínseca da persona 

poética delineada nos poemas. 

Como previsto no projeto inicial, na primeira fase do doutorado nos dedicamos ao 

cotejo de edições críticas e análise morfossintática das epístolas. Nas análises e citações 

das obras do exílio, seguimos a edição de Luck7 para os Tristia, e a de André8 para as 

Epistulae ex Ponto. Caso se utilize uma lectio diversa da trazida por esses editores, 

evidenciaremos a divergência e o motivo dessa escolha no trabalho. O uso de v e u nos 

textos latinos respeita a escolha de cada editor, não apenas nas citações das obras do 

exílio, mas também em diferentes obras de Ovídio ou outros poetas. 

 
3 Prata (2002, 2007), Santos (2015), Avellar (2015, 2019), Grosso (2015). 
4 Grosso (2015). 
5 Santos (2019). 
6 Nos termos de Claassen (1988). 
7 Luck (1967).   
8 André (1977).  
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Todas as traduções do latim para o português dos Tristia e das Epistulae ex Ponto 

são nossas. Caso haja exceções, serão expressamente indicadas no texto. A tradução é em 

prosa, visando à compreensão do texto e facilitar a leitura e acompanhamento da própria 

análise.  

As abreviaturas das obras latinas seguem as propostas pelo Oxford Latin Dictionary 

(OLD) e as das gregas, as propostas pelo Greek-English Lexicon (Liddell-Scott). No 

corpus da tese, os nomes das obras de Ovídio, após a primeira menção, serão abreviados 

da seguinte forma:  

Amores: Am 

Heroides: Her 

Medea: Med 

Ars amatoria: Ars 

Fasti: Fast 

Metamorphoses: Met 

Tristia: Tr 

Epistulae ex Ponto: Pont 

Ibis: Ib 

A figura de Ovidius relegatus é construção do poeta e seria equivocado identificá-

lo com Ovídio, a personagem histórica. A confusão entre as diferentes máscaras de Ovídio 

(o poeta relegatus, o autor empírico, o vates imortal) advém da conjunção da primeira 

pessoa singular e do suposto caráter autobiográfico do conteúdo das diferentes cartas e 

elegias, nas quais Nasão expõe sua desgraça nos confins do Império. A mistura entre um 

e outro pode acarretar leituras biografistas da obra ovidiana ou que levem a cair na 

desafortunada intentional fallacy. Reconhecendo essa diferença fundamental, 

esclarecemos que, por questões de estilo, diremos “Ovídio” ao fazermos referência à 

persona que sofre o exílio no corpus estudado. Caso pretendamos dissertar explicitamente 

sobre Ovídio, o autor histórico, destacaremos esta referência. 
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 “Was glänzt, ist für den Augenblick geboren; 
Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren”. 

Johann Wolfgang von Goethe, Faust (Vorspiel)  

 

“Aquí me pongo a cantar 
Al compás de la vigüela 

Que el hombre que lo desvela 
Una pena estrordinaria 

Como la ave solitaria 
Con el cantar se consuela 

 
(…) 

 
Sosegao vivía en mi rancho 
como el pájaro en su nido; 

allí mis hijos queridos 
iban creciendo a mi lao … 
Sólo queda al desgraciao  

lamentar el bien perdido”. 

José Hernández, El gaucho Martín Fierro (Canto I, III) 

 

 

  



12 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Ovídio, exilado em Tomos desde 8 EC. até sua morte, provavelmente no ano 17 

EC., dedicou seu tempo à produção de duas obras (i. a.) que versam sobre o lamento por 

sua condição de relegatus9 e apresentam sua defesa pessoal ante os duo crimina, causas 

de sua condenação: carmen et error (Tr. 2.207). A primeira dessas duas obras, composta 

entre 8-12 EC, leva como título Tristia e consiste em 50 elegias divididas em cinco livros; 

a segunda composição, Epistulae ex Ponto, consta de quatro livros de epístolas, cujos 

primeiros três foram escritos e publicados entre 12-13 EC. O último livro, porém, teria 

sido publicado post mortem10, embora sobre isto e sobre a aparente falta de organização 

editorial haja cada vez mais ceticismo por parte dos críticos11.  

Carmen et error, como dissemos, são as causas de sua relegação e objeto de sua 

defesa ao longo do corpus. Há consenso, justificado pelo testemunho do próprio Ovídio, 

em entender que o carmen teria sido a Ars amatoria, a qual iria contra as leis augustanas 

que buscavam preservar o matrimônio e a família12. Por outro lado, sobre o error muito 

se conjectura, mas pouco se sabe13. Segundo a hipótese mais comentada, Ovídio teria 

visto algo que não deveria. Isto se sustenta textualmente mediante referência direta a esse 

fato (Tr. 2.103-110) e diversos paralelismos estabelecidos pelo próprio Ovídio entre sua 

 
9 Ovídio é condenado à relegação por um edito do próprio Augusto no ano 8 EC. A relegatio diferentemente 
do exílio, não suponha a confiscação de bens. Ovídio afirma a diferença entre ser exilado e relegado em 
vários lugares (por ex., Tr. 2.137; 4.4.46; 5.2.57-8). Especialmente em Tr. 5.11, Ovídio diz responder a 
uma carta de sua mulher, quem se sentiu ofendida por ter sido chamada exulis uxor (2). Para seu consolo, 
ele explica que, na verdade, não foi condenado ao exílio, mas à relegatio (21-22), graças à clemência de 
César (20) e apela a Fortuna para que deixe de nomeá-lo como exul (29-30). 
10 Williams (2002, 338). 
11 Claassen (1990b, 114), Holzberg (1997, 196–200); Wulfram (2008, 259–279), Galasso (2008), 
Franklinos (2019).  Entre suas particularidades, Pont se destaca por sua longitude em comparação a todos 
os outros livros de Tr e Pont e por cubrir um espácio de tempo maior: quatro anos (13-16 d.C.), em vez de 
um máximo de dois, como os outros livros.  
12 Cf. Nagle (1995, 3). Esta autora arrisca que o carmen não seria a Ars, mas as Met, uma vez que “what he 
‘saw’, which is reflected in the [Metamorphoses], was the working of myth in Augustan propaganda and 
the manipulation of ideology, which disguised the introduction of a new form of monarchy as the restoration 
of Republican forms of goverment”. A interpretação de Nagle é bastante ousada e facilmente refutável, já 
que Ovídio faz menção específica a Ars em Tr. 2. 211-212, como bem aponta Ingleheart (2006, 64), quem 
considera a leitura de Nagle “a perverse view”. Além disso, em Tr. 1.7.11-12, Ovídio destaca quão 
importante é esse poema: carmina maior imago / sunt mea. 
13 Qual seria o error que levou o poeta ao exílio continua a representar para a crítica um problema difícil 
de elucidar. Não há registro histórico nem menção mais específica no próprio corpus ovidiano. Inclusive, 
foi proposto entender carmen et error como uma hendíade, que se deixaria ler como “o erro do poema” 
(Thibault, 1964, 36-37) apud Ingleheart (2006, 64) e Nagle (1995, 3). 
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situação e personagens míticas que também sofreram um castigo justamente por ter visto 

o que não deveriam14. 

Nestes poemas, comumente catalogados como obras a respeito do exílio 

ovidiano15, o poeta oferece uma representação de si mesmo no exílio, e escreve sobre sua 

experiência como relegatus e a dor pela separação da família, dos amigos e, sobretudo, 

de Roma. O sofrimento do poeta vê-se exacerbado: Ovídio é relegado a uma terra bárbara 

sem possibilidade de comunicar-se por meio de sua poesia. Recorrendo de forma 

permanente à hipérbole16, o poeta descreve a adversidade da situação em que se encontra. 

Por exemplo, diz ele, embora as próprias condições climáticas da viagem que o levam a 

sua relegação já pretendam afastá-lo de seu labor, que sempre ousa continuar a escrever 

(Tr. 1.11.41-42: improba pugnat hiems indignaturque quod ausim / scribere..., [o duro 

inverno luta e se indigna porque ouso escrever…]), desafiando as circunstâncias. 

A relação de Ovídio com seus leitores imediatos difere de uma coleção à outra. 

Nos Tr, os nomes dos destinatários dos poemas são evitados, diz Ovídio, por medo a 

represálias àqueles amigos que recebem sua correspondência17. Ao contrário, nas Pont, 

os nomes dos destinatários são destacados no começo das cartas, o que torna as 

características próprias da epístola, como o endereçamento e a saudação, também mais 

evidentes do que nos Tr.  

Os poemas se apresentam ao leitor com uma indiscutida aparência autobiográfica, 

aproximando-se da autoficção, em que há uma identidade em primeira pessoa, como na 

autobiografia, porém as situações são ficcionalizadas. Isto leva a encontrar nos poemas 

 
14 É o caso de Acteão e Tirésias, sobre os quais dissertaremos com mais profundidade infra.  
15 Williams (1996) defende que Ib deve ser lido também como um dos poemas que trata do exílio, uma vez 
que seria um ataque que revelaria o estado psicológico do poeta, que sucumbe à melancolia e se mostra, às 
vezes, como maníaco depressivo (112-133). Williams chega a essa conclusão depois de, no primeiro 
capítulo do estudo, rejeitar a importância que tiveram a obra de Calímaco e outras obras helenísticas do 
mesmo gênero na feitura do Ib (7-14). A afirmação de Williams sobre a influência helenística é discutível. 
Porém, o mais extravagante de sua postura não é a leitura psicológica, mas a psiquiátrica (como bem aponta 
HELZLE, 1997), que finaliza com o diagnóstico de que Ovídio era depressivo e paranoico (WILLIAMS, 
1996, 125). Uma abordagem como essa não logra evitar a leitura autobiografista do poema, além de 
desdenhar a tradição poética em que Ovídio se insere já a partir do próprio título da obra (o poema invectivo 
de Calímaco, do qual não sobrevive nenhum fragmento, leva também o nome Ibis). Martin (2004, 9), por 
sua vez, admite a leitura de Williams como possível. Todavia, segundo a autora, isso não mudaria o fato de 
que o tema do poema não é propriamente o exílio, mas a persecução de um inimigo por meio de vitupérios. 
Concordamos com a última observação, esclarecimento que nos parece importante para circunscrever o 
objeto de estudo, já que não nos centraremos nos poemas do exílio, como um todo, mas naqueles poemas 
sobre o exílio.  
16 Falaremos da utilização do recurso da hipérbole como instrumento para narrar o inarrável infra. 
17 Oliensis (1997) reflete sobre a supressão dos nomes dos destinatários em Tr. Segundo a autora, ao evitar 
os nomes, Ovídio faz um comentário implícito sobre a censura que prevalecia na Roma de Augusto (185). 
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uma persona que na verdade amalgama o autor empírico, o poeta exilado e a persona 

protagonista desse exílio18. Claassen distingue esses três aspectos na identidade de 

Ovídio, postulando, por um lado, o poeta, artista romano, compositor das elegias do 

exílio; por outro, o exsul, o homem que se lamenta pelo castigo ante o carmen et error. 

Por último, o vates seria mensageiro da verdade divina e poeta triunfante19. Os dois 

primeiros aspectos da identidade ovidiana se superpõem, na medida em que a queixa do 

exsul advém de seu labor como poeta. É este poeta exsul o que se confunde com o poeta 

empírico (que pode ter sido exsul também ou não!). 

Assim como não devemos entender estas elegias como estritamente 

autobiográficas, também não podemos cair no problema da intentional fallacy20. Se 

partimos da perspectiva de que as obras do exílio refletem de alguma forma um exílio 

efetivamente ocorrido, a intenção do poeta constitui um problema hermenêutico ao 

tomarmos o que ele diz não como ficção, mas como testemunho do exilado. Portanto, 

escolhemos não pensar na intenção do autor empírico nos poemas, mas no objetivo do 

poeta exsul. A confusão, porém, é por vezes inevitável. Podemos chegar a vislumbrar 

uma justaposição do autor empírico e o diegético quando entra em jogo o tropo da 

hipérbole. Nesse interstício, o autor empírico parece reconhecer o incrível da situação, 

mas para a persona fictícia essa é sua realidade, apresentada pelo narrador em forma 

poética.  

Por sua condição de exilado e o fato de que esse castigo aconteça numa terra em 

que o latim não é a língua principal, Ovídio é reduzido à condição de relegação cultural, 

que o priva do poder de fala no âmbito da sociedade romana, mas também fora dela, já 

que tampouco lhe é possível se comunicar na língua de seus hóspedes, os getas. Esse 

espaço de confinamento dá lugar a uma figura poética cuja voz é prejudicada e qualquer 

ato de fala vê-se reprimido pelas circunstâncias. Dessa forma, a escrita, i. e., sua poesia, 

passa a ganhar um lugar primordial como meio de comunicação, convertendo-se em 

língua capaz de falar as palavras mudas, como afirma o poeta em Tr. 5.13.29-30: sic ferat 

ac referat tacitas nunc littera voces, / et peragant linguae charta manusque vices [assim 

agora que a carta leve e traga as mudas vozes, e que o papiro e a mão assumam o papel 

da língua]. A partir disto surge a possibilidade de pensar na necessidade de reabilitação 

 
18 Mais sobre a questão da noção de persona entre os antigos romanos em Vasconcellos (2016). 
19 Claassen (2008, 8-9). 
20  Beardsley, Wimsatt (1946).  
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da autoridade poética do poeta relegatus como um recurso para autorizar aquelas palavras 

que foram condenadas ao silêncio, outorgando-lhes valor.  

O destaque da autoridade poética de Ovídio não é completamente novo em suas 

obras. Ao longo de sua carreira, Ovídio dedica enorme cuidado e atenção ao cultivo de 

sua persona, modelando e remodelando-a conforme o tema que está a tratar. Não 

obstante, a mudança mais significativa advém com sua relegação a Tomos. Com esta 

experiência disruptiva, sua identidade como exilado torna-se um fator dominante. Ainda, 

porém, há elementos de continuidade e descontinuidade entre os poemas do exílio e os 

anteriores. Muitas das diferenças entre estas personae (a atual e as prévias) estão mais 

próximas de serem diferentes versões da mesma coisa do que grandes desvios. Por 

exemplo, na Ars ele se apresenta como o praeceptor amoris, capaz de ensinar a arte de 

amar. Da mesma forma, no exílio, se apresenta como alguém que tem acesso privilegiado 

a um tipo de conhecimento que as pessoas em Roma não têm sobre como é ser um exilado, 

sobre seu lugar de confinamento, sobre a vida em uma província distante de Roma, 

precisamente porque ele é um relegatus.  

Esta nova posição também lhe outorga autoridade para apresentar mitos muito 

familiares sob uma luz estranha ou pouco familiar, trazendo-os como exempla que 

ilustram sua extraordinária situação. Todavia, em muitos casos ele mesmo os descarta 

fazendo recurso da refutatio exemplorum, estabelecendo comparações e expressando a 

diferença hiperbólica entre sua situação e aquela de figuras míticas. Ao fazer isso, ele se 

proporia como novo paradigma. Portanto, a maior ênfase em sua autoridade durante o 

exílio seria resposta ao fato de que, como relegatus, castigado por Augusto, ele se 

encontra em posição debilitada, se comparada a seu status anterior em Roma.  

A discussão sobre a continuidade e descontinuidade também envolve a questão 

sobre o gênero e os temas tratados na poesia do exílio. Pode-se dizer que a poesia do 

exílio se apresenta como uma nova espécie. Afasta-se das obras imediatamente anteriores 

em formato (já que, pelo menos grande parte dos poemas apresenta formato epistolar) e 

matéria (centrado agora apenas no lamento)21. A elevação genérica que trouxeram as Met 

 
21 Helzle nota que a primeira palavra de Tr. 1.1 é parve, o que gera grande contraste com sua obra prévia, 
ao ser comparado com a primeira palavra de sua primeira obra, arma (Am. 1.1.1), e as implicações 
intertextuais que ela supõe. Portanto, a primeira palavra dos Tristia aponta o distanciamento entre a obra 
no exílio de sua obra anterior (HELZLE,1989, 9). Porém, o autor logo estende seu raciocínio encontrando 
mais um significado no termo: “parve seems to stress continuity in his elegiac work at the same time as 
pointing out a contrast between the pre-exilic an the exile-poems” (HELZLE, 1989, 9).  
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e os Fastos22 é interrompida pela relegatio. Com ela, aparece a necessidade de uma nova 

espécie, mais adequada para comunicar sobre estas novas circunstâncias da produção 

poética. Ainda assim, podemos encontrar exemplos nas epístolas do exílio em que há uma 

aproximação das Heroides e uma persona exilada construída como uma das heroínas 

ovidianas23. 

A construção discursiva da tópica do exílio segundo a experiência de Ovídio, longe 

de desconhecer os tópoi poéticos vinculados ao tema na tradição poética anterior, retoma-

os e remodela, institucionalizando uma série de motivos e formas de tratamento, que 

geram uma poética ovidiana do exílio. Ademais, tanto nos Tr quanto em Pont, o poeta 

estabelece relações autotextuais com suas próprias obras, das quais extrai também 

material que se combina com a tópica do exílio. Além de estabelecer estas relações, o 

poeta reflete de forma explícita nas epístolas sobre sua carreira poética, seu público-alvo, 

o impacto que ela teve e tem, e sua qualidade poética. Por isso, por conta da instauração 

de tópicas sobre o exílio, da recepção de sua obra anterior e da reflexão poética que isso 

acarreta, nas obras do exílio pode ser identificado um objetivo metapoético.  

 É lícito nos perguntarmos qual é o propósito destas epístolas poéticas. Pretendiam 

atingir seu destinatário e transmitir certa mensagem ou são peças de literatura com um 

destinatário? Ou talvez ambas as possibilidades? Uma coisa parece certa: como peças 

poéticas, têm pretensão de atingir um público leitor amplo, não apenas restrito ao âmbito 

dos seus contemporâneos, mas também a posteridade. Como aponta McCarthy, “Latin 

poets were conscious of their future readers or a generalized ‘posterity’”24, da mesma 

forma em que eles mesmos eram conscientes de serem a “posteridade” de, por exemplo, 

poetas gregos. A evidência que temos de um processo editorial e reordenamento das cartas 

nos livros são uma indicação do conteúdo literário, dispensando a ideia de apenas um 

destinatário original (se é que houve algum em qualquer momento)25.  

 
22 Nagle (1980, 20) interpreta a falta de conclusão dos Fastos como algo simbólico, já que representaria a 
drástica mudança causada pelo exílio na vida do poeta. Luisi, por sua parte, entende que os Fasti foram 
concebidos como seis livros e não mais (Fast. 6.798). A decisão de tratar apenas seis meses teria tido 
motivos políticos (2006, 46-52). 
23 Sobre esta relação, ver Rosenmeyer (1997). No Brasil, remetemos a Avellar (2019). Sobre as Heroides 
trabalhamos a questão da intratextualidade entre as epístolas na nossa dissertação de mestrado, 
Ugartemendía (2017) 
24 McCarthy (2019, 10). 
25 Como paralelo na tipologia da poesia didática, ver Sharrock (1994, 10 ss.) para quem os textos que 
desdobram o receptor entre “reader” (destinatário-aluno inscrito na letra das obras) e “reader” (a face de 
todo leitor que se aproxima de tais textos não para aprender, mas antes para observar “de cima” como se 
faz a interação entre magister e discipulus).  
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Nesta tese, procuramos demonstrar como a construção da autoridade poética da 

persona guia os muitos argumentos e o uso de recursos retóricos que Ovídio apresenta 

em sua poesia do exílio. Estes recursos nem sempre se afastam consideravelmente das 

estratégias utilizadas em suas obras passadas, mas sim ganham nova luz quando são 

aplicadas em um contexto de “reparação poética”26. É possível acompanhar o 

desenvolvimento na persona do exílio, revisitando sua carreira, refletindo sobre sua 

situação e estabelecendo sua autoridade como poeta exilado, auctor e Romanus vates. Ele 

lida ainda com autoridades externas: outros poetas, a autoridade da tradição mitológica, 

exempla, fontes etnográficas e, certamente, a própria auctoritas de Augusto. O princeps 

destacou-se em sua época por superar todos em auctoritas, acumulando poder político, 

legal e religioso sem precedentes na história de Roma. O próprio título Augustus destaca 

sua auctoritas do ponto de vista etimológico. A escolha da autoridade do poeta como foco 

do nosso trabalho sustenta-se, em parte, na constante tensão presente na poesia do exílio 

entre o princeps Augusto e Ovídio, e na relevância dessa tensão no momento da 

interpretação crítica da obra. Ovídio desafia estas autoridades para construir, se é possível 

dizê-lo nestes termos, uma auctoritas para si mesmo.  

Para abordarmos este corpus de poemas, partiremos dos diferentes aspectos da 

persona ovidiana apontados acima para organizá-los em três capítulos.  

O primeiro capítulo centrar-se-á na figura de Ovídio como auctor. Ao passo que 

seu status como vates é apenas questionado, parece haver uma necessidade de confirmar 

e revitalizar seu labor como auctor. Serão abordados aqueles poemas em que Ovídio 

ratifica a autoria de suas obras, controlando possíveis correções, o significado e recepção 

não apenas destas epístolas, mas também de obras anteriores. Também serão levadas em 

consideração aquelas peças em que Ovídio lista poetas, gêneros e motivos poéticos já 

explorados, refletindo sobre eles e reivindicando seu próprio espaço no cânone literário, 

sublinhando sua importância como Romanus vates e a construção da memoria do poeta. 

Finalmente, daremos atenção à questão do gênero da obra, discutindo com a bibliografia 

sobre o tema e propondo nossas próprias conclusões a respeito.  

O segundo capítulo explorará a relação entre os poemas ovidianos e a tradição 

mítica. Ao se colocar no centro de um mito do exílio, essa persona deve ter mais 

 
26“By casting the poetic act as a mode of redress [reparação], that is, as a corrective and remedy for 
suffering, ([…) poetry [has] the capacity to respond to injustice, right a wrong, and offset the burden of 
political oppression both immediately and in the future” (MCGOWAN, 2009, 1-2). 
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autoridade do que nenhuma outra para falar sobre esta experiência. Em primeiro lugar, 

examinaremos as epístolas e passagens nas quais Ovídio oferece descrições etnográficas 

da Cítia. O objetivo é examinar o modo em que, ao se envolver em uma sorte de escrita 

etnográfica e descrever seu lugar de relegação, reforça a importância de sua experiência 

de primeira mão, que funciona como uma vantagem para fortalecer seu discurso. Após 

isso, repassaremos a deconstrução de figuras míticas e heróis por meio de comparationes 

com o poeta e sua situação pouco usual, por meio do recurso da refutatio exemplorum, 

permitindo-lhe caracterizar sua própria persona como o centro de uma nova tradição 

mítica.  

No terceiro capítulo, pensaremos sobre a descrição de Augusto como governante 

com caraterísticas divinas, como uma forma loquaz de adulação. Nas obras prévias de 

Ovídio, Augusto já é retratado como um deus (especialmente nas Met). Mas a assimilação 

do princeps com uma deidade é particularmente disseminada ao longo do corpus da 

poesia do exílio. Sua deificação é um fato que leva o poeta a representá-lo como um deus-

homem, um deus praesens27. Veremos que a representação poética do divino Augusto 

nem sempre enobrece o princeps. A sagacidade de Ovídio permite louvar e, ao mesmo 

tempo, desaprovar Augusto e, junto com ele, sua auctoritas. O capítulo encerra-se com 

reflexão sobre a apresentação da figura de Tibério nos poemas do exílio e sobre a 

importância da inclusão do louvor à domus Augusta e suas gestae por parte do poeta, 

como forma de trazer autoridade para seus escritos. 

 
27 Scott (1930, 58ss.); Hardie (2002, 9); McGowan (2009, esp. 84ss). 
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PRIMEIRO CAPÍTULO: A AUTORIDADE DO RELEGATUS 

 

 

 

 

 

1.1 Auctor, vates e memoria do poeta 

 

1.1.1 O exclusus poeta 

 

Nos Tr e nas Pont, Ovídio apresenta como ego um poeta relegatus, Nasão28. Essa 

persona já não é exatamente a mesma que o leitor de Ovídio conhecia (Tr. 3.11.25: non 

sum ego qui fueram [não sou aquele que eu fora]; 4.10.1: ille ego qui fuerim... [aquele 

que eu fui...]). Ele não é mais aquele poeta amator ou praeceptor amoris. Agora ele é um 

exclusus poeta cuja fortuna sofreu, com o exílio, uma nova metamorfose: 

 
sunt quoque mutatae, //p ter quinque uolumina, formae29,  
   nuper ab exequiis // carmina rapta meis.   
his mando dicas, //p inter mutata referri     
   fortunae uultum // corpora posse meae;                    120   
namque ea dissimilis //p subito est effecta priori 
   flendaque nunc, // t aliquo // tempore laeta fuit. (Tr. 1.1.117-122) 
 
[Há também as mudadas formas, quinze volumes, poemas há pouco 
arrebatados das minhas exéquias. Peço-te que lhes digas que, entre corpos 
transformados, pode ser mencionado o rosto de minha fortuna, pois esta, 

 
28 Nos Tr, “Naso” aparece treze vezes (Tr. 1.7.10; 2.1.119; 3.3.74, 76; 4.45; 10.1; 12.51; 4.4.86; 5.1.35; 
3.49, 52; 4.1; 5.13.) e 27 em Ex Ponto (Pont. 1.1.1; 3.1; 5.2; 7.4, 69; 8.1, 30; 10.1; 2.2.1; 4.1; 5.1; 6.2; 10.2, 
15; 11.2; 3.1.3; 5.4, 44; 6.1; 7.13; 4.3.10; 6.2; 8.34; 11.2; 14.14; 15.2; 16.1). A quantidade de aparições 
levou à suposição de uma distinção feita pelo poeta entre Ovídio, o autor, e Naso, o poeta exilado 
(VIDEAU-DELIBES, 1991, 13; MCGOWAN, 2009, 169). Todavia, embora a quantidade de vezes em que 
se menciona o nome Naso seja maior nas obras do exílio, o poeta também faz referência a si mesmo como 
Naso em obras anteriores; por exemplo, no primeiro verso do epigrama de abertura de Amores: qui modo 
Nasonis fueramus quinque libelli (no total serão três menções na obra completa: Am. 1.1; 2.1.2 e 13.25). 
Em nenhum lugar desta obra nem de nenhuma outra do poeta ele se chama a si mesmo Ovídio. Portanto, a 
afirmação desta distinção não é completamente persuasiva. A constante aparição do nome Naso tem a ver 
mais com o fato de que no exílio Nasão é absoluto protagonista de seus poemas, ao passo que em obras 
anteriores não o era.  Sobre a aparição do nome Naso e sua importância como marca editorial nos Tr, ver 
Martelli (2013). 
29 Encontramos o mesmo verso em Tr. 3.14  
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repentinamente, tornou-se diferente da anterior e agora deve ser chorada, 
em outro tempo foi feliz]. 
 

O poeta alude autotextualmente ao primeiro verso de suas Met30, mediante termos que 

delimitam o tema da obra mutatae ...formae (117), em posições destacadas no final do 

primeiro hemistíquio e no final do hexâmetro. Portanto, já no começo dos Tr, o exílio é 

apresentado como mais uma metamorfose que Ovídio pede à própria obra (119, his 

mando dicas ...) listar entre aquelas contidas no carmen.  Além disso, estabelece-se a 

continuidade entre sua obra prévia e a atual, que se prolongará no decorrer dos dois 

corpora de poemas. Ao mesmo tempo, há descontinuidade a respeito do gênero e tema 

tratado na obra atual, uma vez que a persona metamórfica escreve epístolas elegíacas com 

função de lamento31. Esta descontinuidade, além de fazer-se manifesta pela métrica dos 

poemas, é explicitada no verso 122. Esse contraste se da entre o tema atual (flendaque 

nunc) e um passado mais alegre (aliquo tempore laeta)32, não apenas no nível semântico, 

mas também no sintático, mediante disposição quiástica dos elementos dos versos e a 

possibilidade de cesura trimímera, separando os sintagmas. O pranto, como elemento 

líquido, conota o movimento permanente, a metamorfose não apenas do tema da poesia, 

mas também a do poeta33. 

Ovídio, imbuído desta nova máscara de exclusus poeta afastado de Roma pode 

sofrer – nas palavras de Lowrie – por força do poder pragmático de Augusto; porém, 

apesar da presente impotência da escrita, ela tem poder determinante para a posteridade34. 

Isso acontece uma vez que o poder poético era medido em termos de posteridade35.  Para 

 
30 In nova fert animus mutatas dicere formas /corpora (Met. 1.1-2). 
31 Williams (2002, 338): “he returns elegy to its alleged origins as a song of lament”. 
32 Ver infra, Tr. 5.1.5-6: flebilis ut noster status est, ita flebile carmen / materiae scripto conueniente suae 
[tal como nosso estado é choroso, assim choroso é o poema, sendo o escrito conveniente à matéria].  
33 Tola aponta (2000, 5) que “[e]l elemento líquido en su aspecto dinámico se manifiesta, en las 
Metamorfosis, bajo la forma del llanto, del diluvio, como en el primer libro (I, 260-261; 264 y ss.; 270-271; 
285 y ss. 291-292), y de la tormenta (XI, 474-572)”. Sobre o imaginario das lágrimas nos poemas do exílio, 
Tola afirma (2000, 8) que “[d]esde el inicio del texto el cambio provocado por el exilio se relaciona en las 
Tristia con un elemento que comporta, como hemos dicho, un movimiento permanente. Más precisamente, 
se trata de un elemento incluido en la naturaleza física del hombre. El poeta designa también al exilio como 
un lacrimabile tempus (Tr. V, 12, 1), de modo que la transformación que resulta de su nueva situación 
histórica (tempus) se alía con un elemento líquido cargado de connotaciones negativas, puesto que son las 
lágrimas provocadas por un desorden en la experiencia de Nasón. Incluso una red verbal conjuga, a lo largo 
del texto, en sus componentes formales, los rasgos contrastantes de la noción misma de metamorfosis: si la 
forma -bile (lacrimabile) remite a una potencialidad, el sufijo -ndus (flenda) se relaciona con la imagen de 
una obligación fatal, como lo es el exilio para Nasón”. 
34 Lowrie (2009, xii) 
35 McGowan (2009, 204). 
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que a escrita tenha esse poder para a posteridade, Ovídio deve mostrar competência para 

organizar um discurso persuasivo considerando o passado, isto é, a tradição, e narrando 

o presente sem deixar de guardar deferência para a tradição que o envolve. Assim, 

autorizará suas palavras ante futuras gerações. Legitimar sua figura de exclusus tem uma 

função pontual, a de investir a persona de autoridade poética para continuar – com perdão 

da tautologia – o fazer poético, e preservar a sua aceitação como poeta do principado, 

mesmo havendo sofrido a aflição da relegatio. O castigo certamente pode deslegitimar a 

pessoa, mas não necessariamente a persona no contexto discursivo.  

A construção da autoridade poética é coerente com o desenvolvimento do chamado 

“mito do exílio”, conceito desenvolvido por Claassen, que o descreve nesses termos: 

 
[I]f one concludes that the exilic works are stylistically the culmination of 
the singularly fruitful career of a talented poet, then it follows that the 
poeta, in his particular, stylized depiction of the exsul, has assumed the role 
of vates, the singer of timeless poetic truth. This «poetic truth» lies in the 
transcendental sphere of an existential myth: the myth of exile. This is 
something different from saying that Ovid's exile is fictitious. He has 
converted the exile of a Roman aristocrat, to a Graeco-Thracian city during 
the closing years of Augustus' regime, into a heroic state36.  

 

Como todo mito, o do exílio ovidiano também tem versões. Ovídio plasma nessas 

epístolas sua versão, o que não impede que haja outras, já que o exemplo mitológico, 

explica Lechi, insere-se em uma tradição literária que deve estar presente para o escritor 

e o leitor, tanto no aspecto da estratificação, como no aspecto da convivência de suas 

variantes37. As muitas críticas à veracidade e coerência do relatado nos poemas do exílio38 

perdem peso ante o argumento de que o imaginário de Ovídio sobre o exílio pertence a 

um mito. Por conseguinte, estamos frente a uma das versões: a da personagem 

protagonista. Mediante a colocação da persona no centro do mito do exílio, o poeta 

procura o controle de sua própria memória, mitologizando a história de forma conveniente 

e construtiva para sua defesa ante as acusações recebidas e a elaboração do pedido de 

perdão da pena  

 
36 Claassen (1988, 168). Ver também Claassen (1999a, 68-72). 
37 Lechi (1979, 86). 
38 Deter-nos-emos nas críticas à ficcionalidade do exílio de Ovídio infra. 



 
22 

 

Möller e Badura39 chamam a atenção para dois possíveis equívocos nos estudos 

clássicos. Segundo o primeiro deles, antes da modernidade, arte e vida não teriam estado 

dissociados. Vasconcellos explicara isto da seguinte maneira:  

 
[h]á uma prática dos poeta romanos que revela uma indistinção entre 
persona poética e autor histórico: um poeta trata da obra subjetiva do outro 
como se tudo o que ali estivesse dito em primeira pessoa fosse expressão 
biográfica do autor; mais precisamente, a construção poética do ego é 
retomada como a representação da figura do autor40.  

 

O segundo equívoco apontado pelos autores é que unidade e identidade, e não 

ruptura e mudança, eram os princípios dominantes na imagem forjada pelo autor nas suas 

obras. Esses preconceitos encontram-se frequentemente na tradição crítica da obra 

ovidiana. Muitas das ressalvas feitas sobre os poemas do exílio estão relacionadas com a 

falta de compreensão da dimensão da ruptura e a mudança que o exílio significa para um 

autor como Ovídio, começando pelo fato de que ele nos compele a entender a relegatio 

como uma forma metafórica da morte41, tópica que já se encontra em outros autores que 

escreveram sobre o exílio, mas que em Ovídio recebe atenção exacerbada, e que se 

converterá em um dos principais tópoi das epístolas sobre o exílio42. Em sua defesa, 

Ovídio aponta frequentemente a diferenciação entre arte e vida43, que explicita o 

desdobramento de personae (o poeta exclusus, o vates imortal) e a separação do poeta 

empírico. A aparência autobiográfica destes poemas predispõe à mistura não apenas das 

diferentes identidades, mas também leva a confundir a vida e comportamento do poeta 

empírico com os de suas personae poéticas. Porém, o empenho do poeta em diferenciar 

obra e vida diz respeito à confusão costumeira entre as duas, como apontado por 

Vaconcellos e Badura e Moller na cita supra. 

 
39 Möller e Badura (2019, 64). 
40  Vasconcellos (2016, 85). 
41 Esta metáfora é introduzida no início do primeiro livro dos Tr. (Tr. 1.1.177: exsequiae). Segundo Gaertner 
(2007, 159): “the motif of ‘exile as death’ can be traced back as far as to Ennius’ Medea (scen. 231 Jocelyn 
= 272 Vahlen): mihi [sc. Medeae] maerores, illi luctum, exitium illi, exilium mihi. Thus Ovid’s use of the 
‘exile as death’ motif in his epistolary elegies combines the pun on exilium/exitium (see above) with the 
supposed origin of elegy as a funeral dirge and with the prominent theme of ‘death’ in Latin love elegy”. 
Mais sobre este tópos em Ovídio, ver Videau-Delibes (1991, 333–368); Claassen (1996); Tola (2004, 228–
241); Grebe (2010); Ingleheart (2015). 
42 Voltaremos a mencionar este tópos reiteradas vezes devido a sua importância. Menções do exílio como 
morte podem ser encontradas em Tr. 1.2.72; 3.22-23, 43-46,77,8, 89, 96; 8.13-14, 23-26; 3.3.52-54; 11.25-
32; 13.21-22; 14.15, 20; Pont. 1.9.17-18; 4.16.1-4, 47-48, 51. 
43 Citaremos as passagens em que encontramos isto na análise a seguir. 



 
23 

 

Ovídio expressa em mais de uma oportunidade o engano a que leva essa mistura, 

apontando diretamente Augusto como culpado pela confusão. No começo dos Tr, ele 

escreve a um amigo44 e, não sem grande expressividade poética, esclarece: 

 
uiTa Tamen // t Tibi noTa mea esT: // h scis artibus illis 
     auctoris // t mores // abstinuisse sui; (Tr. 1.9.59-60) 
 
[Minha vida, porém, te é conhecida: sabes que os costumes de seu autor 
se abstiveram daquelas artes].  

 

Nestes versos, que facilmente lembram a ideia expressa naqueles de Catulo 16.4-5 

(nam castum esse decet pium poetam /ipsum, versiculos nihil necessest [que por meus 

versos breves, delicados, me julgastes não ter nenhum pudor45]), expressão e conteúdo se 

combinam para dar ênfase ao aspecto da identidade do poeta que está a ser destacado. 

Primeiramente, o poeta afirma que o círculo de amigos, a que o destinatário pertence, 

sabe da probidade de sua persona. A afirmação está fortemente marcada pela cesura 

heptemímera, além da aliteração do fonema oclusivo dental surdo /t/. O dístico continua 

destacando os mores, em posição enfática entre uma cesura trimímera e a diérese que 

separa os hemistíquios. Auctoris neste contexto tampouco passa despercebido. Ao mesmo 

tempo que assinala que seus mores46 não guardam relação alguma com suas artes, Ovídio, 

porém, não perde oportunidade para reivindicar a autoria47 dessa obra. No dístico, 

ademais, faz-se evidente descontinuidade entre o poeta praeceptor e o poeta exclusus, já 

que, diferentemente do primeiro, o segundo pretende estabelecer uma identificação com 

seu autor empírico gerando a ilusão autobiográfica tão caraterística das obras do exílio. 

Em Tr. 2 Ovídio continua nessa linha. A epístola, cujo destinatário obliquo é 

Augusto, tem como particularidade ser a única que compõe o segundo livro. Nela se 

combina o panegírico do princeps com um discurso marcado pelas caraterísticas da 

persuasão forense48. Ali, Ovídio deixa manifesta a diferenciação opus-vita, novamente 

tanto no plano semântico como sintático, em duas ocasiões:  

 

 
44 Não sabemos exatamente quem seria o destinatário da epístola. 
45 Tradução de Oliva Neto (1996, ad loc.). 
46 Em Tr. 2.40-1 Ovídio aconselha Augusto a seguir o exemplo de Júpiter dizendo:  utere more dei nomen 
habentis idem. / idque facis. Sobre estes versos Ingleheart (2010, ad loc.) bem afirma, “Ovid dares to lecture 
Augustus on what mos he should adopt, when Augustus had condemned Ovid's own mores (7)”. 
47 Voltaremos à importância da autoria infra. 
48 Sobre esta epístola, ver os comentários de Ciccarelli (2003) e Ingleheart (2010). 
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Carmina fecerunt // p ut me49 moresque notaret 
   iam demi iussa // Caesar ab Arte meos. 
deme mihi studium, // p uitae quoque crimina demes. (Tr. 2.7-9) 
 
[Os poemas fizeram que César censurasse minha vida e meus costumes 
pela minha Arte, já ordenada que seja proscrita. Tira-me minha dedicação, 
também tiras os crimes da minha vida]. 
 
 
Crede mihi, distant // p mores // h a carmine nostri:  
   uita uerecunda est, // Musa iocosa mihi;     
(...) 
nec liber indicium est // p animi sed honesta uoluptas,    
   plurima mulcendis // auribus apta feret. (Tr. 2.353-354, 357-358) 
 
[Acredita em mim, meus costumes distam de nossos poemas:  a vida é 
honesta, minha Musa jocosa; (...) meu livro não é indício de minha alma, 
mas meu deleite oferece muitas coisas aptas para acariciar os ouvidos]. 
 

O poeta se queixa de que sua vida e seus costumes destacando ut me moresque logo após 

a cesura pentemímera foram censurados pelo César por causa dos poemas. Novamente, 

separa a obra de sua vida e costumes, e reforça a ideia no verso 9, com o quiasmo deme 

studium / crimina demes, cada conjunto em um hemistíquio. Versos à frente, novamente 

o poeta separa os mores do seu carmen (353), emoldurando mores com uma cesura 

pentemímera e uma possível heptemímera, que, por sua vez, afasta textualmente mores 

de a carmine. Segue o pentâmetro que contém a sentença uita uerecunda est, Musa iocosa 

mihi, cuja diérese marca a drástica separação entre sua vita e a Musa50.  O discurso que o 

poeta trata de construir nos mostra um princeps que não teve a capacidade de discernir 

entre obra e vida. 

Neste contexto de defesa, a procura pela autoridade poética atinge diferentes 

campos que o poeta deve dominar. Como acabamos de ver, a questão da recepção da obra 

e a interpretação que dela se tem é essencial para a reivindicação poética do auctor. Estas 

epístolas têm um público receptor imediato, contemporâneo, os próprios destinatários. 

Mas também são poemas escritos para uma posteritas, da qual as elegias estão separadas 

espaço-temporalmente. Ovídio, portanto, aplica diferentes manobras que lhe permitem a 

manipulação do seu leitor e, de alguma maneira, tentar tomar do controle interpretativo 

de sua obra. A separação espaço-temporal não lhe impede, porém, de se comunicar de 

forma direta com seu leitor, convidando-o a fazer parte da cena. Há plena consciência em 

 
49 Esta lectio é a que trazem a maioria dos mss e a escolhida por Luck. Hall conjectura uitam moresque. No 
verso 8, a maiúscula em Arte é do editor.  
50 Sobre Ovídio e sua relação com as Musas no exílio, ver Holzberg (2016). 
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Ovídio da existência desse segundo com quem estabelece uma relação, comprometendo-

o na constituição do significado do texto51. Ovídio apela a seu leitor por meio de 

apóstrofes diretas52 e endereçamentos ao público geral em forma de admonitiones, em 

terceira pessoa. Esta última forma é a utilizada para dirigir a opinião do público.  

Um primeiro exemplo encontra-se em Tr. 2. A separação que Ovídio insiste em 

ressaltar entre os conceitos conflitivos vita-opus se soma ao fato de que o carmen (a Ars) 

não teria sido julgado como deveria (e quem não teria lido adequadamente, seria ninguém 

menos do que Augusto). Isso leva a que o poeta deva procurar convencer de que não há 

em sua obra a intenção de perverter. Só deve ser interpretada de forma correta: 

 
Sic igitur carmen, // p  recta si mente legatur,  
  constabit nulli // posse nocere meum.  
‘At quasdam53 vitio’ // p quicumque hoc concipit, errat,  
  et nimium scriptis // arrogat ille meis. (Tr. 2.275-278) 
 
[Assim, pois, será evidente que o poema, se é lido retamente, não pode 
prejudicar ninguém. “Mas algumas perverto” e qualquer que pense isto, 
erra, e ele arroga demasiado a meus escritos]. 
 

Sobre estes versos, Myers nota: “the morals and mind of the reader determine whether a 

text is harmful (301 omnia perversas possunt corrumpere mentes, “all things can corrupt 

perverse minds”); there is no crimen in his Ars (240), if it is read recta mente (275)”54. 

Mais ainda, Ovídio afirma que erra (277, errat) quem pensa que ele está corrompendo as 

mentes. Aqui há uma primeira determinação da forma em que o leitor deve receber e 

entender os poemas. Ele está sendo compelido a não errar, ao mesmo tempo que se 

manipula a recepção do agir de Augusto, uma vez que foi ele, justamente por pensar que 

o carmen pervertia – ou seja, por errar –, que condenou o poeta ao exílio. Ovídio 

demonstra uma falha no poder interpretativo de Augusto. O princeps castigou o poeta 

com a relegatio, mas ele julgou de forma incorreta o conteúdo do poema. Ovídio coloca-

se, assim, em uma posição criticamente superior a dele. Depois de tudo, o poeta ironizará 

 
51 Sobre a relação de Ovídio com seu leitor, ver Wheeler (1999), na esteira de Albrecht (1964), que estudou 
o fenômeno dos parênteses nas Met, analisando a interação de Ovídio com seu leitor nessa obra.  
52 Berchez Castaño (2010) releva todas as apóstrofes da obra ovidiana. O crítico destaca o fato de que todas 
são feitas durante os poemas do exílio, período no qual Ovídio reflete profundamente sobre sua carreira 
poética. Cabe destacar que neste tipo de apóstrofe, como salienta o autor, Ovídio opera sua captatio 
benevolentiae. Porém, como queremos salientar, é no segundo tipo de endereçamento em que ele manipula 
a opinião do público de forma direta.  
53 Seguimos aqui a lectio de Hall (1995, ad loc.). 
54 Myers (2014, 10). 
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mais tarde que nem o próprio princeps, embora ele mesmo seja uma divindade, poderia 

ter domínio sobre todas as áreas de conhecimento (Pont. 1.2.71: nescit enim Caesar, 

quamuis deus omnia norit [pois César ignora, embora um deus tudo conheça]). 

Em um mesmo dístico, o poeta repreende o leitor (Augusto) que mal interpretou, 

define como seus futuros leitores deverão interpretar e também direciona a interpretação 

que esses leitores posteriores farão da situação do exilado e do comportamento de 

Augusto. É nesses interstícios de sua poesia em que Ovídio manifesta uma crítica à 

autoridade política, possibilitada pela sua autoridade poética. Sobre esta questão é 

pertinente a reflexão de Feldherr a respeito da poética das Met, que se pode aplicar 

também às obras do exílio: “the poet not only mobilizes reflection on the imperial regime 

but creates a new space for the experience of power. Ovid is not just writing about the 

emperor; he is, in this sense, writing as emperor”55. 

Vejamos um segundo exemplo dessa manipulação do leitor, agora em Tr.  3.14.27-

32: 

 
Quod QuiCumQue leGeT // p – si Quis leGeT –, aesTimeT anTe,  
  ComposiTum Quo siT //  Tempore QuoQue loCo.  
Aequus erit scriptis, // p quorum cognoverit esse                    
  exilium tempus //  barbariamque locum,                            30 
inque tot adversis // p  carmen mirabitur ullum  
  ducere me tristi //  sustinuisse manu.  
 
[Todo aquele que ler – se alguém o ler – pondere antes em que 
circunstância e em que lugar foi composto. Será justo com os escritos, cujo 
tempo e bárbaro lugar saberá que são o exílio, e se admirará de que, entre 
tantas adversidades, eu suportasse traçar algum poema com triste mão]. 
  

Esta epístola é a última do livro terceiro, que retoma Tr. 3.1, fechando sua estrutura 

circular. Está dirigida ao bibliotecário da Biblioteca Palatina, G. Júlio Higino. Nela, 

Ovídio pede-lhe para custodiar seus livros, que chegam órfãos a Roma (13-16)56. Após 

dirigir-se ao amigo nos primeiros 26 versos, no 27, Ovídio faz um apelo ao público geral. 

 
55 Feldherr (2010, 7). No prólogo do livro III, das Geórgicas, Virgílio também eleva sua figura ao colocá-
la em paralelo à de Otávio, a quem elogia pelo triunfo marcial. Ali Virgílio elabora seu próprio triunfo 
poético. Lê-se, nestes versos, louvor ao futuro princeps, cujo triunfo e magnanimidade exalta a própria 
figura do poeta que o canta (ver MORGAN, 1999, 56-57), em passagem em que o poeta e princeps 
exploram da mesma maneira o poder das imagens (HARDIE, 2002b, 316). No entanto, a elevação da 
própria figura operada por Ovídio almeja um objetivo diferente, uma vez que se opõe ao princeps, a quem 
procura diminuir.  
56 Sobre os livros como “filhos”, ver Hinds (1985). 
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A existência de um destinatário determinado para esta epístola não ignora o fato da 

existência de um público-alvo mais amplo. Chama a atenção do leitor a sonoridade dos 

versos pela aliteração de consoantes velares /c/, /q/, /g/ e dental /t/ no dístico 27-28, em 

que as palavras se dirigem a outro destinatário. Neste e nos próximos dois dísticos, Ovídio 

procura demarcar a opinião pública sobre seus libelli. Eles devem ser recebidos levando 

em conta as condições de sua composição. Ovídio limita assim a reação esperada do 

leitor. Ele será aequus (29) e a posteridade admirará (31, mirabitur) poemas escritos com 

triste mão (32, tristi manu). Não haveria outra forma de receber esses poemas. O autor 

produz a peça poética, determina seu conteúdo e prescreve sua interpretação, 

manipulando o leitor, que não pode entendê-los de forma diferente. Do contrário, não os 

estaria interpretando corretamente, tal como foi mal interpretada sua Ars.  

A autoridade poética reside no poder do auctor para propor uma percepção de si 

que se perpetue na posteridade, construindo a memória que fará parte da cultura. É por 

isso que a ênfase em sua condição de auctor como criador, corretor e protetor de sua obra, 

após a experiência disruptiva do exílio, é determinante e necessária, na medida em que 

ajuda o relegatus a recuperar sua autoridade e defender a sua poesia da má interpretação. 

 

 

1.1.2 Autoridade, memoria e monumentum 

 

En Roma como en otras sociedades, a memória exercia papel predominante. Isto se 

manifesta nas celebrações dos mortos, na oratória pública, nos monumentos 

arquitetônicos e na literatura57. Daí que, em Tr. 5.7(b) 29-30 (non tamen ingratum est, 

quodcumque oblivia nostri / impedit et profugi nomen in ora refert [porém, não é 

desagradável qualquer coisa que impeça o meu esquecimento e devolva o nome do 

exilado às bocas]), o poeta celebre a adaptação de seus versos para a cena teatral e a boa 

recepção pelo público (25-26). Isso não deixa, porém, de ser um problema para o poeta 

já que não estar presente em Roma implica perder controle sobre como sua obra é 

interpretada, o que o leva a remarcar, mesmo estando feliz pela circulação de seus 

carmina (25), não ter escrito esses versos para ser representados no palco (27-28, nil 

 
57 Gowing (2005, 2). 
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equidem feci – tu scis hoc ipse – theatris / Musa nec in plausus ambitiosa mea est [em 

verdade, não fiz nada para o teatro – tu mesmo sabes isto – e minha Musa não é ambiciosa 

por aplausos])58. O nome do poeta está ligado a uma obra cuja interpretação está fora do 

controle pretendido pelo auctor, e Naso é agora o nomen profugi,59 o nome de um exilado. 

A memória do poeta em Roma é desvirtuada, perdendo seu nome autoral (Naso) e sua 

capacidade como auctor de controlar o modo de circulação e interpretação. Porém, apesar 

de profugus, ele ainda é um Romanus vates, segundo afirmará mais adiante nessa mesma 

epístola (Tr. 5.7(b).55).  

A autoridade do poeta está invariavelmente ligada à memória60 por dois aspectos: 

por um lado, porque Ovídio se apoia nas próprias experiências pessoais durante o exílio 

para escrever sobre aquilo que está a viver e que, por assim dizer, já formam parte de sua 

memória pessoal sobre os acontecimentos de sua vida; por outro, porque a literatura, 

ademais, codifica e comunica a memória coletiva. Deve-se considerar ainda que os 

literatos acabam por ter imenso controle sobre essa memoria61. Portanto, memoria62 é ao 

 
58 Sobre quais seriam os carmina que Ovídio fala aqui há opiniões divergentes. Della Corte (1970/71, 86) 
assume que Ovídio refere-se à tragédia perdida Medea: “Da ciò [versos 26-27] si deduce che la Medea, se 
fu recitata, lo fu tutt'al più, con accompagnamento di danze e di musiche, in un piccolo odeón”. Mas pouco 
depois continua “successi da recitationes ο da piccolo odeon potevano anche avere le elegie degli amores 
ο le heroides, e persino alcuni episodi delle metamorphoses che si declamavano sulla scena, mentre i 
danzatori mimavano con un balletto l'azione”. Não se depreende dos versos ovidianos que esteja a falar 
inequivocamente da Med. Tanto é assim que, da mesma forma em que Della Corte assume sem maior 
explicação que Ovídio está pensando na Medea, Martelli (2013, 167) assume que ele está falando das Met 
A respeito destes dois versos, ela diz “in these lines, Ovid contrasts the authorial name that his epic poem 
now ‘writes’ and disseminates to the one that he had charged with performative power at the end of the 
Metamorphoses itself, by pointing out that the name that this rehashed stage version of the Metamorphoses 
keeps alive on the mouths of men belongs explicitly to someone else: the name of an exile. Reconstituted 
anew with the dissemination of every literary project that bears the name ‘Naso’, the author draws our 
attention here to the constant process of self-reinvention that lurks behind his unchanging authorial name”. 
Como vemos, a argumentação que a autora faz sobre o nome autoral se baseia em interpretar que nestes 
versos Ovídio fala das Met. Como Della Corte, Martelli tampouco explica por que entende que o poeta fala 
de uma obra e não da outra. Ainda que não consigamos afirmar categoricamente a que obra ele se refere, 
inclinamo-nos a pensar que não estaria falando da Med, já que em Tr. 2.553-554 Ovídio manifesta ter 
escrito uma obra dedicada ao trágico coturno (tragicis ...cothurnis), o que seria contraditório, portanto, 
quando comparado com o fato de Ovídio dizer que nunca escreveu nada para o teatro.  
59 Traduzimos aqui profugus como exilado, com base na semântica do texto e seguindo a segunda acepção 
do substantivo trazida no OLD. 
60 Hardie (2002b, 19) relevou a aparição do tópos da memoria tanto nos Tr como em Pont: Tr. 1.1.10; 5.13; 
8.11; 3.6.21; 8.9; 4.5.18; 5.1.24; 3.44; 4.43; 7.29; 9.3, 20, 33; 13.18, 23; Pont. 1.3.36; 2.4.3, 6, 29; 10.52; 
3.5.41; 6.11, 51; 8.1; 4.2.7; 5.33; 6.43, 59; 15.1, 37.  
61 Natoli (2017, 145). 
62 Houve nos últimos trinta anos um chamado “memory boom”, em que proliferaram estudos sobre memória 
em diversas disciplinas acadêmicas, nas humanidades, ciências sociais, neurociência, entre outros. No 
campo de estudo da Antiguidade Clássica, tem de se destacar o projeto de Karl Galinsky: Memoria Romana: 
Memory in Roman Civilization, iniciado em 2009. Fruto desse projeto são os três volumes dedicados ao 
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mesmo tempo objeto e objetivo da poesia ovidiana do exílio. Na função de objetivo, 

exerce também papel principal o público receptor. A memória depende da socialização e 

da comunicação63. São os leitores que preservam o nome do poeta vivo em Roma – 

embora seja agora o nomen profugi, como já mencionamos –, mesmo quando esteja 

ausente fisicamente e na condição de relegado, ou seja, ausente por um castigo que o 

cerceia da comunidade a que pertence. O receptor das obras resgata a memória do poeta 

exilado e, ao manter em circulação sua poesia, resguarda a vigência literária superando 

seu exílio. Por isso, a participação ativa do leitor e a transmissão que supõe a circulação 

dos textos em um grupo determinado está ligada ao conceito moderno de memória 

cultural64. 

Desenvolvido apenas nos últimos vinte anos, o conceito de memória cultural é um 

tipo de memória coletiva que envolve o campo das tradições, transmissões e 

transferências. Além disso, é apoiada por instituições de aprendizado, transmissão, 

interpretação, preservação e cultivada por especialistas. Justamente a preservação da 

memória cultural de um grupo era originalmente a tarefa dos poetas65. A memória 

cultural, ademais, diferencia-se da memória coletiva. A primeira se concentra na história 

das origens, mitos e aquilo que será transmitido como parte da identidade cultural de um 

povo, já a segunda concerne apenas à história recente66. Como, então, a obra ovidiana do 

exílio contribui para a memória cultural, se ela encontra sua delimitação na experiência 

do relegado e a tensão com o princeps? A resposta está precisamente na construção da 

autoridade do exilado como centro do mito do exílio e a procura da perpetuação de sua 

figura como tal para a posteridade. 

As continuidades e descontinuidades entre as obras anteriores de Ovídio e as do 

exílio sucedem-se, mas é perceptível que essa multiplicidade temática e genérica advenha 

das diferentes máscaras utilizadas pelo poeta. Ao mesmo tempo que agora estamos ante 

um exclusus poeta e não um exclusus amator, percebe-se também a intenção do exclusus 

poeta de continuar a ser recordado como um poeta do amor. Ovídio, em Tr. 3.3.73-76 – 

 
estudo da memória e sua relação com a cultura romana: Memoria Romana: Memory in Rome and Rome in 
memory (2014), Cultural memories in the Roman Empire (2015) e Memory in Ancient Rome and early 
Christianity (2016). 
63 Disso depende a chamada “memória coletiva”, tal como descrita na década de 1920 pelo sociólogo 
francês Maurice Halbwachs (Assmann, 2008, 109). 
64 O termo é explicado por Assmann (2008). 
65 Assmann (2008, 109-112). 
66 Galinsky (2016, 13). Sobre memória coletiva em Roma, ver também Martins (2011, 151). 
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epístola enviada a sua esposa Fábia, que permaneceu em Roma após a relegação do poeta 

– escreve o próprio epitáfio:  

 
HIC · EGO · QVI · IACEO // p · TENERORVM · LVSOR · AMORUM                                                                           
  INGENIO · PERII // · NASO · POETA · MEO  
AT · TIBI · QVI · TRANSIS // p · NE · SIT · GRAVE · QVISQVIS    
                                                                                                   ·AMASTI] 
  DICERE · NASONIS // · MOLLITER · OSSA · CVBENT. 

 
[Aqui repouso eu, o poeta Nasão, cantor de tenros amores, que pereci por 
causa do meu engenho. Mas para ti, caminhante, quem quer que sejas, 
amaste, que não seja grave dizer ‘que os ossos de Nasão descansem 
suavemente]. 

 
A escrita do epitáfio constitui um ato de preservação de sua memória, inscrevendo em 

pedra67   – mesmo que de forma ficcional – o modo como ele deve ser recordado. O epíteto 

que Ovídio escolhe para si é o de tenerorum lusor amorum (73). Uma tradução mais 

acertada de lusor, que aqui vertemos como “cantor”, precisa ser feita mediante paráfrase 

de seu significado. Do verbo ludo + -tor, segundo o OLD, lusor significa “one who treats 

(of a subject) lightly or frivolously”. Saraiva oferece como tradução “autor gracioso”. Em 

suma, o que se deve destacar não é apenas que ele é um cantor de tenros amores 

(tenerorum ... amorum), o próprio termo lusor acarreta alusão à caraterística desse cantor. 

Refere-se assim à vocação do poeta para a elegia erótica,68 como se manifesta não apenas 

 
67 Sobre a consciência de Ovídio nos Tr quanto à relevância das inscrições epigráficas para o controle da 
sua Nachleben poética, ver Frampton (2019, 146).  
68 Sobre a poesia como jogo em Ovídio, ver Cardoso (2021, 144-148). Ali, a autora esclarece: “o substantivo 
ludus e lexemas relacionados aparecem frequentemente nos próprios versos elegiacos (Pichon 1902), por 
exemplo, como um atributo da musa elegiaca (quod tenerae cantent, lusit tua Musa, puellae, am. 3, 1, 27) 
ou no epílogo do último livro da Ars amatoria: “o jogo acabou” (lusus habet finem, ars 3, 809). Além disso, 
ludus é usado para se referir à elegía do amor em outros tipos de poesia. No Fasti, por exemplo, o verbo 
ludere (literalmente “brincar”) também pode significar “escrever elegias amatórias”: “Quando eu era 
jovem, compus poemas de amor inofensivos. Agora minha junta recorre um curso muito maior” (quae 
decuit, primis sine crimine lusimus annis; nunc teritur nostris area maior equis, fast. 4, 8-9; ver também 
fast. 2, 5-6). Na poesia do exílio Ovídia se chama a si mesmo tenerorum lusor amorum (“poeta do tenro 
amor”, trist. 4, 10, 1; ver também trist. 3.3.73) e frequentemente lamenta a alegada liberdade ou 
inconsistência de seus “jogos” juvenis, como por exemplo, na trist. 1, 9, 61-62: "... tu sabes (...) que este 
velho poema não é mais que uma brincadeira da minha juventude, que tudo isto, embora não seja para ser 
elogiado, certamente significava apenas brincadeira” (scis vetus hoc iuveni lusum mihi carmen, et istos/ut 
non laudandos, sic tamen esse iocos) (144). Tradução nossa do original: “[d]as Substantiv ludus und 
verwandte Lexeme tauchen in den elegischen Versen selbst häufig auf (Pichon 1902), z. B. als Attribut der 
elegischen Muse (»Lieder für zarte Mädchen gab tändelnd dir ein deine Muse«, quod tenerae cantent, lusit 
tua Musa, puellae, am. 3, 1, 27) oder im Epilog des letzten Buches der Ars amatoria: »das Spiel ist zu Ende 
« (lusus habet finem, ars 3, 809). Daneben wird mit ludus auf die Liebeselegie auch in anderen Arten von 
Dichtung hingewiesen. In den Fasti beispielsweise kann das Verb ludere (wörtlich »spielen«) auch 
»Liebeselegie schreiben« heißen: »Als ich noch jung war, verfaßte ich harmlose Liebesgedichte. Jetzt 
durcheilt mein Gespann eine weit größere Bahn« (quae decuit, primis sine crimine lusimus annis; nunc 
 



 
31 

 

por meio do eco entre o título da obra Amores e amorum (73), mas também entre 

tenerorum e lusor (73) e tenerae e lusit, respectivamente, em Am. 3.1.27: quod tenerae 

cantent, lusit tua Musa, puellae [brincou tua Musa com o que cantam moças tenras69]. 

Ademais, lusor também foi o poeta que escreveu a Ars, obra qualificada como lusus no 

final (3.809, lusus habet finem)70. Ludere em Ovídio também tem o significado de 

“brincar”71. Daí podemos pensar que lusor é um “brincalhão”. 

O destaque do termo ingenium que abre o pentâmetro do verso 74 nos remete à Ars, 

considerando que foi a composição desse carmen a causa do seu exílio72. No fechamento, 

Ovídio recorre a uma frase cuja ideia é comumente achada nos epitáfios: molliter ossa 

cubent (76). Nesta expressão formulaica, quando posta em relação com as caraterísticas 

do poeta (lusor) e do conteúdo da obra (teneri amores), sobressai o termo molliter, 

também relacionado à poesia erótica73.  

Não bastou colocar o epíteto no seu pretendido epitáfio, também lembra dele na 

abertura de Tr. 4.10.1-274: 

 
Ille ego qui // t fuerim, // p tenerorum lusor amorum,  
  quem legis, ut noris, // accipe posteritas.  
 
[Posteridade, recebe [isto] para que saibas quem fui eu, aquele cantor de 
tenros amores, a quem lês]. 

 

 
teritur nostris area maior equis, fast. 4, 8–9; s. auch fast. 2, 5–6). In der Exildichtung bezeichnet sich Ovid 
selbst als tenerorum lusor amorum (»tändelnder Dichter der zärtlichen Liebe«, trist. 4, 10, 1; s. auch trist. 
3.3.73) und bedauert oft die angebliche Freiheit oder Inkonsequenz seiner jugendlichen »Spiele«, wie z. B. 
in trist. 1, 9, 61–62: »... du weißt (...), daß dies alte Gedicht nur ein Spiel meiner Jugend, daß all dies zwar 
nicht zu loben, jedoch sicher nur scherzhaft gemeint« (scis vetus hoc iuveni lusum mihi carmen, et istos/ut 
non laudandos, sic tamen esse iocos) (144)”. 
69 Todas as traduções dos Am. são de Duque (2015), salvo indicação contrária. 
70 Há mais uma referência a seu carácter de lusor nos Fast. 4.9-10: quae decuit primis sine crimine lusimus 
annis;/ nunc teritur nostris area maior equis [como aos jovens convém, diverti-me sem culpa. / Hoje, com 
meus cavalos, mais percorro]. Todas as traduções dos Fast. são de Gouvêa (2015). 
71 Cardoso (2021, 145): “[d]ie Bedeutungen, die ludi als Objekte in Ovids Dichtung annehmen, können 
auch in seiner Beschreibung der eigenen Werke als Spiel (ludus) gesehen warden”. 
72 Quintiliano joga com o papel de Ovídio como poeta do amor para criticar a produção ovidiana e seu 
engenho: nimium amator ingenii sui (Inst. 10.1.88). 
73 Ver mollis em Pichon (1991, ad loc.) 
74 Martelli (2013, 169) observa: “[h]owever, whereas Vergil’s claim to primacy in bringing the Muses to 
Italy comes conspicuously close to that attributed by his literary predecessor, Lucretius, to Ennius, Ovid 
subjects the trope to a radical reworking. For while Vergil’s promise in Georgics 3 is to lead down 
(deducere) the Muses from Helicon into Italy, in a triumph of Roman cultural imperialism, in Tr. 4.10, by 
contrast, Ovid’s own Muse is the dux, leading the poet away from exile (abducis ab Histro) back into the 
heart of Helicon”.  
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 Esta elegia75, que fecha o livro quarto, justapõe em seus versos recursos retóricos em 

dísticos elegíacos com a particularidade de ser “a poem that happens also to be an 

autobiography”76, quer dizer, uma autobiografia poética unificada e retoricamente 

concebida, talvez, inclusive, a primeira da tradição literária. Tr. 4.10 é, poderíamos dizer, 

uma sphragis77 apologética, em que repassa sua vida e defende sua ars e ingenium. Farrell 

nota a estranha colocação das palavras no primeiro verso, algo pouco comum a um poeta 

que costuma ter uma escrita mais simplificada. Isto responderia à vontade de dar ênfase 

não apenas às primeiras três palavras da elegia, mas sobretudo a sua disposição: ille ego 

qui78. Observemos aqui, ademais, como ille ego qui é realçado pela cesura trimímera. 

Ovídio abre seus versos com estas palavras nessa disposição em diferentes ocasiões, 

sendo que todas elas, argumenta Farrell, seriam momentos em que o poeta busca destacar 

sua identidade poética e se referir a sua própria carreira, colocando-se à altura de Virgílio, 

mediante alusão intertextual ao “pré-proêmio” da Eneida79.  

Quais as implicações, portanto, de reforçar seu epíteto de tenerorum lusor amorum 

introduzindo o verso desta forma? Deve-se pensar na questão da ambivalência (para não 

dizer ciclotimia) na percepção que o relegatus tem de si. Quer dizer: o poeta reconhece 

que a situação em que se encontra é de grande desvantagem para efeitos artísticos, daí 

que brinque com a pose of poetic decline, como formulado por Williams80, dando ênfase 

ao que ele foi no passado (fuerim) e, ao mesmo tempo, trazendo para si caraterísticas 

identificadas com Virgílio. 

Em Tr. 2.421-538 Ovídio lista em um catálogo diversos poetas, gêneros e os temas 

que foram tratados por eles, para defender-se. da acusação de imoralidade. O argumento 

ovidiano é que outros também trataram temas lascivos, porém só ele recebe o castigo por 

isso. No final, Ovídio cita Virgílio, destacando-o na última posição do catálogo: 

 
Et tamen ille tuae // p felix Aeneidos auctor  
  contulit in Tyrios // arma virumque toros,  
nec legitur // p pars ulla magis // p  de corpore toto,                   535 

 
75 Sobre Tr. 4.10, ver, em particular, o comentário de Luisi (2006). 
76 Fredericks (1976, 141,154). 
77 Sobre a sphragis em Ovídio, ver Paratore (1959). 
78 Farrell (2004, 48). 
79 Farrell (2004, 49 ss.). O pré-proêmio foi conservado pelos gramáticos Donato e Sérvio, no século IV. 
Seu primeiro verso é “ille ego qui quondam gracili modulatus avena ...”. Sobre o pré-proêmio, ver Austin 
(1968), Pearce (1970), Hansen (1972), Koster (1988), Cairns (2003), Peirano (2013), Perotti (2013), i.a. 
80 Williams (1994, 50 e ss.). 
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  quam non legitimo //  foedere iunctus amor.  
Phyllidis hic idem // p  teneraeque Amaryllidis ignes  
  bucolicis iuvenis // luserat ante modis.  
nos quoque iam pridem // p scripto peccavimus isto. (Tr. 2.532-539) 
 
[E, todavia, aquele feliz autor da tua Eneida conduziu as armas e o varão 
aos leitos tírios, e nenhuma parte de todo o corpo (535) é mais lida do que 
o amor unido pelo pacto não ilegítimo. Ele mesmo, jovem, tinha cantado 
antes o ardor de Fílis e a tenra Amarílis em versos bucólicos. Nós 
também, outrora, já pecamos com esta escrita]. 

 

A peculiaridade desta apresentação de Virgílio está em que Ovídio alude à Eneida com 

as palavras contulit in Tyros arma virumque toros, referindo-se ao grande poema romano 

de maneira radicalmente diferente do acostumado, enfatizando o lado ligado ao gênero 

da elegia erótica da obra mediante alusão aos amores entre Dido e Eneias. Após isso, liga 

o vate ao gênero erótico, mediante vocabulário ligado a esse gênero (foedus, amor, tenera, 

ignes). O poema trataria da forma como o varão e suas armas se deitaram no tálamo da 

rainha Dido em Cartago (no livro quarto), episódio que, diz Ovídio, é o mais lido da obra. 

Veja-se, aliás, a forma em que Ovídio apresenta o famoso começo da Eneida, arma 

virumque envolvido por in Tyrios ...toros. Esta disposição das palavras enfatiza o 

erotismo relegando as armas e o varão a um episódio inserido naquele outro. Após isso, 

faz menção aos amores de Fílis e a Amarílis (536-537), cantados por Virgílio em 

diferentes passagens das Églogas81. No verso 538, Ovídio se insere no catálogo dizendo 

nos quoque iam pridem scripto peccavimus isto. Nos quoque não apenas compara todos 

os poetas e gêneros elencados no catálogo com a obscenidade que é imputada a sua Ars, 

também inclui Ovídio nessa lista de grandes poetas, justapondo-se ao próprio Virgílio. 

Além disso, os amores de Fílis que abrem o dístico anterior a nos quoque também foram 

cantados por Ovídio em sua juventude, em Ep. 2, na epístola de Fílis a Faonte. Com esta 

justaposição e justamente a menção deste episódio amoroso, Ovídio parece estar 

comparando sua obra de juventude com a do seu antecessor82. 

 Virgílio, de fato, na sphragis de Geórgicas 4.563-566, diz ter brincado/cantado 

poemas sobre pastores: carmina qui lusi pastorum audaxque iuuenta (565)83. Ludere é o 

mesmo verbo utilizado por Ovídio em Tr. 2.538 para se referir ao ato de composição 

 
81 Fílis: Ecl. 3.76, 78, 107; 5.10; 7.59, 63; 10.37, 41, Amarilis: Ecl. 1.5, 30, 36; 2.14; 3.81; 9.22. 
82 Lütkemeyer (2005, 27).  
83 Ludere também é verbo importante nas Bucólicas: ver, p. ex., Ecl. 1.10; 6.1. 
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poética virgiliana. Lusor, portanto, tem o peso de referir não apenas ao poeta brincalhão, 

mas à própria prática poética, cuja tradição inclui o fazer do próprio vates da Eneida.  

Para o relegatus também há necessidade de salientar sua importância e pertinência 

a um círculo de poetas e a uma tradição poética em particular. Assim, como seus 

antecessores, escreve uma sphragis84 em que se coloca em jogo a dupla ars-vita. A defesa 

de si próprio o obriga a demonstrar não apenas características biográficas de sua pessoa, 

mas também a defesa de seu curriculum poético. Daí que uma de suas táticas (que se 

repete de forma frequente nas epístolas do exílio) consista em propor catálogos de autores, 

entre os quais seu nome é inserido. Não por acaso encontramos uma destas listas 

justamente em Tr. 4.10, em que descreve sua carreira poética: 

 
Temporis illius // p colui fovique poetas,  
  quotque aderant vates, //  rebar adesse deos.  
saepe suas volucres // p  legit mihi grandior aevo,  
  quaeque necet serpens, //  quae iuvet herba, Macer.  
saepe suos solitus // p  recitare Propertius ignes                         45 
  iure sodalicii, // quo mihi iunctus erat.  
Ponticus heroo, // p  Bassus quoque clarus iambis  
  dulcia convictus // membra fuere mei.  
et tenuit nostras // p numerosus Horatius aures,    
  dum ferit Ausonia // carmina culta lyra.                                    50 
Vergilium // t vidi tantum, // h nec avara Tibullo  
  tempus amicitiae //  fata dedere meae.  
successor fuit  hic // p  tibi, Galle, Propertius illi;  
  quartus ab his serie //   temporis ipse fui. (Tr. 4.10.41-54) 
 
[Cultivei e favoreci os poetas daquele tempo, e quantos vates estivessem 
presentes, considerava que os presentes eram deuses. Amiúde Macro, mais 
velho, me leu suas Aves e qual serpente mata, qual erva cura. Amiúde 
Propércio, que estava unido a mim por laços de camaradagem costumava 
recitar-me seus ardores (45). Pôntico, famoso pelo verso heróico, também 
Basso, pelos iambos, foram doces membros de meu círculo. O rítmico 
Horácio possuiu meus ouvidos, enquanto entonava cultos poemas com lira 
ausônia (50). Virgílio apenas vi e os avaros fados não deram tempo a 
Tibulo para minha amizade. Este, Galo, foi teu sucessor; Propércio 
daquele. Eu mesmo fui o quarto desta sucessão de tempo]. 
 

Neste catálogo Ovídio revisita grandes nomes de sua época, vates que são considerados 

por ele como deuses. O destaque de Virgílio e a importância para sua carreira poética 

nota-se também no catálogo, já que o realça sendo ele o único que se encontra em um 

hexâmetro em que fazem mais sentido cesuras trimímera e heptemímera do que 

 
84 Entende-se a partir do primeiro dístico de Tr. 5.1 que Ovídio haveria pretendido escrever apenas 4 livros 
dos Tristia. O quinto teria sido um adicional.  
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pentemímera, como no restante. No verso, destaca-se o nome de Virgilio, como primeira 

palavra até a cesura trimímera e o fato de não o ter conhecido muito (vidi tantum) entre 

esta cesura e a heptemímera. O catálogo se fecha com os poetas elegíacos, ocasião em 

que Ovídio se coloca em quarto lugar após Galo, Tibulo e Propércio. A autocanonização 

(recorrente em Ovídio, como se vê já na sphragis ao modo horaciano de Met. 1585) e sua 

comparação com Virgílio servem aqui ao propósito de salvaguardar sua autoridade. Dessa 

forma, com a referência a Virgílio e sua inclusão no catálogo de vates, Ovídio insere o 

tenerorum lusor amorum no lugar que lhe pertence no cânone86.  

Embora na maior parte de Tr. 4.10 Ovídio se concentre mais em sua atividade como 

poeta do que nos acontecimentos de sua vida, há menção explícita a apenas uma de suas 

obras: os Am. O resto das obras estão resumidas em um sucinto multa quidem scripsi (61) 

[certamente escrevi muitas coisas] e em uma alusão às Met, nos versos 63-64 (tunc 

quoque, cum fugerem, quaedam placitur cremavi / iratus studio carminibusque meis 

[então também, quando me exilei, queimei algumas coisas que teriam gostado, irado com 

minha afeição e meus poemas], que repete outras passagens dos Tr nos quais o poeta 

conta haver queimado sua cópia das Met (Tr. 1.1, 118, 1.7.15-1887).  

Sobre os Am, o poeta destaca a rapidez com que alcançou a fama, graças à leitura 

desses poemas dedicados à Corina: 

 
Utque ego maiores, // p sic me coluere minores,                       
  notaque non tarde // facta Thalia mea est. 
carmina cum primum // p populo iuvenilia legi,  
  barba resecta mihi // bisve semelve fuit.  
moverat ingenium // p totam cantata per Vrbem  
  nomine non vero // dicta Corinna mihi.  (Tr. 4.10.55-60) 
 

 
85 Álvarez e Iglesias (2003, 794): “[e]ste iamque opus exegi con que Ovidio inicia el epílogo de su obra 
(fórmula casi idéntica a la de Rem. 811: hoc opus exegi) indefectiblemente trae a la memoria Hor. Carm. 
III 30, 1: exegi monumentum, oda toda ella que, con la II 20, le inspira en buena medida, aunque con las 
diferencias que pone de relieve E. Paratore (1959) 193-194. H. Hofmann (1985) 224-225 ve una clara 
influencia del enniano volitos vivos per ora virum (Var. 18 V) y de otros pasajes de los Annales”. 
86 A autocanonização é uma estratégia comum entre os poetas romanos. Virgílio o faz por exemplo na 
sphragis do começo de G. 3. Propércio, em 2.34 menciona as obras de Virgílio e finaliza com os autores 
elegíacos entre os quais ele se insere. Ovídio, seguindo a tradição, também se coloca no cânone. Porém, em 
um contexto adverso, diferentemente dos outros poetas. Sua autocanonização tem a particularidade de estar 
inserida na defesa metapoética de sua obra.  
87 Falaremos mais sobre eles infra. 
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[Como eu honrei os antecessores, assim me honraram os mais novos e 
minha Talia88 não demorou em tornar-se famosa. Quando li pela primeira 
vez meus poemas juvenis ao povo, a minha barba tinha sido feita uma ou 
duas vezes. Corina, cantada por mim por toda a cidade, chamada com nome 
não verdadeiro, havia inspirado meu engenho]. 

 
Já havia uma primeira referência – que o leitor atento pode reconhecer como alusão 

autotextual89 –  aos Am. No primeiro verso de 4.10, Tenerorum lusor amorum ecoa pela 

similaridade léxica e disposição das palavras Am. 3.15.1: 

quaere novum vatem, tenerorum mater Amorum! [procura um novo vate, ó mãe de 

tenros Amores!]. No trecho agora citado, a alusão a Amores é feita não apenas pela 

explicação do tema que trata, mas também pela citação autotextual dos versos dessa obra: 

59-60 retomam o léxico de Am. 3.12.16, ingenium movit sola Corinna meum90 [apenas 

Corina inspirou meu engenho]. Nestes versos há também alusão a Tr. 2. 427-428, mais 

precisamente ao momento em que lista Catulo no catálogo do poetas: 

 
sic sua lascivo // p cantata est saepe Catullo  
  femina, cui falsum // Lesbia nomen erat;  
 
[Assim amiúde foi cantada pelo lascivo Catulo a mulher, cujo falso nome 
era Lésbia].  
 

Do mesmo modo que fez com Virgílio, Ovídio aproxima o conteúdo de sua poesia de 

juventude aos que Catulo dedica a sua amada, a quem chamará com o falso nome de 

Lésbia.   

Não chama a atenção, apesar de ser digno de nota, que no poema em que Ovídio 

reivindica seu labor poética, nos versos 89-90, depois de ter reabilitado sua condição de 

poeta do amor no início, Ovídio apague o carmen dentre as acusações que lhe valeram o 

exílio: 

 
Scite, precor, causam // p (nec vos mihi fallere fas est) 
 errorem iussae, // non scelus, esse fugae. (Tr. 4.10.89-90) 
 

 
88 Luisi (2006, ad loc.): “il Sulmonense dichiara in maniera esplicita la fama della sua produzione erotica, 
indicata con la metonimia Thalia (musa, che presiede la poesia comica e leggera, è più volte presentata da 
Ovidio come ispiratrice de suoi distici: cfr. trist. 5, 9, 31-32; ars 1, 264; fast. 5,53-54): il gioco alliterante 
delle nasali dà compattezza al primo emistichio e richiama l’attenzione del lettore sul precoce successo 
goduto dalla poesía erótica ovidiana”. Além disso, Talia é também a musa do pastor Títiro (Ecl. 6.1). Isto 
leva a conetar o jovem Ovídio com o jovem Virgílio. 
89 Vasconcellos (2001, 81). Ver também Vasconcellos (2006) e Prata (2017). 
90 Cf. Propércio 2.1.4: ingenium nobis ipsa puella facit.  
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[Sabei, rogo-vos, que a causa do exílio obrigado foi um erro, não um crime 
(não me é permitido mentir-vos) ]. 

 
Ao deixar apenas o error como causante da relegatio, Ovídio reabilita sua produção 

erótica91. Apesar da aparente aversão do princeps à sua obra amorosa, essa é a escolhida 

por Ovídio para colocar-se no epitáfio. O poeta pode, não sem grande dor, renunciar a 

Roma, à família, ao convívio social, mas não à poesia, uma vez que ela é parte intrínseca 

de si mesmo. 

Dito isto sobre a autobiografia poética do relegatus, voltamos a Tr. 3.3. Após o 

epitáfio, Ovídio declara que seus livros são monimenta (Tr. 3.3.77-80): 

 
Hoc satis in titulo est: // p etenim maiora libelli  
  et diuturna magis //  sunt monimenta mihi,  
quos ego confido, // p  quamvis nocuere, daturos  
  nomen et auctori //  tempora longa suo. 
 
[Isto é suficiente na inscrição: com efeito, meus livrinhos são monumentos 
maiores e mais duradouros para mim; nesses, que hão de dar renome e 
longa vida a seu autor, eu confio, embora tenham me lesado]. 

 

Após a confirmação de querer ser recordado como tenerorum lusor amorum, Ovídio 

chama seus libelli92 de monimenta. Ao considerar que monumentum é termo utilizado 

para se referir a obras de literatura que preservam a memória de um autor93, a assertiva 

de que seus livros de poesia formam um monumento refere-se à certeza da qualidade e da 

grandeza que Ovídio tinha de sua obra. Monimenta leva-nos, ademais, diretamente à 

afirmação de Horácio em Carm. 3.30.1 (exegi monumentum aere perennius), na qual o 

poeta descreve sua poesia como monumento sepulcral. Ovídio faz o mesmo, descrevendo 

a poesia como a forma de preservação de sua memória.  

Varrão, em De lingua latina, 6.49.5-6.50.1, oferece análise etimológica de 

monumentum nos seguintes termos:    

 

 
91 Casali (2016, 35-70). 
92 O diminutivo pode parecer modéstia por parte do autor. Porém, os críticos já notaram o uso de libelli por 
parte de Ovídio para designar sua própria obra (cf. Catulo, 1.1: cui dono lepidum nouum libellum), o que 
concorda com preceitos da tradição helenística. Para ver mais sobre o uso de libellus em Ovídio e referência 
bibliográficas, ver Juliani (2016, 114ss; 2019, 28ss). 
93 Nisbet; Rudd (2004, 368). 
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Meminisse a memoria. (…)  ab eodem monere[m], quod ist qui monet, 
proinde sit ac memoria; sic monimenta94 quae in sepulcris, et ideo 
secundum viam, quo praetereuntis admoneant et se fuisse et illos esse 
mortalis. Ab eo cetera quae scripta ac facta memoriae causa monimenta 
dicta.  
 
[Meminisse (recordar) [deriva] de memoria (memória). Da mesma 
[palavra], monere (lembrar), que é quem lembra, da mesma maneira que 
memoria; assim também monimenta (os monumentos), que estão nos 
sepulcros e, por isso, ao longo do caminho, pelo qual advertem aos que 
passam que eles mesmos também existiram e que aqueles são mortais. Por 
esta razão, outras coisas escritas ou feitas por causa da memória são 
chamadas monimenta]. 

 

Como exposto por Varrão, o monumentum evoca a memória em três dimensões temporais 

diferentes: é memória do que ocorreu (com a pessoa já morta), memória do presente (o 

transeunte que passa agora pela tumba e está vivo), e projeção do que ocorrerá no futuro 

(o transeunte é mortal, por conseguinte, também morrerá).  Em palavras de Jaeger, 

“Janus-like in pointing back to the pass and forward into the future (…) [o monumentum] 

links together all of time”95. Em Tr. 3.3.79-80 (citados supra) elencam-se o passado e 

futuro do monumentum ovidiano. Por um lado, no passado, a poesia foi a causa do 

desterro; por outro, no futuro, dará imortalidade ao autor. Isso mesmo vaticinou o vates 

(com perdão da tautologia) no epílogo das Met96, mas também já o tinha previsto o poeta 

elegíaco em diferentes passagens dos Am., entre elas na sphragis97 que fecha 3.15 e, 

portanto, a obra98. 

 Ao retomar Carm. 3.30 de Horácio para falar da imortalidade e do tamanho e da 

relevância de sua obra, Ovídio reforça a memória cultural. Rosati, em análise das Selvas 

 
94 Monimentum, forma utilizada por Varrão e Ovídio, é menos frequente do que monumentum. 
95 Jaeger (1997, 17). 
96 Met.  15.871-879: Iamque opus exegi, quod nec Iovis ira nec ignis / nec poterit ferrum nec edax abolere 
vetustas. / cum volet, illa dies, quae nil nisi corporis huius / ius habet, incerti spatium mihi finiat aevi: / 
parte tamen meliore mei super alta perennis / astra ferar, nomenque erit indelebile nostrum, / quaque patet 
domitis Romana potentia terris, / ore legar populi, perque omnia saecula fama, / siquid habent veri vatum 
praesagia, vivam [agora a obra perfiz que nem a ira de Jove, nem o fogo / nem o ferro, nem a velhice voraz 
poderão destruir. / Quando quiser, aquele dia, que não tem direito senão / sobre esse corpo, porá fim ao 
tempo de minha vida incerta. / Na minha melhor parte, porém, perene serei levado / para além dos altos 
astros e meu nome será indelével. /E por onde se estender o poder romano, em terras dominadas, / serei 
lido pela boca do povo, e por todos os séculos, graças à fama se os presságios dos vates têm algo de 
verdadeiro – viverei], tradução de Hasegawa (2018c). 
97 Sobre a sphragis em Ovídio, ver Paratore (1959). 
98 Am. 1.15.7-8: mihi fama perennis / quaeritur in toto semper ut orbe canar [procuro para mim fama 
perene, de modo tal que sempre seja cantado em todo o mundo]; 1.15.42: vivam, parque mei multa superstes 
erit [viverei, e uma parte de mim sobreviverá]; 3.15.19-20: imbelles elegi, genialis Musa, valete, / post mea 
mansurum fata superstes opus! [elegias imbeles, Musa genial, adeus, a obra sobrevivente permanecerá após 
minha morte]. As traduções são nossas.  
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de Estácio, observa: “literary intertextuality (…) is a form of cultural memory because it 

activates a relationship between texts that are an essential part of the cultural past, of the 

tradition in which Statius recognize themselves”99. Da mesma forma em que Estácio tem 

um passado cultural com o qual se relaciona – e do qual Ovídio faz parte importante100 – 

podemos formular algo semelhante a esta afirmação a respeito de Ovídio, que por sua vez 

tem seu próprio passado cultural. A sucessão de alusões intertextuais na obra do relegatus 

é preponderante para a inserção de sua obra desde o seu lugar de exclusão no Ponto na 

tradição poética romana.  

No final dos Tr, mais precisamente em Tr. 5.14.1, Ovídio chama a sua obra 

exatamente de monumenta, ao dedicar a coleção a sua esposa, Fábia: 

 
Quanta tibi dederim // p  nostris monumenta libellis, 
   o mihi me coniunx //  carior, ipsa vides. 
Detrahat auctori // p  multum fortuna licebit, 
   tu tamen ingenio //  clara ferere meo. (Tr. 5.14.1-4) 
 
[Tu mesma, ó esposa mais querida para mim do que eu próprio, vês quantos 
monumentos [monumenta] tenho te dado com meus livrinhos. Será 
possível que a fortuna tire muito do autor, tu, porém, te tornarás famosa 
por meu engenho]. 

 
Mais uma vez, como nos Am e nas Met, Ovídio volta a Horácio para anunciar sua 

consumação como poeta no fechamento da obra. Desta vez, ele usa de forma expressa o 

termo monumentum, tal como Horácio em Carm. 3.30.1. Assim, o poeta posiciona-se vis-

à-vis com mais um poeta canônico, comparando sua trajetória101. 

O fato de que a relegatio seja tida como equivalente à morte justifica a necessidade 

de escrever um epitáfio e apontar a relevância dos monumenta que deixa como legado. 

Como mencionamos previamente, o exílio como metáfora da morte tem papel 

proeminente no mito criado por Ovídio. A imagem da iminência da morte causada pelo 

exílio encontra-se, por exemplo, em Tr. 5. 1.11–14, trecho no qual o poeta traz novamente 

o motivo do canto do cisne que antecede a morte, utilizado previamente na abertura da 

epístola de Dido (Ep. 7.1-2)102. Em Tr. 1.3.21-26, o poeta também trata o motivo 

 
99 Rosati (2014, 73). 
100 Sobre a recepção de Ovídio em Estácio, ver Rosati (2014). 
101 Voltaremos a falar sobre Tr. 5.14 e a importância de monumenta infra. 
102 A identificação com o cisne, que canta antes de sua morte, encontra-se desde o Fédon (85a), de Platão. 
Ver Horácio, Carm. 2.20 para o uso da metáfora do canto do cisne como metamorfose do poeta para cantar 
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comparando o dia de sua partida de Roma com um funeral (22, non taciti funeris). Após 

isso, apresenta forte imagem patética ao comparar o dia de sua partida a Tomos com a 

queda de Troia (26, haec facies Troiae, cum caperetur erat [este era o aspecto quando 

Troia foi tomada])103. Todavia, a relegação é apenas uma metáfora que representa a morte 

poética, o fim de sua fama e notoriedade nos círculos literários de Roma. É dessa morte 

que Ovídio deve reviver. A insistência na imortalidade de sua obra soma-se a sua 

autocanonização, ao colocar-se em paralelo com Catulo, Virgílio, Horácio e como quarto 

na lista de elegíacos romanos. Claro que as referências intertextuais que o poeta faz ao 

longo de sua carreira a esses diferentes autores se multiplicam, mas aqui não apenas a 

referência, mas o paralelo com esses vates é explicitado graças à menção dos seus nomes. 

Esta é a estratégia ovidiana para ratificar sua fama mediante o uso de sua ars poetica.  

 

Na próxima seção, será explorada a qualidade do poeta como auctor104. Com vistas 

a ilustrar isso, em primeiro lugar, veremos como em Tr. 5.1 a reflexão sobre o autor e a 

importância do controle sobre sua obra – no último livro dos Tr – funcionam como uma 

resposta às preocupações de Ovídio no início da coleção, em Tr. 1.7. Ali, como autor, 

após perdê-lo por causa da relegação, ele tenta reassumir certo controle sobre as Met. Em 

segunda lugar, será enfatizada a estranheza causada pelo conflito entre o grande vates das 

Met e o auctor que perde controle da obra, explicitado na justaposição das epístolas Tr. 

4.10 e Tr. 5.1, respectivamente último e primeiro poemas dos livros que compõem, tal 

como foi editado pelo próprio Ovídio (assim o confirma em Tr. 5.1.1-2). Em Tr. 4.10, 

como vimos supra, ele confirma seu lugar entre os vates, e seus pressagia lhe prometem 

um lugar na eternidade. Embora em Tr possamos encontrar momentos de apreciação e 

depreciação de si repetidos de forma intermitente, é possível rastrear sinais que conduzem 

à demarcação de uma crescente importância na autorização de Ovídio como poeta, que 

culmina em Tr. 5.14, com a afirmação da construção de monumenta (1-2) para a 

 
o poema de despedida do segundo livro: “Horácio, em sua conclusão [carm. 2.20], novamente dirigindo-se 
a Mecenas (v.7: dilecte Maecenas), narra sua metamorfose em “ave branca” (v.10: … et album mutor in 
alitem), muito provavelmente um cisne, que faz seu último canto, o de despedida do segundo livro, 
profetizando a perenidade de seus versos e dele mesmo, como faz o Sócrates platônico no Fédon (85a), que 
no momento de sua morte se considera companheiro dos cisnes, ave consagrada a Apolo, compartilhando 
assim o dom da profecia, ou como a profetisa Cassandra do Agamêmnon de Ésquilo (vv.1444-1445), 
descrita por Clitemnestra como cisne, que, morrendo, cantou seu último lamento” (HASEGAWA, 2018).  
103 Sobre a comparação com Troia, ver Huskey (2002) e Prata (2007). 
104 Sobre a figura do autor como revisor e editor em todas as obras de Ovídio, ver Martelli (2013). 
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posteridade. O vates das Met, atravessado pela morte metafórica do exílio, precisa do 

auxílio do auctor que termina de completar a persona autoral do poema. A persona 

autoral, assim como a construção da figura do vates, não deve se confundir com o autor 

empírico, já que são também uma construção com um propósito específico, o de se 

(re)apropriar de sua obra. 

Veremos, ainda, que em Pont, esta mudança de apreciação da própria personalidade 

vática e autoral de Ovídio continua a aparecer. No entanto, enquanto no início dos Tr 

encontramos o poeta questionando sua própria validade poética, no início de Pont, já a 

partir de Pont. 1.1, é possível notar firmeza na declaração sobre seu poder autoral. Pont 

1.5, em particular, é muito próxima de Tr. 5.1, não só pelo assunto, mas também pelos 

ecos lexicais entre eles. Deve-se sublinhar a posição que cada um ocupa em suas coleções. 

Enquanto nos Tr podemos notar um desenvolvimento da afirmação autoral de Ovídio, em 

Pont sua condição de auctor já está delineada na abertura da coleção. 

 

 

1.1.3 A morte do auctor 

 

Desde o início da obra de Ovídio, podemos ver o modo como seu trabalho como 

autor (não só no sentido de compositor, mas também como controlador da edição105 e do 

significado dos textos) é sublinhado. O epigrama que abre os Am evidencia o 

envolvimento do autor na edição e controle sobre a circulação dos poemas: 

 
Qui modo Nasonis // p fueramus quinque libelli,  
  tres sumus; hoc illi // praetulit auctor opus.  
ut iam nulla tibi // p nos sit legisse voluptas,  
  at levior demptis // poena duobus erit. (Am. 1.ep.1-4) 

     
[Nós, de Nasão, que há pouco fomos cinco livros,  
três somos: preferiu o autor tal forma.  
Se já não tens prazer algum em nos ter lido,  
será mais leve a pena, dois a menos]. 
 

 
105 Sobre o panorama livresco na época de Augusto partindo da informação contida nas obras ovidianas, 
ver Bérchez Castaño (2009). 
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 No entanto, a experiência perturbadora do exílio afetou o controle de Ovídio sobre 

seus escritos. Após o decreto da relegatio, o poeta deixa os Fast inacabados e as Met, ao 

contrário do que ele preferia, circulam sem uma mão final de correção (Tr. 1.7.13-14). 

Mas no exílio, Ovídio volta a tomar as rédeas do controle, na medida que pode. Isso leva 

a encontrar uma interessante diferença entre as intervenções autorais nos Am. e nos 

poemas do exílio. Essa diferença radica no fato de que, na primeira obra, apenas temos o 

resultado da tarefa de edição, ao passo que nos poemas do exílio, acompanhamos o 

processo, explicitado pelo autor.  

Longe de Roma, da família, dos amigos e da possibilidade de falar latim106, Ovídio 

é afastado do mundo que lhe é conhecido. A isso soma-se a morte metafórica do poeta. 

Essa morte do autor traz a problemática da perda de controle absoluto sobre a circulação, 

correção e interpretação de sua obra. No exílio, Ovídio tenta recuperar do “além-túmulo” 

certo controle e isso se faz manifesto no começo do livro primeiro dos Tr, em que vemos 

o poeta tentando recuperar as Met para si.  

Tr. 1.7 é das elegias mais comentadas justamente por tratar sobre as Met Nela, o 

poeta escreve, provavelmente, a um membro da comunidade poética em Roma107. Após 

o final grandiloquente de Met. 15.871-879, em que afirma sua condição de vates com ecos 

horacianos de Carm. 3.30, o poeta no começo dos Tr parece desfazer a autoridade poética 

que ostentava: 

 
Siquis habes nostri // p similes in imagine vultus 
   Deme meis hederas, //   Bacchica serta, comis.  
Ista decent laetos // p  felicia signa poetas: 
   temporibus non est //  apta corona meis.  (Tr. 1.7.4)  
 
[Se tu, quem quer que sejas, tens uma cópia do meu rosto na imagem, retira 
de meus cabelos as heras, coroa de Baco. Esses signos felizes convêm a 
poetas afortunados. A coroa não é apta para meus tempos]. 

 
 

 
106 Sobre a impossibilidade de se comunicar em latim com seus interlocutores, ver Tr. 3.1.17-18, 3.14.49-
50, 4.1.89-90, 5.2.67, 5.10.37-40. 
107 Baeza Ángulo (2005, 29): “sobre el destinatario de esta elegía hay dos propuestas. La primera aboga por 
M Junio Bruto, editor de los tres primeros libros de las Pónticas y a quien envió el poema en lengua gética 
compuesto a la muerte de Augusto. La segunda por Higino, liberto de Augusto y director de la Biblioteca 
del Palatino”. 
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O pedido de Ovídio para que o amigo tire a coroa de heras de sua imago, provavelmente 

um retrato gravado em um anel108, é ação contrária à de Horácio no final de Carm. 

3.30.15-16, quando o poeta pede a Melpômene que o coroe com louro délfico. O 

movimento de tirar a coroa em oposição aos versos horacianos supõe a perda de 

autoridade poética conquistada até o momento, A coroa, diz Ovídio no verso 5, não é 

temporibus ... apta. Temporibus > tempus pode ser interpretado tanto como “fronte” 

quanto “tempo”. Ao escolher “fronte” para a tradução, interpreta-se como um gesto de 

modéstia por parte do exilado. Ele pede que tirem a coroa daquele retrato, mas isso seria 

materialmente impossível, já que a coroa está gravada, símbolo da perpetuidade da 

distinção do poeta. Portanto, o pedido de remover a coroa é apenas uma forma de captatio, 

ao mesmo tempo que destaca sua fama e importância como poeta em Roma. Ao 

pensarmos tempus em sua acepção de “tempo”, a interpretação destas linhas pode ser 

outra. A situação atual do poeta seria comparada com o tempo em que essa coroa era apta, 

ao contrário do que acontece agora, como assinala no verso 4 (temporibus non est apta 

corona meis)109. Neste caso, a ambivalência110 do verso outorga espaço a que o poeta jogue 

com a possibilidade de perder a coroa, ao mesmo tempo que sabe que ao estar gravada, 

há certa permanência que não pode ser facilmente apagada, justamente graças a esse 

tempo passado que foi melhor. 

Entre os versos 11-32, Ovídio lamenta a perda do controle sobre as Met: 

 
GrATA TuA esT pieTAs, // p sed cARMInA MAIOR IMAgO 
sunt mea, quae mando // qualiacumque legas, 
CaRMInA MutAtAs // p hominum dicentia fORMAs, 
infelix domini // quod fuga rupit opus. 
haec ego discedens, // p sicut bene multa meorum,                     15 
ipse mea posui // maestus in igne manu. 
utque cremasse suum // p fertur sub stipite natum 

 
108 Owen (1889, ad loc.): “rings were chiefly portraits of ancestors, or, as here, friends, and subjects 
connected with mythology, the worship of the gods, or mythical history of the family (Dict. A. 96 b)”. 
109 Neste sentido, ver também Tr. 1.1-3-4 : vade, sed incultus, qualem decet exulis esse; / infelix habitum 
temporis huius habe [vai, mas sem elegância, como convem ser a um exilado; toma, infeliz, a vestimenta 
para tuas circunstâncias]; 3.1.10:  carmine temporibus conveniente suis [sendo os versos convenientes às 
circunstâncias]; 4.1.1-2: Siqua meis fuerint, ut erunt, uitiosa libellis, / excusata suo tempore, lector, habe: 
[se meus livrinhos tivessem, como terão, alguns defeitos, toma-los como justificados, leitor, por suas 
circunstâncias]; 5.7.59-60: nec dubito quin sint et in hoc non pauca libello / barbara: non hominis 
culpa, sed ista loci.  [e não duvido de que neste livrinho haja também não poucas palavras bárbaras? não é 
culpa do homem, mas do lugar]; 5.12.35-36: carmina (...) / digna sui domini tempore, digna loco [versos 
dignos da circunstância de seu amo, dignos do lugar]. 
110 Agradeço à Eleonora Tola a sugestão de pensar em uma ambivalência do termo temporibus.   
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Thestias et melior // matre fuisse soror111, 
sic ego non meritos // p mecum peritura libellos 
imposui rapidis // viscera nostra rogis:                                      20 
vel quod eram Musas, // p ut crimina nostra, perosus, 
vel quod adhuc tcrescens // et rude112  carmen erat. 
quae quoniam non sunt // p penitus sublata, sed extant – 
pluribus exemplis // scripta fuisse reor – 
nunc precor ut vivant // p et non ignava legentum                     25 
otia delectent // admoneantque mei. 
nec tamen illa legi // p poterunt patienter ab ullo, 
nesciet his summam // siquis abesse manum. 
ablatum mediis // p opus est incudibus illud, 
defuit et coeptis // ultima lima meis.                                         30 
et veniam // t  pro laude peto, // h laudatus abunde,  
  non fastiditus // si tibi, lector, ero. 
 
[Tua fidelidade é agradável, mas minha maior imagem são os poemas, que 
peço que leias de qualquer forma que sejam, poemas que contam sobre as 
formas mudadas dos homens, obra que o infeliz exílio de seu senhor 
interrompeu. Estes eu, ao partir, como bem muitos dos [outros] meus, eu 
mesmo, aflito, coloquei no fogo com minha mão. E como se diz que a filha 
de Téstio queimara seu filho sob um tição e fora melhor irmã do que mãe, 
assim eu, para que perecessem comigo, coloquei meus livrinhos que não o 
mereciam, minhas próprias entranhas, na impetuosa pira funerária: seja 
porque odiava as Musas, como nossos crimes, seja porque até o momento 
era um poema rudimentar e que estava crescendo. Já que eles não foram 
eliminados por completo, mas sobrevivem – penso que foram escritos em 
muitos exemplares – agora peço que vivam e deleitem quem lê meu ócio 
não inativo e façam lembrar de mim. E, todavia, eles não poderão ser lidos 
pacientemente por ninguém, se ignora que a estes faltava a última mão. 
Aquela obra foi arrebatada em meio da bigorna, e a meus escritos falta a 
última lima. E peço licença em vez de elogio, se eu não for enfadonho para 
ti, leitor, serei muitíssimo louvado]. 
 

 
111 Referência a Altea, mãe de Meleagro, causa a morte do filho por ele ter assassinado os irmãos dela, 
sendo, por isso, melhor irmã do que mãe. 
112 Interessante a conexão feita por Avellar entre o uso aqui de rudis e as aparições do adjetivo em contextos 
artísticos: “[os] emprego[s] do adjetivo rudis em contextos artísticos das Metamorphoses adquirem um 
valor metapoético devido à sua ressignificação a partir da releitura realizada por Nasão dessa obra 
precedente nas elegias de exílio. Assim, ao caracterizar seu carmen perpetuum como rudis, o eu poético 
dos Tristia acaba por evocar os usos anteriores desse adjetivo nas próprias Metamorphoses e, por 
conseguinte, iguala seu poema a várias das obras inacabadas ou grosseiras nele descritas” (AVELLAR, 
2019, 243). Podemos agregar à observação de Avellar sobre rudis o proposto por Hinds (1985, 22-23) que 
assinala o modo como rudis et crescens retomam o início das Met: “the carmen is as yet rude - just as in 
the opening sentence of its own initial myth of Chaos (Met. 1.5-9) the universe is still a rudis indigestaque 
moles. The carmen is as yet crescens: in other words, failed to complete fully its projected (Met. 1 .3-4) 
narrative journey to the poet's own day - from Chaos, the first beginning of the universe”. 
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Carmina maior imago (11) é o modo como Ovídio identifica as Met113 (13, 

mutatas...formas) distinguindo-as de outras obras e outorgando-lhe grande autoridade114, 

em um verso de muita sonoridade, com assonância de /a/ e /t/ no primeiro hemistíquio e 

/i/, /m/, e /a/ no segundo. A epístola é necessária porque procura salvaguardar a correta 

circulação desses carmina após sua confecção ter sido interrompida (14, rupit), tendo 

perdido controle sobre ela. O último intento de Ovídio por controlar sua obra foi quando, 

fazendo uma das muitas alusões ao exílio como morte, conta que ele próprio (16, ipse) 

queimou o manuscrito115 com sua própria mão para que perecesse com ele. Veremos 

como se repete insistentemente a mão do poeta que toca seus escritos (16, mea ...manu; 

28, summam ... abesse manum; 30, defuit ... ultima lima),116 como se fosse a escultura a 

que está dando forma. Este destaque de mea ... manu torna redundante o uso de ipse117, 

destacado na primeira posição do verso, e outorga ênfase à já muito reconhecida alusão à 

intenção de Virgílio de queimar a Eneida118. Mesmo sem ter conseguido queimá-las por 

completo, Ovídio consegue fazê-lo ele mesmo, Virgílio não. De alguma forma, neste 

sentido se sobrepõe a seu antecessor.  

Entre os versos 17-20 Ovídio alude a seus livros como filhos (20, viscera nostra), 

tal como na epístola Tr. 3.14, citada supra, fazendo na metade do poema alusão ao mito 

 
113 Tamás (2014, 181) cita esta passagem, além de Tr. 1.7.29-30; 2.555-556 e 3.14.19-24, para mostrar 
como Ovidio astutamente “describ[es] the Metamorphoses (or more precisely its ‘ontological status’) with 
metaphors derived from the Metamorphoses”. E sobre isto reflete: “[i]t is worth recalling the invocation of 
that work, where - in harmony with other epic or didactic invocations in Augustan literature (…) - the poetic 
project is described as coepta, with Ovid praying di, coeptis . . . adspirate meis, in Fantham’s paraphrase: 
«Gods, inspire my task (or “work-in-progress”)». The cited authorial statements on the status of the great 
work repeatedly use this word, which implies a reinterpretation: coeptum means in this context something 
which has been started but which is still incomplete, i.e., a ‘work-in-progress’. As far the adjectives crescens 
and rude are concerned, they recall the beginning of the work as well, where the world, in the initial period 
of Chaos, is a coeptum (one might call it a 'world-in-progress', cf. rudis indigestaque moles, Met. 1.7). (…) 
The later authorial interpretations the Metamorphoses as unfinished, uncorrected, unrevised things (i.e., as 
a coeptum in the preagnant sense of the word) can consequently be read as a transposition of the ideology 
of the work – in short: ‘everything is always in a state of change’, ‘nothing can have a final form’ - to its 
external or material circumstances: its state of being”. 
114 Nesta linha, Hinds (1985, 26) “The main argument of Tristia 1 .7 has already told us that the job of the 
books of the Metamorphoses in these difficult times of exile is to function as a monument to the poet, as a 
reminder of his existence (1 .7. 1 1 maior imago; 1 .7.26 admoneantque me”). 
115 Tr. 1.1.117-118 e 3.14. 19-20, 4.10. 63-64. 
116 Ver também Tr. 1.1.117-118; 2.555-556; 3.14 21-22; 3.14.22-23; 4.10.63-64. 
117 Owen (1889, ad loc.). 
118 Sobre isso, Nagle (1980, 29), Ziogas (2013). Sobre o modo como Ovídio imita a carreira poética de 
Virgílio, ver Farrell (2004). 
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que ocupa a metade do livro 8 das Met119, que, ao mesmo tempo, é a metade da obra120. 

O mito em questão é o da morte de Meléagro, causada pela sua mãe, Altea. A história é 

tratada extensamente em Met. 8.260-546, que serve como fonte para estas linhas. Desta 

forma, Ovídio elenca autoria e paternidade por meio do uso de viscera121, e concede ao 

ato de queimar suas obras o apariência de atrocidade conotada pelo filicídio, deixando 

transparecer o desespero do poeta. Os livros das Met, diz Ovídio, ainda estavam crescendo 

e sem polir (22, crescens et rude) porque – esclarece – faltou uma correção final, que ele 

pretendia fazer. Reor (24) reflete a incerteza do autor sobre a obra, e nos deixa pensando 

sobre quem permitiu que fosse copiada para sua circulação. Mais ainda, podemos nos 

perguntar se as Met são, da maneira tal qual chegaram até nós, inteiramente ovidianas. 

Elas ainda existem (23, sed exstant), como se destaca pela posição final no verso e com 

possibilidade de uma pausa forte antes e depois. Se – tal como o próprio Ovídio diz no 

final das Met – há verdade nos presságios dos vates (15.879, si quid habent veri vatum 

pressagia), não deveria surpreender nem a nós nem ao poeta que seus carmina tenham 

sobrevivido, uma vez que ele mesmo declarou sua indestrutibilidade em Met. 15.871-872.  

Então, diz Ovídio, precor ut vivant (25), dando vênia a sua existência e tomando 

para si a última palavra sobre o direito ou não de circulação. Assim, reforça o mesmo 

pedido que ele faz no final das Met, isto é, que graças a esta obra, sua 

carmina maior imago, ele seja lembrado. O cumprimento de seus desejos para as Met (25, 

vivant), possibilitará que ele também viva eternamente (Met.  15.879).   

Se ele não pode corrigir uma última vez, pelo menos o reconhece, e pede licença 

em vez de louvor para que sejam lidos (31). O poeta será elogiado (31, laudatus abunde, 

enfatizado após a cesura heptemímera). Quem elogiará o poeta é o lector (32) que não é 

mais o destinatário de Tr. 1.7, mas sim o público geral. Ou a posteridade, podemos dizer. 

Nesta apóstrofe em segunda pessoa dirigida explicitamente ao público, temos exemplo 

do modo como Ovídio manipula o leitor: se ele não se irritar com um conteúdo não polido 

(32, non fastiditus si tibi, lector, ero), deverá elogiar fartamente o poeta. As opções são 

predeterminadas por Ovídio. Dessa maneira, nas Met ele proclama a perenidade de sua 

 
119 Para as alusões autotextuais entre Tr. 1.7 e Met, ver, em especial, Hinds (1985, 21ss.), que aponta como 
Ovídio, ao descrever as Met nos Tr, utiliza exempla mitológicos e vocabulário significativo de sua obra 
épica. 
120 Sobre essa aguda observação, com comentários sobre esta passagem, ver Hinds (1985, esp. 22-24). 
121 Em detalhes, os diferentes usos de viscera em Ovídio e outro autores, com análise desta passagem à luz 
de sua intertextualidade com Met. 8, são abordados em Hines (2018). 
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obra e dele mesmo e nos Tr termina de limitar a interpretação do carmen que pode 

apresentar erros, mas isso não significa que deixe de revigorar a grandiosidade do auctor 

e vates que, contrariando à morte representada pelo exílio, viverá.  

 

 

1.1.4 Nec tamen emendo  

 

A impossibilidade de corrigir sua obra vê-se mitigada pela possibilidade de propor 

alguns versos que caberiam ao leitor adicionar ao começo das Met: 

 
hos quoque sex versus, // p  in prima fronte libelli  
  si praeponendos //   esse putabis, habe:  
'orba parente suo // p quicumque volumina tangis,                    35 
  his saltem vestra //  detur in Vrbe locus.    
quoque magis faveas, // p  non haec sunt edita ab ipso,  
  sed quasi de domini //   funere rapta sui.  
quicquid in his igitur // p  vitii rude carmen habebit,  
  emendaturus, // si licuisset, erat.' (Tr. 1.7.33-40) 
 
[Considera também estes seis versos, se pensas que devem ser antepostos 
no começo do livro: “quem quer que seja tu que tocas os volumes órfãos 
de pai (35), que lhes seja dado ao menos um lugar em vossa Urbe. E para 
que os favoreças mais, estes não foram editados por ele mesmo, mas quase 
arrancados do funeral de seu dono. Portanto, se me tivesse sido permitido, 
iria emendar todo vício que este rústico poema tiver ]. 

 
Embora este movimento pareça devolver certo controle ao autor, a apropriação de sua 

obra, claramente, não pode ser completa. Em primeiro lugar, porque é apenas um desejo 

expresso no poema; em segundo lugar, porque a obra já pertence também a outras mãos. 

Tangis, no final do primeiro verso desta nota ovidiana, confirma essa mão alheia que toma 

a peça, afastando a própria mão, sobre a qual fez tanta ênfase nos versos anteriores. Mais 

ainda, estes versos, diz o poeta, só serão colocados no começo do carmen se outra mão 

assim o considerasse melhor (si praeponendos esse putabis)122. Essa pessoa converte-se 

também, em parte, em auctor das Met. Para o autor que abre seu primeiro opus, Am, com 

um epigrama em que realça o controle da edição dos livros, do gênero que está a escrever 

 
122  É possivel pensar a falta de uma última mão nas Met como um aspecto que se adequa a um poema 
também metamórfico. Ao passo que a massa rude incial do mundo ganha forma, o poema também o faz. A 
preocupação do poeta justificaria-se pela falta de uma última transformação.  
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e do tema a tratar123, ter perdido em algum momento as rédeas de sua maior obra, deve ter 

sido angustioso.  

Não surpreende que a individualidade do poeta se imiscua no final destes versos, 

retificando para si o papel de auctor que lhe foi arrebatado. Após utilizar a terceira pessoa 

para se referir a si mesmo (37-38, non haec sunt edita ab ipso / sed quase de domini funere 

rapta sui), Ovídio muda de forma brusca a pessoa gramatical e fecha os versos de Tr. 1.7 

trazendo a atenção novamente para si mesmo. Ele reitera sua vontade de ter corrigido, 

assinalando-a com o destaque para o termo emendaturus (40) que não apenas é a primeira 

palavra do verso, mas abarca o primeiro hemistíquio do pentâmetro por completo. O 

desfecho do verso 40 fecha a fala em eram e não erat, como seria esperado. Erat, de fato, 

é a correção que trazem manuscritos, em sua maioria, interpolados124, correção suscitada 

justamente pela surpresa da mudança de pessoa gramatical. A aparição da primeira pessoa 

recoloca Ovídio como ator principal, pelo menos no plano sintático.  

Agora voltemos a atenção à primeira elegia do livro quinto dos Tr. Embora Ovídio 

já tenha feito comentários sobre as atividades como auctor em momentos anteriores, Tr. 

5.1 aprofunda esta perspectiva do poeta sobre a questão com uma elegia dirigida ao leitor, 

em que explicita e justifica o tema da obra. Estes são os primeiros dez versos: 

 
Hunc quoque de Getico, // p nostri studiose, libellum  
  litore praemissis // quattuor adde meis;  
hic quoque talis erit, // p qualis fortuna poetae:  
  invenies toto // carmine dulce nihil.  
flebilis ut noster // p status est, ita flebile carmen,                     5   
  materiae scripto // conveniente suae.  
integer et laetus // p laeta et iuvenalia lusi:  
  illa tamen nunc me // composuisse piget.  
ut cecidi, // t subiti // p perago // h praeconia casus,  
  sumque argumenti // conditor ipse mei. (Tr. 5.1.1-10)           
   
[Agrega, admirador meu, também estes livrinhos aos quatro enviados 
anteriormente do litoral gético; este também será tal como a fortuna do 
poeta. Não encontrarás nada doce em todo o poema. Assim como meu 
estado é lamentável, também é minha poesia, sendo adequado o escrito à 
matéria.  Inteiro e feliz, cantei coisas felizes e juvenis. Contudo, agora me 
envergonha tê-las composto. Como caí, faço o anúncio de minha repentina 
queda, e eu mesmo sou o fundador de meu argumento]. 

 

 
123 Lembre-se que Am. 1, após o epigrama que indica a diminuição de livros de 5 a 3, abre-se com uma 
recusatio da épica, fazendo direta alusão à Eneida na primeira palavra do poema (arma). 
124 Sobre a tradição manuscrita dos Tr, ver Owen (1889) e Luck (1967). 
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O primeiro dístico de Tr. 5.1 traz informação importante sobre questões editoriais. 

Este, o quinto livro que compõe os Tr, deve se somar aos quatro já enviados e que, 

provavelmente, já estariam circulando em Roma. O esclarecimento feito pelo poeta é 

pertinente, dado que, ao considerarmos a ordem dos poemas como nós os recebemos, a 

elegia imediatamente anterior a 5.1 é 4.10, a autobiografia ovidiana que fechava 

possivelmente uma primeira versão dos Tr. Com efeito, como já vimos, 4.10 apresenta 

em seu conteúdo numerosos trechos muito próximos de Horácio, Carm. 3.30 e Met. 15, 

traços próprios de um poema de conclusão. Todavia, Ovídio agora adiciona mais um livro 

aos Tr, deixando claro que continua a escrever no mesmo metro e sobre o mesmo tema 

(3-6): suas tristezas. Os livros são enviados de Getico litore, informação talvez não alheia 

ao leitor, mas determinante para sua interpretação. A relevância deste dado reflete-se 

também na posição enfática de de Getico antes da cesura pentemímera do primeiro verso 

e de litore no primeiro pé do pentâmetro, em que se destaca também a sintaxe mimética 

ovidiana ao colocar o termo litus [margem] na margem do verso125. 

Aqui a postura do auctor é bastante diferente daquela que ele tinha sobre suas Met. 

A separação ars-vita que o poeta preconiza em versos que já estudamos entra em 

contradição no segundo e terceiro dísticos, e os versos são aqui como a fortuna do poeta. 

O verso 5, flebilis ut noster status est, ita flebile carmen, em que sobressai o poliptoto de 

flebilis, remete a Am. 3.9.3, elegia dedicada à morte de Tibulo. Nela há alusão metapoética 

à origem da elegia como gênero de lamento. O autor clarifica também o decorum126 

poético (6), adequando o gênero à matéria,127 e, neste caso, também ao estado emocional 

do auctor. O hexâmetro do verso 5 tem sua contrapartida no 7. Do poliptoto de flebilis, 

passamos ao de laetus (7), disposto no verso de forma quiástica (integer et laetus, laeta 

et iuvenalia): ao tempo que era feliz (laetus), felizes (laeta) eram as coisas que cantava. 

Com a relegatio Ovídio sofre uma queda brusca (cecidi)128, marcada pela cesura 

trimímera. Graças a isto, ele agora é conditor da matéria destes libelli (10). Tola aponta 

que 

 
125 Litore e litora, por ser dáctilos, encontram-se com frequência no quinto pé do hexâmetro. Contudo, 
aparecem de forma frequente também em primeira posição, e muito raramento em outras posições.  
126 Cf. Am. 1.1.2: materia conueniente modis; Tr. 1.1.121-122; 5.12.35-3. 
127 Labate (1987, 92): “[d]a questo punto di vista, anzi, la poética dell’esilio rispetta l’ ‘ortodossia' elegiaca 
più di quella del lusor amorum”. 
128 Cr. Tr. 5.3.29. Sobre o exílio como queda brusca e uma análise desta elegia em particular, ver Tola 
(2003). 
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el sustantivo conditor [viene del verbo condere] entre sus diversas 
acepciones, sugiere la idea de “conservar o resguardar”. (...) Desde esta 
perspectiva, Ovidio, creador de un texto (argumenti ... mei), es llamado a 
‘conservar’ y a ‘resguardar’ los actos fundadores de una poesía inédita (es 
decir, que surge a partir de la situación de exilio) que puede preservarlo del 
olvido129. 

 
Condere, além disso, ganha ainda mais força metapoética ao lembrarmos que o 

verbo remete não apenas à ideia da fundação e preservação, mas também à própria tarefa 

da composição poética130.  

A novidade da matéria vem junto com a do estado do poeta, morto por força do 

exílio. A morte metafórica reflete-se nos versos 11-14 em que Ovídio traz a tópica do 

último canto do cisne antes de morrer. A imagem patética ilustra a scribentis imago131 de 

um auctor que também é a matéria poética sobre a que escreve. 

 A ambivalência de Ovídio por ser o poeta das tristezas ao mesmo tempo que é (ou 

também por causa de ter sido) – como plasmou no epitáfio – o poeta do amor o leva a 

renegar pertencimento à lista de poetas dedicados à poesia amatória. Isto surpreende 

porque de forma ostensiva Ovídio ressaltou em Tr. 2 e em Tr. 4.10132 sua pertinência ao 

cânone poético e, especificamente, ao grupo de autores elegíacos, após Galo, Propércio e 

Tibulo. Isso é sabido pelo leitor dos libelli ao qual este último está sendo adicionado. Não 

olvidemos que ele começa Tr. 5.1 pedindo para acrescentar este aos outros quatro livros 

que já enviou, e que deve supor já são conhecidos. Mais ainda, presenciamos o momento 

em que o poeta exerce o papel de editor e transforma os livros em uma coletânea que pode 

ser lida de forma sequencial, o que também traz consequências interpretativas ao abordar 

a obra de uma perspectiva diacrônica. Portanto, embora o estilo pessimista desta carta 

implique o arrependimento do poeta, é pelo menos curioso que liste seus contemporâneos 

mais uma vez, mesmo quando pareça estar querendo se afastar deles. Aqui os versos em 

questão: 

 
Delicias siquis // p lascivaque carmina quaerit,  
  praemoneo, non est //  scripta quod ista legat.  
aptior huic Gallus // p blandique Propertius oris,  

 
129 Tola (2003, 77). 
130 Houghton (2007). Para exemplos de uso do verbo no sentido de “fazer poético” em Horácio, ver 
Hasegawa (2017, 90, n. 38). Para condere como fazer poético ou conclusão de obra poética em Virgílio, A. 
12.950, ver James (1995). 
131 Cf. Ovídio, Ep. 7.183; 11.5. 
132 Tr. 2. 421-468; 4.10.45-54. 
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  aptior, ingenium // come, Tibullus erit.  
atque utinam  numero // p non nos essemus in isto!  
 ei mihi, ǁ133 cur umquam //  Musa iocata mea est?                    20 
Sed dedimus poenas, // p Scythicique in finibus Histri 
   ille pharetrati // p lusor Amoris abest (Tr. 5.1.15-22) 
 
[Se alguém busca prazeres e poemas lascivos, advirto, não há por que ler 
estes escritos. Para isso é mais apto Galo e Propércio de suave voz. Mais 
apto será Tibulo, pródigo talento. E oxalá não estivéssemos nesta 
sequência! Ai de mim! por que alguma vez minha Musa brincou? (20) Mas 
cumpri o castigo, e nos confins do cítico Istro está aquele cantor do amor 
armado de aljava]. 

 

Já comentamos sobre a importância de pertencer ao cânone – e poder anunciar um lugar 

nele – como algo essencial para a autoridade do poeta. Por isso, a ação repetida de 

catalogar poetas reconhecidos pela tradição e se incluir na lista torna-se um movimento 

reiterado no exílio, momento em que deve reivindicar sua figura no círculo literário 

canônico. Mesmo ao renegar fazer parte desta lista de poetas, como aqui acontece (19), 

sub-repticiamente o poeta está reiterando seu lugar nela, com destaque para sua Musa 

iocata134 (20) e o passado como lusor Amoris (22), já mencionado em seu epitáfio (Tr. 

3.3) e autobiografia (Tr. 4.10).  

O passado como lusor é realçado mais uma vez nos versos 43-44:  

 
Nec TaMen uT LuSiT, // p rurSuS Mea LiTTera LudeT:  
  SiT SeMeL iLLa MaLo // LuXuriaTa Meo! (Tr. 5.1.43-44) 
 
[E, contudo, minha letra não brincará novamente como brincou: que 
aquela seja só uma vez luxuriosa para minha desgraça! ]. 
 

É curioso que, sendo uma característica que pretende apagar dentre suas qualidades, 

atribua-se relevância a ludere, verbo que se refere de forma direta à função do poeta. 

Neste dístico, por exemplo, a importância dos termos lusit …ludet está assinalada por 

meio do poliptoto e a posição destacada no verso 43, o primeiro disposto logo antes da 

cesura pentemímera e o segundo, no último pé do hexâmetro. Além disso, a sonoridade 

intensifica a atenção outorgada ao dístico, com aliterações e assonâncias.  

 
133 Note-se diérese após ei, mihi! (20), primeiro dátilo do pentâmetro, que enfatiza a expressão de desespero 
do poeta  
134 cf Tr. 3.2.6: quodque magis vita // p Musa iocata mea est. 
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Para dar as costas ao passado, imediatamente depois expõe que cantará (canam) o 

que Augusto (ipse) aprove:  

 
Quod probet ipse, canam, // p poenae modo parte levata   
  barbariam regidos //  effugiamque Getas (Tr. 5.1.45-46) 
 
[Cantarei o que ele mesmo aprovar, aliviada, ao menos, parte do castigo, 
e fugirei da barbárie e dos ferozes getas]. 

 
O princeps é colocado aqui no lugar do patronus que encomenda um tipo de poesia 

específica e graças à qual poderia ganhar o perdão. No exílio, espera-se certa 

condescendência do poeta, ponderando que o objetivo proposto pelo próprio Ovídio para 

seus poemas é convencer Augusto de sua probidade e buscar o perdão. Todavia, 

imediatamente depois, discretamente, Ovídio oferece sua recusatio de outros gêneros: 

 
Interea nostri // p quid agant, // h nisi triste, libelli?  
  tibia funeribus // p convenit ista meis. (Tr. 5.1.47-48) 
 
[Enquanto isso, do que tratarão meus livrinhos senão de algo triste? Esta 
flauta convêm aos meus funerais]. 

 
 Como dito anteriormente, o auctor controla seu texto em elocução e matéria. E um desses 

recursos de controle se da por meio da recusatio135 que leva o auctor a reconhecer que se 

espera dele um tipo de poesia que não está disposto a escrever. Ovídio parece se dispor a 

aceitar o que o princeps ordene, mas, imediatamente, diz que a situação em que se 

encontra não permite cantar nada que não sejam suas tristezas (47), como já adiantara no 

quarto verso da epístola (invenies toto carmine dulce nihil136). A mensagem do poeta 

predispõe o leitor não apenas a entendê-lo como única matéria válida, mas também a 

censurar a conduta de quem pretenda outra coisa do exilado (no caso, poderia ser o próprio 

Augusto que venha a interromper o lamento fúnebre do poeta). Dessa forma, a habilidade 

discursiva do poeta toma para si a opção do asunto da poesia.  

O auctor qualifica seus livros e faz uma advertência ao leitor: 

 
‘At mala sunt’. Fateor: // p quis te mala sumere cogit?  
   aut quis deceptum // ponere sumpta vetat?                              70 
ipse nec emendo, // p sed ut hic deducta legantur,  
  non sunt illa suo // barbariora loco.    
nec me Roma suis // p debet conferre poetis:  

 
135 Como elaborado por Badura, Möller (2019, 66). 
136 Ver também, Tr. 3.1.9: nihil hic nisi triste videbis. 
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  inter Sauromatas // ingeniosus eram. (Tr. 5.1.69-74) 
 
[“Mas são ruins”, o admito. Quem te obriga a tomar os maus? Ou quem te 
proíbe de deixar os tomados, desapontado? (70) Eu não corrijo, mas que 
sejam lidos como foram compostos aqui, eles não são mais bárbaros do que 
seu lugar. E Roma não deve me juntar a seus poetas: entre os Saurómatas 
era talentoso]. 

 

A advertência tira do leitor a possibilidade da crítica dos versos, por terem sua baixa 

qualidade reconhecida pelo próprio autor. Ovídio não se responsabiliza pela qualidade de 

sua produção poética, uma vez que ela apenas reflete o âmbito em que eles são 

produzidos. No verso 71, Ovídio enfatiza, mais uma vez, sua função de corretor do 

próprio texto. Ipse nec emendo, no primeiro hemistíquio do hexâmetro, nega a correção 

ao mesmo tempo que afirma a decisão do próprio auctor que escolhe não corrigir, e 

pretende que se leiam apesar das faltas porque elas são parte intrínseca desses versos. A 

alegada baixa qualidade, portanto, é dissociada da capacidade compositiva do poeta. Não 

são fruto do ingenium do vate romano, mas de um ingenium bárbaro, que funciona nesse 

contexto de produção137. A falta de correção torna-se decorosa justamente pelas 

caraterísticas desta poesia de exílio. A grande mudança na atitude do auctor das Met para 

a do auctor das epístolas do exílio – e podemos somar isto à lista de descontinuidades 

entre suas obras anteriores e posteriores ao exílio – está no fato de que agora ele já não 

está mais preocupado com emendar seus escritos. Isso não significa que tenha desistido 

deles ou não queira assumir sua autoria, pelo contrário, como auctor esta é sua escolha, e 

reiterará esse plano em distintas ocasiões. A falta de polidez convém ao tema, à situação 

e à pose de decadência apresentada pelo poeta. Mas não a sua maior imago; essa obra não 

merecia a falta da summa manus. A decisão de intervir ou não no texto se justifica pelo 

tema e contexto de produção de cada uma das obras, que determina o merecimento de um 

processo de apurada correção.  

Considerando que o livro quarto se fecha com uma autobiografia grandiloquente do 

poeta e a confirmação de seu lugar entre os vates, o modo pessimista de Tr. 5.1 certamente 

 
137 Ver, por exemplo, Tr. 4.1.1-4: Siqua meis fuerint, ut erunt, vitiosa libellis, 
/ excusata suo tempore, lector, habe. /Exul eram, requiesque mihi, non fama petita est, / mens intenta suis
 ne foret usque malis [se os meus livrinhos tiveram alguns defeitos, como os terão, escusa-os, leitor, por 
sua circunstância. Era um exilado, e foi buscada a recreação, não a fama, para que minha mente não 
estivesse continuamente atenta a seus males]. 
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marca uma diferença notória com os anteriores. Porém, ao mesmo tempo que na abertura 

do livro quinto se condensam as queixas do relegatus, também aparecem as 

reivindicações como auctor e exclusus poeta ao lembrar que era lusor e inserir-se 

novamente na lista de poetas elegíacos, ao distinguir a qualidade de seu engenho em 

Roma e entre os Getas, e ao declarar não procurar fama nem gloria (75). Porém, ele 

continua a enviar os poemas a Roma, centro cultural que outorga validação a sua 

produção. A própria afirmação ipse nec emendo é uma tomada de posição autoral que ele 

faz como auctor e conditor de sua obra poética. É o anúncio de um ato premeditado que 

define o conteúdo dos poemas e, portanto, tem significação poética, ainda mais quando a 

declaração se insere em uma elegia voltada à atividade poética. 

Nos Tr, em resumo, encontramos expressa a vontade da persona do auctor para 

com suas obras em diferentes momentos. Porém, é próximo do final (5.1) que essa 

declaração se evidencia como postura compositiva, justapondo-se a seu reconhecimento 

na posteridade como vates (4.10). Em Pont, pelo contrário, a declaração da vontade do 

auctor é similar a esta, mas se acha no começo da obra. Percebe-se uma mudança, senão 

na matéria, ao menos na forma de abordá-lo.  

Pont começa com uma perspectiva diferente. O poeta já está assentado no local do 

exílio e provavelmente tenha definições mais claras sobre o que a persona relegata 

pretende refletir nas epístolas. Portanto, não surpreende achar em Pont. 1.5 uma epístola 

tão similar a 5.1 em elocução e significado, mas agora com a particularidade de ser o 

umbral da obra e não fechamento. 

  Cabe lembrar a principal diferença entre as coleções. Em Pont os destinatários são 

mencionados. O fato de identificar o destinatário é um primeiro passo no controle da 

interpretação que pode ser feita sobre as cartas. Por sua vez, os Tr deixam lugar a 

conjecturas sobre a identidade do destinatário e isso determina também a interpretação 

dos poemas. Em Pont, o destinatário está posto, e, portanto, há uma primeira restrição no 

leque de interpretações possíveis. 

A epístola Pont. 1.5 está dedicada a Marco Aurélio Cota Máximo Messalino, filho 

de Messala Corvino e filho adotivo de seu tio materno. Como em Tr.  5.1, o léxico técnico 

pertencente à atividade poética e com significação metapoética se repete na epístola, 

especialmente entre os versos 7-14 (7, ducendi carminis; 10, scribimus, manu; 12, Musa 
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vocata; 13, deducere versum; 14, mollior), tal como a temática do sofrimento e a captatio 

benevolentiae do poeta que se defende pela baixa qualidade de sua poesia. No verso 10, 

scribimus invita vixque coacta manu [escrevemos com mão involuntário e quase forçada] 

volta a ter papel preponderante a própria mão que escreve, apesar de estar coacta, 

outorgando valor ao ato de escrever mesmo afirmando o desânimo para cultivar a poesia. 

O verso que pode escrever non fit fato mollior ille meo [ele não sai mais suave do que 

meu destino]. Com essas palavras parece não apenas salientar novamente sua tribulação, 

também sublinha a mudança do gênero graças ao peso metapoético do termo mollis, que 

sugere alusão à elegia amorosa deixada atrás para dar lugar à elegia de lamento. Nos 

versos 15-20, também reaparecem termos relativos ao labor ecdótico do auctor:  

 
Cum relego, // t cripsisse pudet, // h quia plurima cerno              15 
  me quoque, qui feci, //  iudice digna lini.               
Nec tamen emendo; // p  labor hic quam scribere maior  
  mensque pati durum // sustinet aegra nihil.  
Scilicet incipiam // p  lima mordacius uti  
  et sub iudicium // singula uerba uocem? (Pont. 1.5.15-20)   
 
[Quando releio, envergonha-me o que escrevi, porque também eu, que o 
fiz, vejo como juiz (15) tantas coisas dignas de ser apagadas. E, porém, não 
emendo; este trabalho é maior do que escrever e a mente doente não suporta 
sofrer nada desagradável. Deveria começar a usar uma lima mais mordaz e 
chamar a juízo as palavras uma por uma?]. 
 

O trabalho do revisor (15, relego) tem como resultado a decisão de não polir os 

versos com a lima (19). Indo contra os preceitos horacianos esgrimidos na Ars (438-459), 

Ovídio não corrige seus textos. O chamativo é que ele reconhece o caráter rude deles. Ao 

tempo que não segue a recomendação de Horácio de corrigir, se comporta como o vir 

bonus et prudens (Ars 445) que julga os versos mal escritos. No entanto, como dissemos, 

a atitude é decorosa à situação do exilado. O auctor assinala a resolução voluntária e 

consciente de não emendar no primeiro hemistíquio do verso 17, nec tamen emendo, 

ecoando por meio do léxico e a disposição das palavras o primeiro hemistíquio do 

hexâmetro Tr. 5.1.71 (ipse nec emendo).  

Tal como acontece em Tr. 5.1, o domínio do auctor, que em Tr. 1.7 não tem a 

possibilidade de corrigir, aqui se materializa na imposição de sua escolha por não o fazer, 

que se repete mais uma vez em Pont. 1.5.59-66:  

 
Cur ego sollicita // p  poliam mea carmina cura? 
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  an uerear ne non //  approbet illa Getes? 
Forsitan audacter // p  faciam, sed glorior Histrum  
  ingenio nullum //  maius habere meo. 
Hoc ubi uiuendum est // p satis est si consequor aruo                 65 
 inter inhumanos // esse poeta Getas. 
 
[Por que polirei meus poemas com comprometido cuidado? Acaso temerei 
que não os aprove o Geta? Talvez atue ousadamente, mais me ufano de que 
o Istro não tem nada maior do que meu telento. Neste campo onde devo 
viver (65) é bastante se consigo ser poeta entre os inumanos Getas]. 

 
Nesta ocasião, o trabalho do corretor (ou a ausência dele, na verdade) é sublinhado com 

o verbo polire (61, poliam) e, não sem sarcasmo, atribui essa falta de dedicação à correção 

ao fato de os Getas não serem um público muito exigente. Em seguida, afirma ser o maior 

poeta entre os membros desse povo no seguinte pentâmetro: 66, inter inhumanos esse 

poeta Getas. Isto faz lembrar, do ponto de vista semântico, o pentâmetro de Tr. 5.1.74: 

inter Sauromatas ingeniosus eram. Embora não esteja no meio da grandeza de Roma, sua 

posição de magno poeta continua a mesma. 

 A semelhança entre as duas elegias manifesta a posição do auctor em cada uma 

das obras, mas em momentos diferentes da relegatio.  O interesse do auctor em ressaltar 

seu labor aparece com força no último livro dos Tr e põe em discussão a ambivalência da 

persona do auctor de flebilia carmina e do vates das Met, o que se faz mais evidente ainda 

quando no fechamento do livro quinto volta a destacar a grandeza de sua poesia. O auctor 

está em conflito com a autoridade de sua obra, mas não com sua qualidade de vates. Isso 

explica os altos e baixos que levam a fechar o livro quarto de maneira pomposa e abrir o 

próximo lamentando seu destino. Todavia, apesar do pessimismo no conteúdo das 

epístolas que acabamos de examinar, o poeta retoma as rédeas do texto e decide o que 

escrever, como fazê-lo e o modo em que deve ser interpretado.  

O que nos Tr encontra-se no final do livro, em Pont é algo posto na abertura da 

coleção. A marca de continuidade entre uma coleção e outra pode ser entendida como o 

desenvolvimento da imagem do Ovídio relegatus como auctor que aparece consolidada 

em Pont. É verdade que o corpus não permite sempre uma leitura linear, uma vez que 

nem sempre a data de composição se reflete no lugar que a epístola ocupa em cada livro. 

Porém, lemos aqui na ordem editorial proposta pelo poeta, que, ao menos sobre os Tr, 

não é discutida. Já em Pont temos ao menos os primeiros três livros organizados de forma 

consciente, e, portanto, o lugar que cada epístola ocupa adiciona sua própria significação 
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aos versos. Daí que busquemos traçar essa narrativa na construção da figura do auctor. 

Vejamos agora como esta narrativa se conclui. 

 

 

1.2 A perenidade do poeta 

 

1.2.1 Lauro cinge volens, Melpomene, comam 

 

Ao contrário do acontecido com as Met, nas epístolas sobre o exílio a postura de 

decadência poética, a monotonia da matéria e os reiterados erros sem emenda existem por 

absoluta vontade do autor. Ovídio se aferra ao ducendi carmine usus (Pont.  1.5.7), 

defendendo a autoridade sobre sua poesia. Se, como diz Martelli, a revisão autoral é um 

modo de autorrepresentação do autor138, o modo como Ovídio explica e defende seu papel 

como tal e sua determinação em não corrigir estaria bem alinhado com a personalidade 

fragmentada e deteriorada daquele poeta romano.     

Retomemos agora a ideia do monumentum do poeta para continuar rastreando a 

construção da autoridade do auctor e do vates exilado. Comentamos sobre os altos e 

baixos do poeta sobre seu labor como auctor e vimos que, na verdade, há conveniência 

dessa postura de decadência com a situação em que se encontra e o gênero poético que 

escreve. No quinto livro dos Tr, além de 5.1, há outros dois poemas em particular em que 

o poeta volta a se colocar no cânone. Estes são Tr. 5.3 e 5.14. 

Em Tr. 5.3 Ovídio procura o auxílio de Baco ao passo que tenta se recolocar no 

círculo de poetas romanos, ou, pelo menos, manter vigente seu lugar nele. A elegia, que 

cumpre com as características do hino139, está dedicada ao deus patrono dos poetas em 

 
138 Martelli (2012, 145). 
139 Claassen (1999, 125) descreve o modo como Tr. 5.3 lembra um hino órfico: “the poem begins as a 
‘conversation’ between the votary and his god. Verses 35-46 start with the imperative fer…opem (bring 
aid!) and apostrophe bone Liber (Good Free One!), continuing with typical Orphic formulae introduced by 
anaphora of sic (37-42), and hypomenesis: unum de numero me memor esse tuo (remember that I am a 
member of your band, 44). A second hypomensis underlies the explanation that ‘gods have mutual 
commerce’ (v. 45), with the implication that the god of wine (and drama) is on equal footing with the ruler 
of the exile´s world, and the prayer that follows askes that Bacchus will use his divine power to change the 
equally divine Caesar’s mind”. Segundo Subias-Konofal (2003, 107), o hino se diferencia da prece pelos 
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ocasião das Liberalia do ano 11 ou 12 EC. O poema é relevante para a construção da 

autoridade poética ovidiana por duas razões. A primeira reside na importância dos 

destinatários, Baco e os poetas. A segunda razão é que, embora sub-repticiamente, por 

primeira vez no exílio Ovídio se chama a si mesmo vates. Não obstante, estes destaques 

ficam em segundo plano quando lido de uma perspectiva anti-augustana, já que os 

(pouquíssimos em comparação com outros poemas) comentários feitos sobre Tr. 5.3 se 

concentram no fato de que, curiosamente, aqui Ovídio se dirige a uma divindade que não 

é nem o princeps nem Apolo, deus com quem Augusto mais se identificava140. Eis aqui 

Tr. 5.3: 

 
Illa dies haec est, // p  qua te celebrare poetae,  
  si modo non fallunt //  tempora, Bacche, solent,  
festaque odoratis // p  innectunt tempora sertis,  
  et dicunt laudes //  ad tua vina tuas.  
inter quos, memini, // p  dum me mea fata sinebant,                  5 
  non invisa tibi //  pars ego saepe fui,  
quem nunc suppositum // p stellis Cynosuridos Vrsae  
  iuncta tenet crudis // Sarmatis ora Getis.  
quique prius // t mollem // p vacuamque laboribus egi  
  in studiis vitam // Pieridumque choro,                                      10 
nunc procul a patria // p Geticis circumsonor armis,  
  multa prius pelago //  multaque passus humo.  
sive mihi casus // p  sive hoc dedit ira deorum,  
  nubila nascenti //  seu mihi Parca fuit,  
tu tamen e sacris // p  hederae cultoribus unum                         15 
  numine debueras //  sustinuisse tuo.  
an dominae fati // p  quicquid cecinere sorores,  
  omne sub arbítrio //  desinit esse dei?  
ipse quoque aetherias // p  meritis invectus es arces,    
  quo non exíguo /p  facta labore via est;                                     20 
nec patria est // t  habitata tibi, // h  sed adusque nivosum  
  Strymona venisti //  Marticolamque Geten,  
Persidaque et lato // p spatiantem flumine Gangen,  
  et quascumque bibit //  decolor Indus aquas.  
scilicet hanc legem // p  nentes fatalia Parcae                             25 
  stamina bis genito //  bis cecinere tibi.  
Me quoque, si fas est // p exemplis ire deorum,  

 
seguintes motivos: “[l]es hymnes et les prières se composent de cinq éléments similaires, dont certains sont 
obligatoires et d'autres facultatifs : Y invocation (I) par laquelle est identifié le destinataire, la demande (D) 
- qui précise le genre de demande soumise aux dieux 2 - la pars epica, appelée encore argumentum, ou « 
motifs objectifs » (O) pour R. Jeanneret, qui regroupe les éléments relatifs au dieu invoqué (naissance, 
exploits, récits divers), l'affirmation par l'orant de sa pietas - ou « motifs subjectifs » (S) 3 - par laquelle le 
locuteur cherche à faire valoir sa piété, sa fidélité envers les dieux, pour obtenir plus facilement ce qu'il 
désire ou pour justifier sa demande, et la recompense (R) offerte si Forant est exaucé. Dans la prière, sont 
obligatoires les éléments I et D, auxquels s'ajoutent de manière facultative O, S et R. La structure de l'hymne 
est différente: elle presente obligatoirement I et O, tandis que S, D et R deviennent facultatifs”.  
140 Sobre a identificação de Otaviano com Apolo, ver Zanker (1987, 48ss.). Chegou-se a dizer, inclusive, 
que Apolo teria se unido a Atia em forma de serpente, sendo ele o pai do princeps (1987, 55). 
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  ferrea sors vitae //  difficilisque premit.  
illo nec levius // p  cecidi, quem magna locutum  
  reppulit a Thebis //  Iuppiter igne suo.                                     30 
ut tamen audisti // p percussum fulmine vatem,  
  admonitu matris //  condoluisse potes,  
et potes aspiciens // p  circum tua sacra poetas  
  'nescioquis nostri'//  dicere 'cultor abest'.  
Fer, bone Liber, opem: // p sic albida degravet ulmum              35 
  vitis et incluso // plena sit uva mero,  
sic tibi cum Bacchis // p   Satyrorum gnava iuventus  
  adsit, et attonito //  non taceare sono,  
ossa bipenniferi // p  sic sint male pressa Lycurgi,  
  impia nec poena // Pentheos umbra vacet,                                40 
sic micet aeternum // p  vicinaque sidera vincat  
  coniugis in caelo //  clara corona tuae:  
huc ades et casus // p  releves, pulcherrime, nostros,  
  unum de numero //  me memor esse tuo.  
sunt dis inter se // p  commercia: flectere tempta                       45 
  Caesareum numen // numine, Bacche, tuo.  
Vos quoque, consortes // p   studii, pia turba, poëtae,  
  haec eadem sumpto //  quisque rogate mero.  
atque aliquis vestrum, // p   Nasonis nomine dicto,  
  adponat labris //  pocula mixta suis,                                        50 
admonitusque mei, // p  cum circumspexerit omnes,  
  dicat 'ubi est nostri //  pars modo Naso chori?'  
idque ita, si vestrum // p  merui candore favorem,  
  nullaque iudicio // littera laesa meo est,  
si, veterum digne // p  venerer cum scripta virorum,                   55 
  proxima non illis //  esse minora reor,  
sic igitur dextro // p faciatis Apolline carmen:  
  quod licet, inter vos //  nomen habete meum.   
 
[Este é o dia, em que, se não me engana a data, os poetas costumam te 
celebrar, Baco, e cingem as festivas frontes com coroas perfumadas. E 
recitam teus louvores ante teu vinho. Entre os poetas, lembro-me, enquanto 
meus fados me permitiam (5), amiúde fui para ti uma parte não 
desagradável, eu, quem agora colocado sob a constelação da Ursa de 
Cinosura, tem a margem dos Sármatas vizinha dos Getas, e que antes levei 
uma vida suave e vazia de fadigas em meus estudos e no coro das Piérides, 
(10) agora longe da pátria estou rodeado pelo som das armas géticas, antes 
padeci muitas coisas no pélago e muitas na terra. Quer o azar, quer a ira 
dos deuses me tenha causado isto, ou a Parca me foi sombria quando nasci, 
tu, porém, deverias ter protegido com teu poder divino um (15) dos cultores 
de tua hera. Acaso o que cantaram as irmãs donas do destino, tudo deixa 
de estar sob arbítrio de um deus? Tu também foste elevado, por teus 
méritos, às etéreas morada, onde foi aberto um caminho com não pouco 
esforço (20); e não habitaste a pátria, mas chegate até o nevoso Estrímon e 
ao geta amante da Marte, e até Pérsia e ao Ganges que se extende com largo 
curso e as águas que bebe o Indo pálido. Em verdade, as Parcas que tecem 
os estames do destino (25) cantaram duas vezes a ti, duas vezes nascido. A 
mim também, se é permitido recorrer aos exemplos dos deuses, oprime um 
destino férreo e difícil. E não cai tão levemente quanto aquele que, 
jactando-se muito, Júpiter expulsou de Tebas com seu fogo (30). Todavia, 
quando ouviste que um vate tinha sido ferido com o raio, podes ter-te 
condoído com a menção de tua mãe, e, observando os poetas ao redor de 
teus ritos, podes dizer “não sei qual dos meus cultores falta”. Ajuda-me, 
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bom Liber! Que assim a segunda videira carregue o olmeiro (35) e a uva 
esteja repleta de mosto, que assim, com as bacantes, a ativa juventude dos 
sátiros esteja contigo, e não deixes de ser nomeado pelo delirante griterio, 
que assim os ossos e Licurgo, o do machado, não estejam mal oprimidos, 
e a ímpia sombra de Penteo não cesse de ter seu castigo (40). Que assim a 
radiante coroa de tua esposa brilhe eternamente no céu e eclipse as estrelas 
vizinhas! Vem aqui e alivia minha desgraça, ó belíssimo, lembrando de que 
eu sou um dos teus! Os deuses mantêm relações entre si: tenta (45) Baco 
ablandar com tua divindade a divindade de César. Vós também, 
companheiros de paixão, turba piedosa, pedi cada um isto mesmo, bebendo 
vinho! Que algum de vós, dito o nome de Nasão, levante uma taça 
misturada com suas lágrimas (50) e lembrando de mim, após ter olhado 
para todos ao redor, diga: “onde está Nasão, há pouco membro de nosso 
coro? ” Que assim seja, se mereci vosso favor pela minha simpatia, e 
nenhum escrito foi perjudicado por minha crítica, se quando venero com 
dignidade as obras dos antigos escritores (55), penso que os novos não são 
menores que elas. Assim, pois, que possais compor um poema com favor 
de Apolo, e, o que se permite, tende entre vós o meu nome! ]. 

 
No primeiro dístico se justifica e composição do poema: os poetas costumam 

celebrar Baco em 17 de março, durante a celebração das Liberalia (1-2). Ovídio 

descreveria aqui uma festividade que congregava os poetas anualmente. Não se identifica 

onde ocorrera essa reunião, mas poderia ser no templo de Liber no Palatino141. O poeta 

lembra que, em Roma, ele mesmo foi parte do grupo que celebrava o deus (5-6). A ele, 

que antes levava uma vida mollis (9-10) – adjetivo próprio do gênero elegíaco ressaltado 

entre cesuras –, o exílio não permite que esteja presente142. Baco, porém, não é fonte de 

inspiração, mas alvo da reprimenda, por não ter protegido o poeta apesar de ele ser um 

sacer hederae cultor (15; também em 46, unum de numero tuo)143.  

A proximidade do poeta com o deus não se limita apenas a ser parte do culto de 

Baco: eles apresentam uma série de similaridades que permitem Ovídio traçar um paralelo 

entre ele e o deus. Ipse quoque (19), diz o poeta sobre Baco, foi elevado às moradas dos 

deuses por seus próprios méritos (meritis). Devemos entender que Ovídio, também por 

seus méritos, foi elevado em sua posição como poeta. Baco, ademais, também 

experimentou o afastamento da pátria e inclusive chegou à terra dos Getas (20-21). O 

paralelismo se dá também no plano sintático, quando Ovídio começa a descrição do 

próprio sofrimento com me quoque (27). Si fas est exemplis ire deorum (27) abre a 

descrição das desgraças suportadas pelo poeta, e se compara também com Capaneu (29-

 
141 Hardie (2015, 282). 
142 A composição de um poema como forma de realizar o desejo de se inserir na multidão romana durante 
as celebrações também é central nos poemas sobre triunfos, que veremos no capítulo 3.3. 
143 Vimos que, em Tr. 1.7, a imagem do poeta estava coroada com hedera Bacchica. 
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30) e Sêmele, mãe de Baco (31-32), ambos – tal como ele – atingidos pelo raio de Júpiter. 

A estratégia de comparar sua experiência com exempla pertencentes à tradição mítica é 

frequente nas epístolas sobre o exílio, que já trataremos com maior profundidade. Vale 

destacar agora a importância deste tipo de comparações para a construção da figura infeliz 

do poeta, que postula sua pessoa como mais um exemplum de sofrimento a ser 

considerado. Neste contexto, por primeira vez Ovídio fala sobre si mesmo como vates 

(31). A lembrança do acontecido com sua mãe deveria ter movido Baco a ajudar o vates, 

mas essa ajuda não chegou; é por isso que agora a implora (33-35). O termo vates quando 

usado no exílio ganha luz diferente daquela das obras anteriores de Ovídio. Sobre isto, 

Galasso aponta o seguinte: 

 
[i]n the work composed during his exile the term [vates] is utilized in 
certain particular, often official, context, partly also because Ovid was 
seeking to secure for himself a function and a clearly defined position as a 
poet. This is the use of Virgil or also, in certain respects, of Horace, in 
which vates becomes an expression of the dignity and civil function of 
poetry. (…) What is noteworthy for Ovid is the contrast with his early 
production, which was characterized by the use of this word in frivolous 
passages144.  
 

Newman, em seu estudo sobre o conceito de vates na poesia augustana, atentou para o 

uso bastante jocoso do termo em Ovídio, que aparece de forma frequente como sinônimo 

de poeta. A partir deste estudo se destacam, sobretudo, duas caraterísticas do fazer do 

vates: por um lado, a poesia tem caráter moral, religioso e político; por outro, sua poesia 

é inspirada e implica uma comunicação com o divino145. Anteriormente, nos Tr, vates 

tinha sido utilizado por Ovídio em Tr. 4.10, mas se referindo aos predecessores, não a si 

mesmo. Decerto, Ovídio faz uso do termo em contextos como os descritos por Galasso e 

não deixa de trazer reminiscência do estilo brincalhão do poeta no uso de vates em 

contexto de poesia amorosa, mas o fato de que tenha introduzido a qualificação de vates 

para si nesta elegia em particular diz também sobre a carga religiosa que o termo tem. O 

contexto de sacralidade que tem o hino abre caminho para a apropriação de um termo que 

não apenas está em sintonia com o que é abordado, mas também invoca a autoridade 

poética da denominação que, junto com todo o campo semântico do termo, na sequência 

será comum na poesia sobre o exílio. Baco, inclusive, já o reconhece como vates em Fast. 

 
144 Galasso (2014, 194, n. 1). Ver também Commager (1962, 14-15) sobre a frivolidade do uso de vates nos 
poemas amatórios de Ovídio. 
145 Newmann (1967).  
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3.714 (Bacche, fave vati, dum tua festa cano!). O vates Ovídio pede inspiração ao deus 

para cantar sobre ele no trecho justamente dedicado ao 17 de abril, dia das Liberalia.  

Apesar disso, o termo não é sempre usado em contextos religiosos, como veremos. Por 

vezes, como já o tinha feito na Ars, a inspiração vática é justaposta ao conhecimento por 

experiência e, como diz em Ars 1.29, ele se torna um vates peritus146. Por conseguinte, 

mesmo que o contexto de aparição seja aqui bastante adequado, isso não implica que no 

exílio Ovídio não continue brincando com o termo, que conota mais autoridade do que 

denota. 

Ovídio não procura com esta elegia inspiração, mas, de acordo com o tema que 

atravessa esta coleção, dirige-se ao deus para pedir ajuda (35, fer, bone Liber, opem) após 

o castigo da relegatio. Ao introduzir a epístola, apontamos a estranheza que o 

endereçamento a Baco causa nos críticos acostumados a acentuar o ataque ao princeps 

como Leitmotiv destas elegias e, entendem, portanto, este endereçamento como mais uma 

afronta. O “deus” destinatário dos versos ovidianos costuma ser Augusto, a quem pede o 

perdão de seu castigo. Mesmo que não seja ele o destinatário desta súplica, porém, a 

divindade de Augusto não está ausente. A típica reprimenda encontra-se não apenas 

direcionada a Baco, que não soube ajudá-lo após ser atacado pelo raio de Júpiter 

(referência aqui à ira principis), mas também a questionar a clementia de Augusto. Como 

Baco, ele se torna um deus após uma vida mortal. Isso os aproxima de tal modo que 

Ovídio os coloca um ao lado do outro e pede a Baco para interceder por ele junto a César 

(45-46): sunt dis inter se comercia: sunt dis inter se commercia: flectere tenta 

/ Caesareum numen numine, Bacche, tuo), lembrando a falta de clemência do princeps 

com o poeta.  

Vos quoque (47), com uma estrutura similar à que abria a comparação entre Baco e 

Ovídio, inicia a interpelação aos poetas. Assim se passa do foco no deus (19, ipse) àquele 

que se assemelha ao deus (27, me), até chegar nos que veneram o deus (47, vos). Ovídio 

põe seu nome (49, Nasonis nomine, 52, Naso) em boca de seus companheiros poetas (47, 

consortes studii). Ele termina pedindo para conservar seu nome – aquilo que resta a quem 

já está morto – entre os poetas (58, inter vos nomen habere meum).  A estratégia de Ovídio 

se repete e o poeta se insere no âmbito poético romano. Desta vez, não o faz com um 

 
146 Sobre esta passagem da Ars, ver Ahern (1990). 
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catálogo, mas na comparação com o deus protetor dos poetas. Ele, um vates, chama a 

preservar o nome de Naso no círculo de poetas. O curioso no último dístico é que Ovídio 

deseja que os poetas possam compor poemas com o favor de Apolo147, dextro (...) 

Apolline (57)148, mudando abruptamente de patrono da poesia no final da elegia. Miller, 

de forma bastante sarcástica, diz que seria uma brilhante coincidência que Ovídio tenha 

mudado de Baco a Apolo considerando que Apolo está fortemente ligado a Augusto-

Júpiter, que vira as costas ao vates (31)149. É claro que, conhecendo o estilo de 

composição ovidiana, seria difícil considerar a irrupção de Apolo como mera casualidade. 

Antes de continuar sobre este dístico, vale fazer uma breve digressão sobre o que a figura 

de Baco (e a ausência de Apolo) tem a nos dizer nesta elegia150.  

A preferência de um deus em detrimento do outro dá lugar a especulações sobre o 

conteúdo político de Tr. 5.3. Apolo era quem Augusto escolheu como patrono pessoal 

após a batalha de Áccio. Embora Ovídio não seja o primeiro em interpelar Baco em sua 

função de ser o deus protetor de poetas151, do ponto de vista de Bretzigheimer, o modo 

como Ovídio fala e o fato de dedicar um poema inteiro ao deus indicariam um ataque a 

Augusto152.  É verdade que não é difícil interpretar a comparação que o poeta faz de si 

mesmo com Capaneu e Sêmele atingidos pelo raio como um ataque ao princeps-Júpiter. 

Porém, Bretzigheimer153  – e, na mesma linha, Amann154 – vai além e lembra que Baco 

era o deus escolhido por Marco Antônio, rival de Octaviano em Áccio, que se apresentava 

como um neo Dionysos. Isto, para as autoras, constituiria uma provocação ao princeps. 

Certamente, a rivalidade de Octaviano e Marco Antônio era conhecida, mas parece-nos 

que pode haver uma outra explicação ao endereçamento de Baco em preferência a Apolo. 

Não se nega que possa haver uma afronta indireta a Augusto, mas a escolha de Baco é 

menos surpreendente quando pensamos em outros poetas que também escolheram este 

 
147 Sobre o tratamento de Apolo em Ovídio, ver Miller (2005). Para a figura de Apolo em Met, ver, i.a. 
Nicoll (1980), Armstrong (2004) e Hasegawa (2018b). 
148 Cf. Propércio, 3.2: nobis et Baccho et Apolline dextro. 
149 Miller (2005, 168). 
150 Tr. 5.3 não tem sido objeto de estudo por parte da crítica a que tivemos acesso. Alguns versos ou o 
conteúdo do poema são mencionados em certos estudos, mas não se oferece discussão aprofundada a 
respeito (EVANS, 1985, CLAASSEN, 1999; MILLER, 2005), salvo por Bretzigheimer (1991), citada aqui, 
e um apartado de Amann (2006, 224-225), que retoma e endossa Bretzigheimer.  
151 Ver Propércio 4.6.76. 
152 Bretzigheimer (1991, 73). 
153 Bretzigheimer (1991, 74). 
154 Amann (2006, 224). 
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deus como objeto de seu hino: Horácio, Carm. 2.19; 3.25 e Porpércio 3.17. Sobre Horácio, 

Carm. 2.19 destinado a Baco, Harrison se pergunta o mesmo que muitos críticos sobre 

Tr. 5.3: “why Bacchus and not Apollo?”155. Tanto ele como Serignolli, que estuda Carm. 

3.25156, argumentam algo que contesta a afirmação de Bretzigheimer: após a batalha de 

Áccio, Dioniso deixa de ser relacionado com Marco Antônio e passa a sê-lo com 

Augusto157. Portanto, um hino em honra a Baco traria tangencialmente louvor ao 

princeps.  

Já conhecemos a proximidade de Ovídio com Baco desde o início dos Tr, quando 

em 1.7, em trecho citado acima, ele menciona que seu retrato está coroado com Bacchica 

serta. Isso somado aos argumentos trazidos por Harrison e Serignolli sobre o afastamento 

de Baco da figura de Antônio e a aproximação a Augusto oferecem um ponto de partida 

para começar a procurar uma explicação alternativa para a escolha deste deus. O 

endereçamento a Baco parece ser menos um ataque ao princeps do que uma continuação 

da tradição de poetas que se consagram como parte do círculo do deus e o reconhecem 

em sua faceta de protetor. Além disso, ao recordar a celebração de Baco, lembra também 

sobre sua pertença ao collegium de poetas romanos.  

Ainda mais, resulta razoável inclusive questionar se teria verdadeiro efeito ofensivo 

para Augusto trazer ao poema a figura de Baco em referência a sua proximidade com 

Marco Antônio. Se já para Horácio, em plena transição do triunvirato ao principado, 

louvar Baco era uma forma oblíqua de louvar também Augusto, caber-nos-ia perguntar 

por que Ovídio tentaria atacar Augusto louvando Baco em referência a sua proximidade 

com Marco Antônio 42 anos depois da batalha de Áccio. A resposta parece-nos simples: 

ele não o faz.  

Retomemos o dilema presente no último dístico, em que Ovídio pede a seus colegas 

compor um poema com o favor de Apolo (dextro...Apolline). Miller, como dissemos, 

deixa entrever sua incredulidade sobre a inocência desta aparição, já que para ele seria 

uma grande coincidência que Ovídio deseje para os poetas em Roma o favor de Apolo 

(tão próximo a Augusto) quando Augusto-Júpiter não o ajudou. Amann vai além e 

 
155 Harrison (2019, 233). 
156 Serignolli (2019). 
157 Harrison (2019, 242): “the focus on Bacchus’ military career and his aspect as a mortal who achieves 
divinity in Odes 2.19 points to his identification with Augustus”. Sobre Baco em Horácio, ver também 
Schiesaro (2009). Sobre Baco em Virgílio, Mac Gorain (2013). 
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explicita sua leitura antiaugustana do dístico ao ver na alusão a Apolo a imagem do César 

e uma implícita advertência sobre o perigo representado por Augusto para os poetas livre-

pensadores158. Hardie, por sua vez, faz uma leitura “pro-augustana” de Tr. 5.3. Ele 

acredita que nos jardins do imperador teria sido construído um templo de Liber:  

 
it will have been closely associated with the defeat of Antony and will have 
represented Augustus’ personal identification with both Dionysus/Liber 
and Hercules.143 The temple of Liber would thus take its place alongside 
the nearby temple of Apollo as part of Octavian’s post-Actium sacral 
strategy, on his private grounds on the Palatine159. 
 

A aproximação de ambos os deuses com Augusto teria ficado, por tanto, materializada 

nesta construção de templos vizinhos. Para Hardie, o dístico teria o seguinte significado: 

“the poets’ new work should be acceptable to ‘Apollo’, i. e. at the library adjoining the 

Palatine temple; (…) the passage as a whole implies some association between (…) 

iudicia [on the work of fellow poets] and admission of books to the library”160.  

Não diríamos tanto que estes versos são completamente inocentes de uma crítica a 

Augusto, mas que vão em consonância como uma tendência ovidiana que já começa em 

sua poesia amatória, a de abandonar Apolo como fonte de inspiração poética. Sobre isto, 

Armstrong, ao analisar passagens de Am., Ars e Rem., chega à conclusão de que há uma 

rejeição a Apolo (e por conseguinte, a Augusto) na poética ovidiana, que o leva a 

reivindicar autossuficiência poética161. Isto tem continuidade na poesia do exílio. Por 

conseguinte, Apolo deve inspirar os outros poetas, aqueles em Roma, não ele. Lembremos 

mais uma vez que Ovídio tampouco faz aqui uma invocação de Baco em busca de 

inspiração poética. Ele pede ajuda ao deus, já que as outras divindades, as Musas e o 

próprio Apolo, não a ofereceram, como vemos em Tr. 3.2.3-4, quando se queixa: nec vos, 

Pierides, nec stirps Letoia, uestro / docta sacerdoti turba tulistis opem [nem vós, ó 

Pierides, nem a estirpe de Latona, douta comitiva, oferecestes ajuda ao vosso 

sacerdote]162. 

 
158 Amann (2006, 225). 
159 Hardie (2015, 283). 
160 Ibid. 
161 Sobre isto, ver Armstrong (2004). Pode-se pensar que também nas Met haveria episódios como estes, 
por exemplo, o de Dafne e Apolo, em 1.452-567.  
162 Cf. Am. 3.8.23.  
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Baco, pois, é a divindade que resta invocar para seu auxílio. Enquanto isso, ele 

continua compondo poesia como um vates peritus, autosuficiente. Ovídio, conditor de 

seu próprio argumento, renegocia seu papel como poeta e adquire a autoridade para 

compor pela própria experiência que o exílio lhe impõe. E ele se julga bem-sucedido no 

que se propõe: já autodenominado vates, fecha os Tristia novamente colocando sua poesia 

no mais alto do patamar literário. Voltemos a examinar os primeiros dísticos de Tr. 5.14, 

citados anteriormente, adicionado mais um verso:  

 
Quanta tibi dederim //p nostris monumenta libellis, 
   o mihi me coniunx //  carior, ipsa vides. 
Detrahat auctori //p  multum fortuna licebit, 
   tu tamen ingenio / clara ferere meo  
dumque legar // t mecum pariter // h tua fama legetur. (Tr. 5.14.1-5) 
 
[Tu própria, ó esposa mais querida para mim do que eu próprio, vês que 
monumento te erigi em meus livrinhos. Será possível que a fortuna tire 
muito do autor, tu, porém, te tornarás famosa por meu talento e, enquanto 
for lido, junto comigo, será lida tua fama]. 
 

Os livros do poeta exsul acolhem monumenta semântica e sintaticamente, já que a palavra 

se encontra encerrada no meio de nostris …libris, ocupando o segundo hemistíquio do 

hexâmetro. A Fortuna, diz Ovídio, pode tirar muito do auctor (3), mas em seus livros 

demonstra que é um vates, e seu ingenium não sofre como a pessoa.  

Ovídio assenta sua imortalidade na figura da esposa, objeto de louvor a quem dedica 

seus poemas. Esta estratégia permite modestamente colocar-se ele mesmo no lugar do 

objeto louvado, como afirma no verso 5, frisando a importância da posteridade para a 

preservação de seu monumentum com o poliptoto legar, legetur. Além disso, Ovídio 

remarca que a fama de sua esposa só é possível graças a dele. Isto o faz por meio de 

mecum pariter, no meio do hexâmetro, entre as cesuras trimímera e heptemímera. Graças 

a seu engenho (4), o maior presente que o poeta pode dar à mulher é um perpetuum nomen 

(13), do mesmo modo como Penélope tem o dela (nomen inextinctum), também em parte 

graças a Ovídio, que a coloca como primeira entre suas Her, mas sobre todo graças a 

Homero, com quem, mediante este movimento, nosso poeta se compara.  

Se bem o termo vates não apareça neste poema, em diferentes momentos as palavras 

utilizadas pelo poeta trazem o labor do vates à cena. Com efeito, o final do poema é 

exemplo disso: 
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nec te credideris, //p quia non facis, ista moneri:  
   vela damus, quamvis // remige puppis eat.  
qui monet ut facias, //p quod iam facis, ille monendo  
   laudat et hortatu // comprobat acta suo. (Tr. 5.14.43-46) 
 
[Não creias que aconselho estas coisas porque não as fazes: embora a nau 
navegue com o remo, damos velas. Quem te aconselha que faças o que já 
fazes, ele ao aconselhar louva e aprova teus atos com sua exortação]. 

 
O poliptoto do verbo moneo – destacado ainda por ocupar duas vezes o fim de versos –, 

termo que tem implicação profética, associa as palavras do poeta no final do livro às do 

vates. Mesmo com as mudanças de humor do exilado, na coleção de poemas organizada 

do modo como a recebemos é possível rastrear um percurso de reflexão sobre a obra e 

seu poder poético, que leva Ovídio a confirmar seu lugar como poeta em Tr.  4.10, poema 

em que seus pressagia (129) lhe prometem um lugar no cânone. Isso possibilita que, no 

desenlace do poemário, deixe seus monumenta para a posteridade. 

Retomemos mais uma vez Tr. 1.7.2, verso em que Ovídio encenava a retirada da 

coroa báquica de sua imagem: deme meis hederas, Bacchica serta, comis. Nos diferentes 

momentos analisados, destacamos a inclusão de Ovídio no cânone mediante sua 

comparação com Virgílio, Horácio, Homero, seu paralelismo com Baco, sua 

autodenominação como vates e sua inserção (ou permanência, melhor dizendo) no círculo 

de poetas romanos. Em todas essas instâncias percebemos a crescente restauração da 

autoridade do poeta. Assim, podemos imaginar que, no final dos Tr, a coroa de Baco volta 

simbolicamente a sua fronte, tal como Horácio é coroado por Melpômene em Carm. 3.30, 

no que foi originalmente final das Odes, após concluir seu monumentum (3.30.1). Por 

fim, sempre fazendo a ressalva de que não podemos afirmar a cronologia da composição 

das epístolas, quando lemos a coleção na disposição em que a recebemos, encontramos 

que, quase no final de Pont, a coroação do poeta finalmente se materializa: 

 
Tempora sacrata //p mea sunt uelata corona, 
publicus inuito // quam fauor imposuit. (Pont. 4.14.55-56) 
  
[Minha fronte foi cingida com a coroa sagrada, que, a mim que não queria, 
impus o favor público]. 

 

Na última parte desta seção, examinaremos a última epístola de Pont, para 

confirmar a elevação da persona poética ovidiana após recorrer o caminho que começa 
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com a retirada de sua coroa no livro primeiro dos Tr, a recolocação no final de Pont e a 

confirmação de seu lugar no cânone.  

 

 

1.2.2 O vates no Ponto 

 

A função da poesia como veículo para a construção de sua memória é central em 

Pont. 4.16, última epístola do livro quarto de Pont; é, assim, a última do corpus de 

epístolas sobre exílio, segundo a ordem em que as recebemos. Helzle afirma que esta 

epístola pode ser considerada um epílogo163. De fato, deixando 4.16 de lado, o livro quarto 

encontra-se emoldurado por duas epístolas (4.1 e 4.15) com um mesmo destinatário: 

Sexto Pompeio. Isto é similar ao que acontece com Horácio, Ep. 1.1 e 1.19, as duas 

dirigidas a Mecenas, ao passo que Ep. 1.20 é um epílogo. Também acontece coisa similar 

com os Carm. 1.1 e 3.29, que emolduram as Odes, tendo 3.30 como epílogo.  

Pont. 4.16 está dirigida a Livor164 e tem caráter de epitáfio escrito “do além do 

túmulo”, se levamos em conta que o poeta se apresenta a si mesmo como já morto. As 

posturas críticas que defendem a edição e publicação post mortem do livro quarto de Pont 

fazem leituras diacrônicas das obras, mantendo a cautela sobre a organização não 

ovidiana dos poemas. Surpreende a atenta disposição das epístolas deste livro.  Além do 

arranjo próximo ao de Horácio, é curioso o conteúdo de Pont. 4.16 quando lido como 

uma amplificatio e decorrência dos últimos versos de Tr. 4.10 e em paralelo com Am. 

1.15.  

Na epístola, o poeta oferece um longo catálogo de contemporâneos que tiveram 

sucesso, dentre os quais ele pode ser numerado. Ao ler Pont. 4.16 como encerramento 

poético de suas epístolas não podemos evitar encontrar na primeira leitura um modo 

lúgubre, um poeta lamentoso, já morto, mas que ainda enfrenta os detratores e a própria 

personificação da Inveja, em acordo com o apresentado no resto do corpus. Isto poderia 

levar a entender, segundo Nagle165, que a epístola é uma conclusão desesperada. Por sua 

 
163 Helzle (1989, 31). 
164 A personificação da Inveja seria inspiração calimaqueia (Ait. 1 fr. 1.17; Hymn. 2.105).  
165 Nagle (1980, 164). 
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vez, Paratore interpreta o fechamento do livro quarto como a vitoriosa sphragis das 

Epistulae166. Ante avaliações díspares, Helzle se pergunta se, de fato, podemos entendê-

la como “an erosion of faith”167 ou de forma contrária. Sua conclusão é a seguinte. Nesta 

epístola, Ovídio traz mais uma vez um catálogo de autores, desta vez, contemporâneos 

(Pont. 4.16.5-46). Ali, Ovídio enumera os poetas partindo daqueles dedicados aos gêneros 

maiores e depois aos menores. Finalmente chega ao próprio Cota Máximo, destinatário 

da epístola e, por último, Ovídio se coloca a si próprio como parte do catálogo. Na opinião 

de Helzle, Ovídio deveria estar no topo dessa lista, não apenas porque ele seria 

predecessor daqueles (embora não tenha completa certeza dessa afirmação já que temos 

muito pouca informação sobre os autores listados), mas também porque é o de maior 

fama168. Inclusive, o autor nota que todos os poetas são nomeados em uma longa oração 

subordinada, em que se destaca o polissíndeto, enquanto ele é nomeado na oração 

principal, após a longa concessiva. Isto leva o crítico a entender que “[t]hough Ovid may 

seem more subdue here than in the Amores I 12, Metamorphoses XV 871ff. (…). or 

Tristia IV 10 (…). on a hidden level169 his claim to fame cannot be disregarded”170. 

Parece-nos haver mais coisas escondidas entre linhas que propiciam um fechamento que 

beira à grandiloquência e não apenas sua última querela. 

Antes de começar a análise, eis a epístola Pont. 4. 16, que reproduzimos na íntegra: 

 

Inuide, quid laceras //p Nasonis carmina rapti?   
  Non solet ingeniis // summa nocere dies  
famaque post cineres //p maior uenit et mihi nomen  
  tum quoque, cum uiuis // adnumerarer, erat,  
cumque foret Marsus //p magnique Rabirius oris                   5 
  Iliacusque Macer // sidereusque Pedo  
et qui Iunonem //p laesisset in Hercule, Carus,  
  Iunonis si iam // non gener ille foret,  
quique dedit Latio //p carmen regale, Seuerus  
   et cum subtili // Priscus uterque Numa,                             10 
quique uel inparibus //p numeris, Montane, uel aequis  
  sufficis et gemino // carmine nomen habes,  
et qui Penelopae //p rescribere iussit Vlixem  
  errantem saeuo // per duo lustra mari,  

 
166 Paratore (1959, 200). 
167 Nagle (1980, 164). 
168 Helzle (1989, 181). 
169 Itálico nosso. 
170 Helzle (1989, 181). 

Endereçamento (1-2)

Considerações sobre a fama e sobre sua 
importância no círculo de poetas romanos 
(3-4).

Catálogo de poetas contemporâneos (5-
46). Longa concessiva; se destaca a figura 
do polysyndeton.
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quique suam //t Troezena // tr inperfectumque dierum            15 
  deseruit celeri // morte Sabinus opus,  
ingeniique sui // p dictus cognomine Largus,  
  Gallica qui Phrygium // duxit in arua senem,    
quique canit domito // p Camerinus ab Hectore Troiam,  
   quique sua nomen // Phyllide Tuscus habet,                      20 
ueliuolique maris // p uates, cui credere posses  
  carmina caeruleos // composuisse deos,  
quique acies Libycas // p Romanaque proelia dixit,  
  et scriptor Marius // dexter in omne genus,  
Trinacriusque suae // p Perseidos auctor et auctor                25 
  Tantalidae reducis // Tyndaridosque Lupus,  
et qui Maeoniam // p Phaeacida uertit, et, une  
  Pindaricae fidicen, // tu quoque, Rufe, lyrae,  
Musaque Turrani // p tragicis innixa coturnis  
   et tua cum socco // Musa, Melisse, leui;                            30 
cum Varius // t Graccusque darent // h fera dicta tyrannis,  
  Callimachi Proculus // molle teneret iter,  
Tityron antiquas // p Passerque rediret ad herbas  
  aptaque uenanti // Grattius arma daret,    
Naidas a satyris // p caneret Fontanus amatas,                    35 
  clauderet inparibus // uerba Capella modis,  
cumque forent alii, // p quorum mihi cuncta referre  
  nomina longa mora est, // carmina uulgus habet,  
essent et iuuenes, // p quorum quod inedita cura est,  
   adpellandorum //  nil mihi iuris adest;                               40 
Te tamen in turba // p non ausim, Cotta, silere,  
  Pieridum lumen //  praesidiumque fori,  
maternos Cottas // p cui Messalasque paternos,  
  Maxime, nobilitas // ingeminata dedit;  
Dicere si fas est, // p claro mea nomine Musa                      45 
  atque inter tantos// quae legeretur erat.  
Ergo submotum // p patria proscindere, Liuor,  
  desine neu cineres // sparge, cruente, meos!  
Omnia perdidimus, // p tantummodo uita relicta est,  
   praebeat ut sensum // materiamque mali.                          50 
Quid iuuat extinctos // p ferrum demittere in artus?  
  Non habet in nobis // iam noua plaga locum.    
 

 
[Invejoso, por que feres os poemas do arrebatado Nasão? Não acostuma 
danar os talentos o dia supremo e a fama vem maior após as cinzas e então 
também tinha um nome, quando se me contava entre os vivos. E, embora 
estivesse Marso e Rabírio de grandiosa boca (5) e o ilíaco Macro e o sidéreo 
Pedão e o que tivesse ferido Juno em seu Hércules, Caro, se de Juno já não 
fosse ele o genro, e Severo, que ofereceu ao Lácio um poema régio e um e 
outro Numa com o sutil Prisco (10), e tu, Montano, que eres hábil tanto 
com os metros ímpares como com os pares e tens um nome no poema 
gêmeo, e Sabino, quem ordenou Ulisses responder Penélope, quando 
errava por dois lustros pelo selvagem mar e que abandonou sua Troesmis 
(15) e a obra inacabada dos dias pela rápida morte, e o chamado Largo pelo 
cognome de seu talento, que conduziu o ancião Frígio aos campos gauleses, 
e Camerino que cantou Troia do indômito Heitor e Tusco, que tem um 

Catálogo de poetas contemporâneos 
(continuação).

Apóstrofe a Livor, enfatizado no final do 
hexâmetro (47-50)

Último lamento do corpus (51-52)
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nome pela sua Fílis (20) e o vate do mar em que se vai à vela, cujos poemas 
poderias acreditar que foram compostos por cerúleos deuses e quem narrou 
os exércitos líbios e as batalhas romanas e o escritor Mário, destro em todos 
os gêneros, e o autor Trinácrio de sua Perseida (25) e Lupo, o autor do 
retorno do Tantálida e da Tindárida e o que traduziu a Feácida Meônia e tu 
também, Rufo, único tocador da lira Pindárica, e a Musa de Turranio, 
apoiada nos trágicos coturnos, e tua Musa, Meliso, com ligeiro soco (30), 
embora Vário e Graco deram feras palavras aos tiranos, Próculo antevê o 
suave caminho de Calímaco, e Paser voltasse Títiro a suas antigas ervas e 
Gratio desse ao caçador as armas apropriadas, Fontano cantasse a Naiades 
amadas pelos sátiros (35), Capela encerrasse palavras em metros ímpares, 
e embora houvesse outros, cujos nomes representam para mim um longo 
trabalho, o povo tem seus poemas, e houvesse jovens, cuja obra, porque é 
inédita, não teria o direito a mencionar (40). A ti, entretanto, não me 
atreveria a silenciar entre a multidão, Cota, luz das Piérides e defesa do 
foro, a quem uma nobreza gêmea deu os Cotas maternos e Mesalas 
paternos. Máximo, se é justo dizê-lo, minha Musa era de nome famoso e 
era aquele que era lida entre tantos (45). Portanto cessa, Inveja, de dilacerar 
o arrancado da pátria e não esparsas minhas cinzas, sanguinária! Perdi tudo, 
apenas a vida me foi deixada, para que fornecesse sentido e matéria da 
desgraça (50). De que serve enterrar o ferro nos membros extintos? Em nós 
já não há lugar para uma nova praga]. 

 
Para começar nossa análise, realcemos o diálogo que esta epístola mantém com 

algumas precedentes171. Apontamos, em primeiro lugar, à relação autotextual com o final 

de Tr. 4.10, em que Ovídio também faz uma apóstrofe a Livor: 

 
Nec, qui detrectat // p praesentia, Livor iniquo  
  ullum de nostris // dente momordit opus.  
nam tulerint magnos // p cum saecula nostra poetas,               125 
  non fuit ingenio // fama maligna meo,  
cumque ego praeponam // p   multos mihi, non minor illis  
  dicor et in toto // plurimus orbe legor.  
si quid habent igitur // p vatum praesagia veri,  
  protinus ut moriar, // non ero, terra, tuus.                              130 
sive favore tuli, // p sive hanc ego carmine famam,  
  iure tibi grates, // candide lector, ago. (Tr. 4.10.123-132) 
 
[E Inveja, que despreza as coisas do presente, não mordeu nenhuma das 
minhas obras com seu dente injusto. Pois embora nosso tempo tenha 
produzido grande poetas (125). A fama não foi malévola com meu talento. 
E embora anteponha muitos a mim, não sou considerado menor do que 
aqueles e em todo o orbe sou muito lido. Com efeito, se os presságios dos 
vates têm algo de verdade, tão logo eu morra, não serei, ó terra, teu (130). 
Seja se eu carrego a fama por teu favor, seja se a carrego pela poesia, com 
justiça te agradeço, cândido leitor]. 

 

As apóstrofes a Livor de Tr. 4.10.123 e Pont. 4.16.47-48 almejam objetivos 

diferentes. Essa diferença radica em que, em Tr. 4.10, o poeta sabe da desgraça de seu 

 
171 Nagle (1980, 163-164), Helzle (1989, 175). 
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exílio, mas ainda confirma estar vivo (130, protinus ut moriar...) em concordância com o 

modo encomiástico de sua autobiografia. Mais ainda, o poeta não teme Livor, mesmo 

tendo ele ingerência apenas nos vivos. Por sua vez, em Pont. 4.16 o poeta – que, pelo 

contrário, se apresenta como morto (1, 48, 51) – queixa-se de que Livor insiste em afetá-

lo, o que não procederia. Para Nagle, após a vitoriosa reivindicação de seu sucesso como 

poeta e embora tenha dito em Tr. 4.10.123 não ter sido acometido por ele, em Pont. 4.16 

Ovídio se queixa de que sua desgraça é obra de Livor172. Todavia, contra Nagle, a queixa 

de Ovídio parece menos uma queixa do que uma advertência. Vejamos o porquê.  

 Expandindo os versos de Tr. 4.10.125-128, entre os versos 5-46 de Pont. 4.16, 

abre-se um longo catálogo de poetas de que Ovídio faz parte. Mais uma vez, sua inclusão 

entre esses nomes o traz de volta para o círculo cultural romano a que insiste sempre em 

pertencer (3-4, et mihi nomen / tum quoque, cum uiuis adnumerarer, erat).  

Na apostrofe dos versos 47-48, posteriores ao catálogo, chega uma advertência a 

Livor: deve deixar de tentar prejudicar o poeta, seus ataques não têm lugar. A justificação 

é a seguinte: Livor apenas afeta os vivos, como já foi afirmado em Tr. 4.10.123. Por isso, 

deve desistir (48, desine) de incomodar o poeta e de não esparzir suas cinzas (48, neu 

cineres sparge). Cineres, aqui destacada antes da cesura, nos remonta ao verso 3, em que 

o termo se encontra na mesma posição173. Ali Ovídio afirmara que a fama é ainda maior 

após a morte, representada no verso pelas cinzas do poeta. Em consequência, Livor não 

apenas o estaria importunando de forma errônea por estar ele já morto, além disso, sua 

fama é maior inclusive que quando estava entre os vivos (3-4). Qualquer tentativa de 

Livor de prejudicar o poeta não teria cabimento. Certamente é inegável a mudança de 

estado anímico entre Tr. 4.10 e Pont. 4.16, mas, como vemos, isto não significa que o 

poeta esteja desfazendo a reivindicação de sucesso feita na elegia autobiográfica.  

A retomada e amplificatio dos últimos versos de Tr. 4.10 não é o único movimento 

que outorga coesão a todo o corpus de elegias sobre o exílio. A isto soma-se 

autotextualmente a ponte entre o último poema de seu primeiro livro de elegias, Am. 1.15, 

e o último poema do último livro, Pont. 4.16. Os dois poemas apresentam uma série de 

similaridades que incluem o catálogo de poetas e a apóstrofe a Livor. Entretanto, a 

 
172 Nagle (1980, 164). 
173 Esta repetição emoldura o catálogo de autores, técnica comum utilizada para marcar uma unidade 
estrutural (HELZLE, 1989, 183). 
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diferença na apresentação de Ovídio como “vivo” e mais tarde “morto” outorga coesão à 

obra e demonstra a mudança da figura poética.  

Am. 1.15 é uma sphragis que se abre com a reação do poeta ante acusações feitas 

por Livor. O jovem espera sobreviver graças à fama (7-8, mihi fama perennis / 

quaeritur, in toto semper ut orbe canar). Começa assim um catálogo (9-30) de poetas, 

em que se enumeram seus predecessores, que possuíam longa fama graças a suas 

composições, tal como ele pretende ter. Para consegui-lo, Ovídio espera evitar Livor 

durante a vida (39-41), mantendo seu nome vivo após a morte. Já Pont. 4.16 abre com a 

declaração de um poeta morto (1, quid laceras Nasonis carmina rapti?) que lista seus 

contemporâneos174.  O catálogo está expresso em tempo passado, em que Ovídio podia se 

colocar entre os vivos. 

Apontam-se com frequência a diferença de tom e perspectiva destes dois 

catálogos175. De fato, em Am. são citados grandes poetas que a tradição literária mantém 

vivos até nosso tempo. Já no catálogo de Pont os nomes nos são desconhecidos e o azar 

da transmissão manuscrita não nos deu chance de conhecer suas obras. Podemos, 

inclusive, conjecturar que muitos deles tenham pertencido ao círculo de poetas a que 

Ovídio se dirige em Tr. 5.3. e os que admira. Ovídio ganha aqui o papel de preservador 

de uma tradição literária. Assim como em outros catálogos anteriores ele se insere em um 

cânone pré-estabelecido, agora sua autoridade o leva a poder estabelecer um cânone de 

contemporâneos nos quais novamente se inclui, embora modestamente (45-46, 

dicere si fas est, claro mea nomine Musa / atque inter tantos quae legeretur erat).  

A morte de Ovídio em Pont. 4.16 inverte o papel do poeta nos Am. 1.15. e isso lhe 

permite, como dissemos, poder catalogar seus contemporâneos. Do contrário, deixaria de 

cumprir o dito na coda do catálogo de poetas de Tr. 2.421-468, em que ele se inclui após 

nomear por último apenas elegíacos: 467-468, his ego succesi, quoniam praestantia 

candor / nomina vivorum dissimulare iubet [Estes eu sucedi, porque a discrição obriga a 

dissimular os nomes relevantes dos vivos]. Morto e livre da perseguição de Livor, ele é, 

portanto, o predecessor daqueles poetas vivos. Assim como Ovídio admirara seus 

predecessores e os catalogara exaltando os motivos que os levaram à fama, agora ele pode 

 
174 Mesmo quando seja provável que Ovídio seja o primeiro cronologicamente, segundo a inferência de 
Helzle. 
175 McKeown (1989, 394). 
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ser olhado não apenas pelos contemporâneos, mas também pelos seus sucessores e ser ele 

louvado pela fama que obteve. Helzle acreditava que Ovídio deveria ter se colocado no 

topo do catálogo, mas quem irá fazer isso é a posteridade que louvará o poeta pela sua 

fama, estampada em cada um dos catálogos prévios. 

Am. 1.15 fecha com o endereçamento a Livor, em destaque entre cesuras no meio 

do hexâmetro, e exprimindo a aspiração do poeta de continuar vivo graças ao 

reconhecimento de seus méritos: 

 
Pascitur in vivis // p Livor; // h post fata quiescit,  
  cum suus ex merito // quemque tuetur honos.  
ergo etiam cum me // p supremus adederit ignis,  
  vivam, parsque mei //   multa superstes erit.  (Am. 1.15.39-41) 
 
[Pasta a Inveja entre os vivos; descansa na morte,  
e a cada um a própria honra assiste.  
Assim, ao consumir-me o fogo derradeiro,  
viverei e de mim a grande parte ficará]. 

 

 Esta aspiração se materializa no início de Pont. 4.16.3, famaque post cineres maior 

venit. Cineres é o resultado do supremus ignis do final de Am. 1.15 e Ovídio, morto, 

ostenta fama maior inclusive da que ele tinha em vida (Pont. 4.16.4, tum quoeque). A 

retomada do fechamento do primeiro livro de elegias no fechamento do último confere 

coesão à obra toda, que perdura como os monumenta do poeta. Sendo assim, Pont. 4.16 

longe de ser uma epístola em que o relegatus apenas se expresse de forma lastimosa pela 

sua fortuna, funciona a modo de epitáfio, escrita metaforicamente post mortem, editada 

provavelmente post mortem, que fecha sua coleção de elegias sobre o exílio com Ovídio 

como autoridade poética indiscutível para as gerações futuras. Assim, explorar a metáfora 

do exílio como morte até a última linha de Pont serve como ponto fundamental para 

argumentos sobre sua autoridade poética. Qualquer crítica de seus detratores ou a 

perseguição da própria Livor torna-se insignificante. Ele já está morto; sua fama não pode 

ser questionada. 

 

 

1.3. Litore ab Euxino Nasonis epistula veni: algumas observações sobre o gênero 
dos poemas do exílio 
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O exílio como metamorfose não afeta apenas o autor intradiegético destes poemas, 

mas também gera necessária metamorfose do próprio gênero elegíaco, no qual o lamento 

pela distância da pessoa amada é substituído pelo lamento da distância do lar. Assim, do 

mesmo modo em que nas Met. Ovídio alegara que os deuses causaram mudança em sua 

empresa (Met. 1.2: di, coeptis (nam vos mutastis et illa176)/ adspirate meis), trocando o 

gênero a que se dedicara durante sua obra anterior, a metamorfose do gênero e da persona 

durante o exílio também tem como causa um deus, neste caso, Augusto deificado e 

assimilado a Júpiter já desde a abertura da coleção177. A experiência subjetiva da persona 

relegata é exprimida por uma mistura genérica que engloba não apenas as espécies 

genéricas e diferentes temáticas tratadas por Ovídio em obras anteriores, mas também por 

novitates que aportam às obras do exílio um caráter peculiar. A seguir mostraremos quais 

são as particularidades genéricas destes poemas do exílio. Procuramos entender melhor a 

espécie poética escolhida por Ovídio e explicar a generalização destes poemas como 

“epístolas do exílio’, mas que não é necessariamente apropriado para falar do conjunto 

em sua totalidade.  

A retomada do gênero da epístola elegíaca é uma descontinuidade em relação à obra 

ovidiana imediatamente anterior. Antes dos poemas do exílio, Ovídio dedicou-se ao 

hexâmetro datílico178 nas Met e à escrita dos Fast, o calendário poético de tom cívico-

patriótico que nunca concluiu. Nagle interpreta a falta de conclusão dos Fast como algo 

simbólico, já que representaria a drástica mudança causada pelo exílio na vida do poeta179. 

A elevação genérica, portanto, vê-se interrompida pela relegatio, e com ela erige-se a 

 
176 A lectio illa e não illas em Met. 1.2 é atestada apenas por um manuscrito, o Erfordensis, e escolhida 
como lectio pela primeira vez na edição de Lejay (1894). Kenney (1976) e logo Kovacs (1987) 
argumentaram fortemente em favor desta lectio.  Até o dia de hoje continua sendo discutida e nem sempre 
preferida, como pode se ver na última tradução ao português das Metamorfoses (2017), a cargo de 
Domingos Lucas Dias, que segue a lectio illas, sem oferecer, porém, comentário a favor de sua escolha.  
177 Tr. 1.1.71-74: Ignoscant augusta mihi loca dique locorum! / venit in hoc illa fulmen ab arce caput. / 
Esse quidem memini mitissima sedibus illis / numina, sed timeo qui nocuere deos (Tr. 1.1.71-74) [que me 
perdoem os lugares augustos e os deuses dos lugares! Daquele cume veio o raio até esta cabeça. Certamente, 
recordo que clementíssimos deuses possuíam aquelas moradas, mas temo os deuses que me castigaram]. 
178 Não iremos, aqui, discutir as características genéricas das Met, que grande controvérsia tem gerado. 
Diremos, apenas, que sua singularidade se encontra no metro, gerando a expectativa do gênero épico. 
Porém, continuam a ser muito discutidas as caratéristicas que não permitiriam colocá-la na mesma categoria 
em que a Ilíada, a Odisseia ou a Eneida. Há vasta literatura a respeito. Ver, a modo de ilustração do 
problema, Keith (2002, 235-270), Harrison (2006, 87ss.), Feldherr (2006, 163-179) e Kenney (2009, 140-
153). Já Oliva Neto (2013, 41-76) apoiado em textos antigos, mostra como os poemas bucólicos e didáticos, 
entre outros, também seriam epopeia.  
179 Nagle (1980, 20). 
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necessidade de um novo gênero capaz de veicular a repentina mudança das circunstâncias 

de composição.  

A importância de comentar sobre a categoria genérica destes poemas reside em que, 

por serem o fechamento da carreira poética de Ovído, demonstram uma escolha genérica 

pela epístola que não apenas retoma o ignotum opus por ele apresentado nas Her, mas 

também tem implicações na assimilação de sua carreira à de Horácio, que também conclui 

sua carreira poética com este gênero. Mas antes de trazer aqui a questão da nomenclatura 

e a oscilação entre chamá-las “poemas” ou “epístolas”, vejamos outras discussões que 

abordam a questão genérica e a novidade da obra ovidiana. 

 

 

1.3.1 A novidade genérica e o problema da ficcionalidade 

 

Houve intensos debates remontando à controvérsia sobre o grau de ficcionalidade 

dos poemas do exílio ovidiano. Com efeito, no início do século XX cresceu fortemente a 

tendência a defender a completa ficcionalidade do exílio ovidiano. Os críticos que se 

dedicaram a estas abordagens, dentre os quais se destaca J.J. Hartmann180, basearam suas 

argumentações em parte no fato de que, além do próprio testemunho ovidiano em seus 

poemas, não temos outras fontes históricas a respeito, com exceção de dois versos em 

Plínio, o Velho (Nat. Hist. 32.152) e um em Estácio (Silv. 1.2.254-255). Em 1985 ressurge 

a teoria da invenção do exílio a partir do artigo de Fitton Brown, cujas razões são sólidas, 

porém não necessariamente determinantes para podermos afirmar a falsidade do exílio181. 

Embora a questão da ficcionalidade não seja tema central de muitos estudos recentes, o 

tema continua sendo abordado e a discussão a respeito se mistura com juízos de valor 

sobre a poética ovidiana. Seu conteúdo é criticado em alguns casos, pela falta de 

veracidade, em outros, pela falta de originalidade ao abordar a tópica do exílio, que se 

apresenta como se fosse algo novo, quando, em verdade, deve ser entendido como parte 

de uma tradição poética dedicada a se lamentar este revés da fortuna. 

 
180 Hartmann (1923). 
181 Brown (1985). Para uma discussão sobre os argumentos de Brown, ver Mora (2002). 
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Segundo Claassen182, os poemas do exílio são a criação de um mito, cujo triunfo 

reflete o próprio triunfo da poesia ovidiana. A descrição oferecida por Ovídio sobre sua 

experiência no Ponto seria uma metáfora do lamento interno do exiliado183. A partir desta 

conclusão, infere-se que a autora não questiona a veracidade do exílio, mas põe em dúvida 

o grau de realidade ou ficcionalidade dos fatos relatados por Ovídio sobre esse período. 

Por sua vez, Berchez Castaño analisa os poemas sobre o exílio com ênfase nos detalhes 

da viagem, na reiteração das tópicas já conhecidos e na comparação da descrição de 

Tomos oferecida por Ovídio e pela documentação histórica. A partir desta análise, conclui 

que o desterro do poeta a Tomos é fictício, e que, em verdade, o lugar da relegatio pode 

ter sido outro, mais próximo a Roma ou, ainda arrisca, nem sequer ter acontecido184.  Já 

Alvar investiga a possibilidade de que o exílio de Ovídio não tenha sido mais do que um 

tema ficcional, citando diferentes argumentos tratados por estudiosos do tema que 

defendem esta interpretação, mas conclui que não é possível defender categoricamente 

nenhuma das posturas por eles apresentadas185. Dentre os críticos que defendem a 

veracidade do exílio ovidiano, encontra-se McGowan, que tenta inclusive elucidar o 

porquê da escolha de Tomos por parte de Augusto como lugar para relegatio. A respeito, 

ele diz: 

 
[t]he princeps may very well have chosen it because it belonged to his most 
recent territorial acquisition and was reputed to be among the most dreary 
and dangerous places within the empire. Its chief attraction for Ovid’s 
relegation seems to lie in its utter unsuitability for a scholarly poet known 
for urbanity and an impertinent wit. The poet appears to have suffered 
extreme physical and mental duress because of the place, and the bleakness 
of the land he describes may account for the notably manic spirit 
permeating these poems. It would hardly be amiss to suggest that Augustus 
chose Tomis not to punish the poet but to torture him.186 

 

Williams destaca que, embora o poeta insista na sinceridade de sua persona 

exiliada187, Ovídio descreveria Tomos de uma forma que não estabelece vínculos com 

sua contrapartida histórica. Em vez de deslegitimar o exílio ovidiano e menoscabar, em 

consequência, o valor da obra, o tipo de descrição geográfica parece-nos corresponder ao 

tópos da construção do “outro”, do alheio como um espaço perigoso (por ser 

 
182 Claassen (1990, 1999). 
183 Claassen (1988, 163 e ss.). 
184 Berchez Castaño (2015). 
185 Alvar (2010).  
186 McGowan (2009, 207). 
187 Ver, a modo de exemplo, Tr. 3.1.5-10, 5.1.5-6 e Pont. 3.9.49-50. 
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desconhecido) e que se vê diminuído em comparação a Roma. Sobre isto, concordamos 

com a opinião de McGowan, para quem  

 
like the mythical exempla that fill these poems, Ovid’s representation of 
his place of exile and its inhabitants contributes to creating a fictional space 
— the poetic world of the Tristia and Epistulae ex Ponto — in which the 
poet turns the obvious historical disadvantage of exile to his own rhetorical 
advantage in verse188. 

 

Na descrição do espaço do exílio, as leis da composição poética têm também um 

papel que não deve ser deixado de lado. A poesia não é testemunho da realidade, mas sim 

tem o direito de subordinar às suas leis a realidade de que se nutre: o direito de torná-la 

literatura189. Seguindo esta linha, e arriscando nossa própria hipótese sobre a realidade do 

exílio ovidiano, é conveniente considerar a ideia do exílio de Ovídio como algo próximo 

à autoficção190: uma justaposição de elementos ficcionais e verossimilhantes com a figura 

empírica do autor, em que os limites entre autobiografia e ficcionalidade são 

indefinidos191. Inclusive, em análise sobre os Tr, Möller chega à conclusão de que as 

múltiplas máscaras apresentadas pelo poeta corrompem a informação autobiográfica que 

Ovídio parece estar apresentando, o que o faria o “master of auctofiction”192. Para não 

cairmos na terminologia sobre gêneros modernos para descrever o tipo de poesia 

ovidiana, seria lícito pensarmos o corpus como uma autobiografia ficcionalizada, em que 

o poeta constrói a persona de um poeta exilado que escreve sobre a singular experiência 

do exílio.  

Ovídio não foi o primeiro poeta a escrever obras voltadas a este tema. Porém, sua 

obra se evidencia como fonte para a reflexão sobre a matéria na antuguidade. Inclusive já 

entrados os primeiros séculos da Idade Média, a obra ovidiana sobre o exílio continuou 

 
188 McGowan (2009, 210). 
189 Rosati (1979, 106). 
190 O termo foi cunhado em 1977 por Doubrovsky (1977). Para um estado da arte sobre a autoficção, ver 
Wagner-Egelhaaf (2019). 
191 Ver, por exemplo, Scodeler (2015) e Möller (2019). 
192 Möller (2019, 1328). 



 
79 

 

desfrutando de grande prestígio193, e sua influência pode ser constatada ainda na 

atualidade194.  

Claassen entende que Cícero teria sido inventor do gênero autobiográfico “lamentos 

do exílio”, uma vez que “he penned mostly brief, not completely artless, prose 

outpourings of grief and despair to his wife and friends when he fled Rome in 58 BC”195. 

As tópicas apresentados por Cícero seriam seguidos por Ovídio e continuariam até 

Boécio196. Contudo, como bem aponta Gaertner, em Cícero encontram-se tópoi extraídos 

de autores gregos, (i. a., a deserção dos amigos, o naufrágio, a tempestade, o pranto 

constante e o exílio como morte). Esses tópoi, Gaertner concorda, são retomados por 

Ovídio. A partir disso, conclui que Ovídio, semelhante a Cícero, não inovaria tanto na 

temática do exílio, como afirma Claassen. Sua inovação estaria na adaptação de uma 

tradição anterior ao contexto político, social e literário de sua época197. 

Há um problema no tipo de crítica feita por Gaertner. Seu desencanto com a poesia 

ovidiana do exílio surge do fato de buscar originalidade na obra onde, na verdade, há 

inovação, i. e. novitas390. O fato de que poetas posteriores retomem como fonte a obra 

ovidiana – e não suas antecessoras – leva a pensar que há em Ovídio uma especialização 

da temática que não apenas a legitima, como também a coloca em lugar privilegiado na 

tradição poética. A inovação, ademais, é uma caraterística própria da poética ovidiana. 

Como afirma Galasso,391 tradicionalmente um autor começa sua obra destacando seu 

caráter inovador. A modo de exemplo, ele oferece o começo das Met. 1.1-2, in noua fert 

animus mutatas dicere formas / corpora [é meu propósito falar das metamorfoses dos 

 
193193 Hexter (2002, 417): “it may well only be an accident of transmission that the oldest extant manuscript 
of Ovid's works is a now fragmentary sixth-century text of the Epistulae ex Ponto, but if it is mere 
happenstance, these late works of Ovid spoke early to medieval poets”. Schmidt (2018, 270) explica a 
importância do poeta nos seguintes termos: “em Ovídio, os medievais encontraram um gênero de poesia, 
cujas estruturas comunicativas, apoiadas nas imagens metamórficas e metapoéticas, dialogavam e 
possibilitavam veicular as suas mais profundas necessidades de expressão”, utilizando um “gênero ovidiano 
ao inscrever em seus poemas que seu modelo foi Ovídio”. 
194194 Ver Two thousand years of solitude: Exile After Ovid (INGLEHEART, 2011), obra que recolhe 
diferentes estudos sobre a recepção da obra do exílio ovidiano, nas quais o poeta é considerado um exilado 
arquetípico. Ver também Martindale (1990) e Miller; Newlands (2014). 
195 Claassen (2009, 173).  
196 Claassen (1999). 
197 Gaertner (2017, 16).  
390 Sobre Ars 3.346 (ignotum hoc aliis ille novavit opus), Gibson, seguindo a sugestão de Kenney (1996, 1 
n.3) comenta que novavit pode ser interpretado não como a postulação de uma inovação genérica, mas uma 
renovação (2003, 239), o que iria de acordo com a tradição poética não da originalidade, mas da imitação 
e emulação. 
391 Galasso (2009, 194). 
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seres em novos corpos392]). Todavia, esse crítico entende que a forma como Ovídio abre 

suas Pont não seguiria esta regra, já que em 1.1.1–2 ele se apresenta como um Tomitanae 

non nouus incola terrae [habitante não novo da terra tomitana]393. Pode ser que, com 

efeito, sua condição de exilado e morador de Tomos não seja nova para o poeta, como ele 

mesmo destaca, porém, sim, é novidade para o leitor. Portanto, reconhece-se aqui aquela 

última metamorfose do poeta. Spoth já tinha notado essa novidade e as diferentes 

metamorfoses do poeta, não apenas nesta obra, mas ao longo de sua carreira. Segundo o 

autor, de forma similar ao que assinalaria Galasso anos depois, Ovídio abre todas as suas 

obras com um indício da novidade que apresentará, o que Spoth chama de 

metamorphotische Poetik. O autor oferece exemplos dessa novidade extraídos da abertura 

de cada uma das obras ovidianas: a) Am. 1.1 abre com a descrição da mudança da temática 

épica à elegíaca após Cupido ter arrancado um pé ao hexâmetro; b) Her, no caso, por 

causa da separação de poeta e amante, já se mostra diferente e sua novidade não tem a 

ver com uma invenção radical, mas com uma mutatio394; c) Ars 1.1-2 apresenta como 

novidade, para quem não os conhece, por meio da lítotes non nouit, os preceitos do 

magister amoris; d) em Met. 1.1-4, não se menciona apenas o tema do poema, mas 

também adverte a novidade poética da forma épica ovidiana; e) em Fast. 2.3-8, o poeta 

admira-se pela transformação de seus “elegi” e de seu próprio desenvolvimento; f) em 

Tr. 1.1, o poeta descreve a catástrofe pessoal do exílio como uma novidade poética; g) 

em Pont. 1.1.1 (Naso Tomitanae iam non nouus incola terrae [Nasão, habitante não novo 

da terra tomitana], Ovídio se apresenta como um morador já estabelecido em Tomi e, 

desta maneira, sua metamorfose em poeta Getes é a nova particularidade desta coleção395. 

 
392 Todas as traduções das Met, pertencem a Dias (2017). 
393 Galasso (2009, 194). O autor continua dizendo que a novidade da obra é apresentada nos versos 17-18, 
em que o poeta esclarece que o tema das epístolas continua sendo o mesmo, porém já não se oculta o autor. 
Essa seria, de fato, a novidade das Pont em relação aos Tr, mas não em relação a sua obra anterior. Nas Her 
também se apresentam cartas com destinatário explícito, embora o tema seja diferente. 
394 Deve-se acrescentar que Her se abre com a epístola de Penélope, de caráter programático, já que nela o 
processo de metamorfose do gênero permite evidenciar uma série de caraterísticas particulares da obra: a) 
metamorfose da elegia em epístola elegíaca; b) metamorfose das convenções elegíacas (i. e., em vez do 
poeta amator há uma poeta amatrix) e c) metamorfose das personagens, ora trágicas, ora épicas, em 
elegíacas. As particularidades desta epístola foram estudadas por extenso em nossa dissertação 
(UGARTEMENDÍA, 2017, 70-81). 
395 Spoth (1993, 23-24). O autor não menciona nada sobre Rem ou Ib. Nos Rem 12, o poeta não anuncia 
mudança a respeito da obra anterior. Porém, a nova obra traz uma nova Musa: nec noua praeteritum Musa 
retexit opus. A data de composição do Ib é incerta, porém provavelmente tenha sido escrito entre Tr e Pont 
De fato, compartilha com Tr a não menção no nome de seu destinatário. Sobre Ibis em particular, ver 
Williams (1996). No Ib também é possível encontrar o sinal da novidade genérica no início do poema. Nos 
versos 3-4, o poeta esclarece que ele nunca escreveu littera sanguinolenta (4), porém, nesta ocasião vê-se 
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A lítotes non nouus, aliás, não deve dissuadir sobre a novidade de sua obra. Poucos versos 

depois, o poeta volta a destacá-la:  

 
 Quid ueniant //t nouitate roges //h fortasse sub ipsa. (Pont. 1.1.13) 
 
[Talvez perguntes pela própria novidade por que vêm]. 

 
Emoldurando o termo nouitas com as cesuras trimímera-heptemímera e sublinhando sua 

posição mediante anástrofe, Ovídio enfatiza, mais uma vez, a novitas genérica que está a 

apresentar. 

 

 

1.3.2 Da elegia com destinatário à epístola elegíaca 

 

É comum, ao falamos de qualquer obra, evitar a repetição do título de forma 

constante substituindo-o pelo seu gênero. Assim, ao falarmos sobre a Ilíada ou a Odisseia 

utilizamos por vezes “poema épico”. Pois bem, há certa alternância nos diferentes estudos 

em relação ao modo como se generaliza sobre o gênero dos poemas do exílio ovidiano. 

Nos versos que seguem a Pont. 1.1.13 descobrimos sobre qual tema (não) trata e a 

espécie genérica que o poeta está a escrever: 

 
   Accipe quodcumque est, // dummodo non sit amor.  
Inuenies, quamuis //p non est miserabilis index,  
   non minus hoc illo // triste quod ante dedi. 
Rebus idem titulo //p differt, et epistula cui sit  
  non occultato // nomine missa docet. (Pont. 1.1.14-18) 
 
[Recebe o que quer que seja, contanto que não seja amor. Encontrarás, 
embora não haja um sinal de lamento, que este não é menos triste do que 

 
compelido a fazê-lo: Ib. 7-10) unus (et hoc ipsum est iniuria magna perennem 
/ andoris titulum non sinit esse mei. / Quisquis is est (nam nomen adhuc utcumque tacebo), / 
cogit inassuetas sumere tela manus [um único sujeito – eis aí o maior problema – / impede ser perene a 
minha fama cândida. / Quem quer que seja ele (pois eu não direi seu nome) /obriga inábeis mãos valerem-
se de armas]. Ademais, versos depois, em comentário metapoético, Ovídio aponta a curiosidade de que um 
poema de caraterísticas iâmbicas esteja escrito em dísticos elegíacos: 
prima quidem coepto committam proelia versu, / non soleant quamvis hoc pede bella geri [com os versos 
começados travarei esta batalha, / (se bem que a este pé não seja afeita a guerra)]. As traduções do Ib 
pertencem a Melo (2019). 
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aquele que escrevi antes.  Sendo os temas os mesmos, difere o título, e a 
epístola ensina, sem ocultar o nome, a quem é enviada]. 
 

Se lermos de forma literal as declarações sobre as caraterísticas destes poemas, 

devemos entender que tanto Tr como Pont pertencem à mesma espécie genérica (17, 

rebus idem titulo differt). Porém, ao considerar estritamente o aspecto formal de uma e 

outra coleção, essa afirmação não se sustenta. Que as composições dos Tr. tenham 

destinatário (mesmo que eles sejam desconhecidos) e que haja algumas delas que 

apresentam caraterísticas do gênero explicam por que os críticos oscilam em relação à 

sua classificação, chamando-as por vezes de poemas do exílio, e outras de epístolas do 

exílio396. Além disso, contribuiriam para esta oscilação as próprias palavras de Ovídio 

sobre a espécie escolhida para este corpus. Em Tr. 1.11.1, epílogo escrito como 

fechamento de Tr. 1 cujo destinatário é o público leitor, Ovídio afirma  

 
Littera quaecumque est //p toto tibi lecta libello 
 
 [Qualquer carta que foi lida por ti em todo o livrinho...] 
  

O problema aqui é que devemos apontar a imprecisão no termo littera. Owen, por 

exemplo, entende que aqui estaria falando das epístolas (i.e. todos os poemas) que fazem 

parte deste corpus397. Hinds, por sua vez, ao comentar sobre o termo littera em 3.1, 

conclui que, em geral, pode ser interpretado “either as ‘a letter, a written character’ ( OLD 

s.v. littera 2), or as ‘a letter, an epistle’ (OLD s.v. littera 7). Both usages are frequent in 

Ovid, as is the play between them”398. Já Prata escolhe sempre traduzir littera por 

“letra”399. Este tipo de ludus ovidiano leva a compreender a ambiguidade nesta passagem. 

Somando-se às outras referências diretas de estar a escrever epístolas nos Tr400, a 

eloquência deste dístico nos compele a pensar Tr como um corpus epistolar sui generis. 

Se nos inclinamos a entendê-lo, pois, como epístolas, podemos retomar como argumento 

para isso os versos de Pont. 1.1.17-18 citados acima, em que o poeta anota que a diferença 

 
396 Como veremos infra. 
397 Owen (1885, 99). 
398 Hinds (1985, 30). Itálico nosso.  
399 Prata (2007, ad loc.). 
400 É necessário destacar que aqui citamos tanto as passagens que trazem littera, Tr. 3.1.15-6; 3.7.1-2; 
4.1.96; 4.4.21-22; 5.13.29, como as que trazem epistula Tr. 3.3.1; 5.2.1; 5.4.1; 5.7.1. 
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entre um e outro corpus é apenas o título, e que, no segundo deles a epístola sim traz o 

nome do destinatário401. 

Sobre a denominação da espécie genérica destes poemas, citaremos aqui apenas 

alguns exemplos que mencionam a falta de uma convenção que possamos utilizar para 

denominar estas composições como conjunto. O problema aqui não é se podemos dizer 

que são poemas elegíacos, mas se podemos denominar todas estas peças como epístolas 

do exílio, levando em conta que muitas delas, especialmente nos Tr., não respondem a 

nenhuma das convenções epistolográficas. 

Nagle, na esteira de Rahn402, diz que estes poemas são “elegiac letters”, uma 

continuação e evolução do gênero das Her403. Porém, além deste comentário, não oferece 

maiores explicações do porquê da classificação de “epístolas elegíacas” e não “elegias 

epistolares” ou sobre a questão de que muitos desses poemas não apresentam 

caraterísticas epistolográficas. Claassen, por sua vez, ao falar sobre as duas obras como 

conjunto, menciona sempre os “poemas do exílio”, e reconhece que nem todas são 

cartas404, mesmo quando em alguma ocasião se refira a este corpus como “missives”405 

or “letters”406.  A autora analisa os diferentes livros dos Tr sob uma perspectiva genérica 

e, a partir disso, conclui que a) o primeiro livro  representa o motivo da viagem com 

caraterísticas épicas, o que faz do livro uma elegia épica em miniatura, b) o segundo livro 

é uma auto-defesa das primeiras na poesia latina; nisso reside a inovação na 

transformação dos padrões genéricos-discursivos, c) o terceiro livro é uma crônica do 

primeiro ano no exílio e a mudança das estações, d) o  quarto livro é uma repasso 

autobiográfico e e) o quinto livro  é um compêndio epistolar de experimentação 

poética407. Nesta direção segue Davisson, que além de trazer comentários sobre 

estudiosos anteriores que já fizeram referência a este problema, oferece detalhada análise 

 
401 As razões pelas quais Ovídio teria ocultado o nome dos destinatários nos Tr, segundo o próprio poeta, 
estariam relacionadas às possíveis represálias que seus amigos poderiam receber por estar a receber cartas 
do relegatus. Isto pode ser lido como sinal da falta de libertas em Roma durante o governo de Augusto, 
pelo menos durante os últimos anos dele (KNOX, 2004, 6), embora Augusto, em RG 19.2. ressalte de forma 
proeminente a libertas durante seu governo. Ver, também Barchiesi (1998, 87): “[l]ibertas is an ideological 
construct not overfavored by the Augustan political climate”  
402 Rahn (1958). 
403 Nagle (1980, 21). 
404 Claassen (1999, 110; 2009, 170). 
405 Ibid. 
406 Claassen (2001, 14). 
407 Claassen (2009, 174-178). 
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de Tr. 5.13, em que demostra, o caráter epistolar ao menos deste poema e aponta uma 

perceptível mudança408 ao longo dos Tr que nos leva de poemas elegíacos à 

predominância de epístolas elegíacas, particularmente perceptível no quinto e último 

livro.409  

 Rosenmeyer410 estuda as conexões entre as, segundo a autora, epístolas que 

compõem Her e Tr. Barchiesi chama Tr. 2 de “letter to Augustus”411.  Videau-Delibes 

percebe no formato epistolar um ponto a favor do caráter documental destes escritos 

ovidianos412. Ingleheart, ao analisar Tr. 2 afirma que esta seria uma resposta à novidade 

das Espistulae horacianas413. Nenhum destes autores oferecem explicação sobre a escolha 

de chamar estas composições de epístolas, apenas o assumindo como pressuposto. 

Kennedy, por sua vez, explica que a epistolaridade como termo analítico pode se aplicar 

tanto a Her, Tr como Pont, embora reconheça que Tr apresenta apenas algumas 

caraterísticas epistolares.414 Nesta mesma linha, Holzberg, também percebe, como 

Davisson, transformação das elegias endereçadas a um indivíduo até as epístolas 

elegíacas, mas opina que podemos generalizar e chamar ambas as coleções de epístolas 

do exílio415. Hardie também chama todos os poemas de epistolares, e analisa em capítulo 

dedicado ao exílio de Ovídio a presença epistolar em relação à poesia do exílio416. Já 

Baeza Angulo é da opinião de que “ambas colecciones del destierro pertenecen 

verdaderamente al género epistolar, aunque bajo la forma genérica de la elegía” e as 

chama de elegias epistolares do exílio417. Avellar, por sua vez, também entende que os Tr 

seriam uma continuação do ignotum opus apresentado por Ovídio nas Her, e apoia sua 

argumentação em estudos dentre os quais se encontram alguns dos citados nesta lista, 

escolhendo denominá-las, como já o tinha feito Baeza Ângulo418, elegias epistolares do 

exílio419. Mccarthy, por sua vez, ao comparar Tr com coleções epistolares como as de 

 
408 Coerente, inclusive, com a ideia da última metamorfose poética, de Ovídio, materializada em sua 
autorepresentação como paene poeta Getes. Sobre isto, ver Capítulo 3.1.1.2 desta tese.  
409 Davisson (1985). 
410 Rosenmeyer (1997). 
411 Barchiesi (2001, 79). 
412 Videau-Delibes (1991, 405) 
413 Ingleheart (2009; 2010). 
414 Kennedy (2006, 220) 
415 Holzberg (2002, 177). 
416 Hardie (2002, 283ss). 
417 Baeza Ângulo (2008, 269). 
418 Mas não por seguir este autor, já que não traz esta referência em seu trabalho. 
419 Avellar (2019). 



 
85 

 

Horácio420, nota a diferença genérica, uma vez que em Ovídio o formato epistolar não é 

consistente. Porém, a autora continua a destacar a epistolaridade do corpus dos Tr, 

salientando que os poemas mais distantes do formato epistolar são aqueles que 

apresentam imagens de uma coleção de papiros, em especial 1.1 e 3.1, e também aqueles 

que se dirigem de forma explícita ao leitor (4.1 e 5.1); não por acaso todos eles são poemas 

que abrem e fecham diferentes livros421. A autora conclui que podemos ver nos Tr um 

corpus de epístolas com um prefácio do editor422.  Contudo, a proposta de leitura de 

McCarthy, embora ofereça certa explicação para podermos catalogar Tr como uma 

coleção epistolar com caraterísticas particulares, não esclarece por que deveríamos 

considerar todo o corpus como epistolário quando a grande maioria das peças, e não 

apenas aquelas que abrem e fecham os livros ou as dirigidas aos leitores, são poemas sem 

traços epistolares.  

Embora em um primeiro momento tenhamos também escolhido a classificação de 

epístolas para este corpus, após exame detido preferimos não escolher generalizar a 

classificação genérica, já que pode ser textualmente rebatida por meio de estudo mais 

aprofundado das caraterísticas epistolares (ou, na verdade, da falta delas) nos Tr. De 

qualquer modo, reconhecemos nos Tr algumas epistulae e, de modo contrário, em Pont, 

alguns poemas que não apresentam nenhum caráter epistolar e que, porém, fazem parte 

de um corpus epistolográfico. Seguindo esta linha de raciocínio, portanto, nossa posição 

se aproxima da leitura de Hinds e Galfré. Por um lado, Hinds propõe que os Tr seriam 

epístolas “in a practical sense”, uma vez que devem ser enviadas de Tomos a Roma. 

Porém, deixando isso de lado, não seriam mais do que poemas com um personagem a que 

o poema é dedicado423. Galfré tenta demostrar a diferença entre uma elegia com caráter 

epistolar e uma epístola elegíaca424 fazendo uma comparação entre um poema de Tr e 

 
420 A influência do epistolário de Horácio em Ovídio foi explorada, entre outros, por Barchiesi (2001) e 
Ingleheart (2009). Avellar (2015), em dissertação de mestrado, estuda relações entre Tr e Epistulae ad 
Pisones. 
421 McCarthy (2019, 224). 
422 McCarthy (2019, 225). 
423 Hinds (1985, 16). 
424 Sobre los modos poéticos e el uso de um termo que denomina um gênero em su forma adjetiva, ver 
Fowler (1982, 106): “[a]lthough genre terms are notoriously inconsistent, they exhibit at least one 
regularity. The terms for kinds, perhaps in keeping which their obvious external embodiment, can always 
be put in noun form (‘epigram’; ‘epic’), whereas modal terms tend to be adjectival. But the adjectival use 
of generic terms is a little complicated. Consider the expressions ‘comedy,’ ‘comic play,’ ‘comic.’ ‘Comic 
play’ is nearly equivalent to ‘comedy.’ But ‘comic’ is applied to kinds other than comedy, as when Emma 
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uma epístola de Pont dirigidas à mesma pessoa, Cota Máximo. Tr. 4.5 é construída, nas 

palavras do autor, “secondo un modello retorico che risulta piuttosto estraneo al 

linguaggio dialogico dell’epistola”425. Não assim Pont. 1.9, que responde ao uso 

sistemático do formato epistolar, encontrado ao longo de Pont. O autor ainda enfatiza a 

menção do destinatário em Pont como um traço tipicamente epistolar426. A aparição dos 

nomes dos destinatários em Pont cumpre, aliás, papel importante na construção da defesa 

do exilado. Ovídio deixa assentada suas relações interpessoais com personagens 

influentes em Roma. Esta estratégia visa sublinhar sua própria posição social, que se 

destaca mediante a relevância de suas amizades. Há também a esperança de que esses 

conhecidos o ajudassem na procura pelo perdão de Augusto. Isto habilita a pensar que 

haveria aqui como nos Tr um destinatário oculto, o princeps, seja ele Augusto ou Tibério, 

segundo a datação de cada epístola. Ao mesmo tempo, como peças poéticas há um 

terceiro destinatário, o público receptor destas epístolas como literatura.  Poderíamos 

interpretar, então, os Tr como poemas com destinatário que imitam um intercâmbio 

epistolar privado e, nesse sentido, como elegias com certos traços epistolares427, mas que 

não se apresentam de forma sistemática no corpus.   

Os diversos enfoques sobre o gênero destes poemas são congruentes com as 

discussões de longa tradição sobre as caraterísticas genéricas no total da obra de Ovídio. 

As principais discussões estão centradas em Fast e Met, mas também Her recebe bastante 

atenção, principalmente por sua influência na época medieval e no desenvolvimento da 

novela epistolar do século XVIII428.  

O leitor, frente a uma epístola escrita em dísticos elegíacos, não vê sua expectativa 

genérica frustrada. Isto, claro, se é um conhecedor de Ovídio e de seu particular jogo de 

gêneros, que se renovam para albergar novos (con)textos. Ademais, não falta nestas 

 
is called a ‘comic novel.’ Then we mean that Emma is by kind a novel, by mode comic. In the same way, 
Fielding invited his readers to treat Tom Jones as a comic epic not meaning that it is a comedy (it has few 
dramatic features), but that it is modally comic”.  
425 Galfré (2019, 42). 
426 Galfré (2019, 38). Cf. Davisson (1985), para quem Tr. 5.13, que não menciona o nome de seu 
destinatário, tem mais traços epistolares do que muitas das epístolas de Pont o que leva a concluir que a 
menção do destinatário não é caraterística necessária para a classificação da epístola como tal. Sobre isto, 
ver também Kierfel (1969, 25-36). Para mais uma discussão sobre o uso do modo epistolar em Ovídio, ver 
Claassen (1999, 114-119). 
427 Sobre convenções epistolares ver, entre outros, Jolivet (2001), Morello e Morrison (2007), Ladeira 
(2020). 

428 Farrell (2009). Sobre a novela epistolar do século XVIII, ver Altman (1982). 
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composições outra estratégia já tipicamente ovidiana, o Kreuzung der Gattungen429, 

podendo encontrar no exílio traços épicos, trágicos, etiológicos, além de elegíacos, todos 

numa consciente mistura genérica. Em palavras de Farrell, 

   
Ovid himself, like other ancient poets and critics, spoke about genre in 
highly conservative and conventional terms; but he, alone among classical 
Latin poets, practiced generic composition in a way that seems to call not 
just for a particular set of assumptions about the way in which he bent strict 
generic categories to his own purposes, but to require a new set of 
assumptions and a new set of genres. The need appears most clearly 
perhaps in the exile poetry, where the elegiac meter of the Amores and the 
erotodidactic poetry, the epistolary form of the Heroides, the aetiological 
narratives of the Fasti, and the kaleidoscopic mythical sensibility of the 
Metamorphoses all combine to produce something that is generically new, 
but which its author disingenuously denies is really poetry at all430. 

 

Para concluir, chamar “epístolas” o conjunto de poemas do exílio é uma decisão 

que visa à praticidade e não necessariamente responde a um escrutínio a partir do qual se 

chegue a esta conclusão. Optaremos, portanto, pelo rigor no momento de falarmos sobre 

estas composições e chamaremos os poemas como um todo de “poemas sobre o exílio”, 

reconhecendo que podem ter certos traços epistolares, distinguindo aqueles que são 

epístolas elegíacas quando seja o caso.  

Havendo delimitado a questão da nomenclatura, faremos agora uma revisão do que 

significa que parte destes poemas sejam epístolas elegíacas e de seu hibridismo formal. 

Para isso, retomaremos alguns conceitos que tratamos anteriormente em nossa dissertação 

de mestrado, quando estudamos a questão genérica das Her431, já mencionada como 

antecessora genérica dos poemas do exílio.   

Na confluência genérica elegíaco-epistolar, o primeiro indício de elegia que 

encontramos nos poemas estaria em sua composição em dísticos elegíacos. Os dísticos 

delimitariam o gênero em que o poeta pretende que o leitor circunscreva a obra que está 

a ler. Todavia, este tipo de afirmação que pretende delimitar o gênero baseando-se mais 

 
429 Kroll (1924). 
430 Farrell (2009, 379). 
431 Ugartemendía (2017, 14-38). 
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na forma do que na matéria é insuficiente432. Deve-se inevitavelmente fazer escrutínio do 

tema tratado.  

Ao analisar os poemas do exílio do ponto de vista da elegia erótica romana, gênero 

ao qual Ovídio tem se dedicado desde o começo da carreira, aparecem sintomas clássicos 

do sofrimento do amante elegíaco, como a palidez, perda de apetite e insônia. A tópica 

do exclusus amator é retomado para dar lugar a um exclusus poeta433, em um 

paraklausithyron que exprime um lamento pela separação desse amor, cujo “muro” 

inquebrantável não é apenas a distância física – como é nas Her –, mas também a 

proibição de retorno. Destarte, as tópicas elegíacas já tratadas por ele em obras anteriores 

são levados nos poemas do exílio ao plano metafórico434. Assim, na poética do exílio 

podem interpretar-se passagens que são uma extensão da temática elegíaca erótica, em 

que vemos justamente a estratégia da inovação genérica435. Ovídio adverte sobre os 

paralelismos entre o poeta amator e o poeta relegatus, consagrando sua carreira poética, 

dedicada fundamentalmente à elegia, adicionando um motivo que se demonstra próprio 

deste gênero, como é o lamento pela distância da pátria, e que, porém, não foi tratado 

desta maneira anteriormente.  

 
432 Para o problema da delimitação genérica com base apenas na forma, ver Oliva Neto (2006, 12 ss.). Na 
interpretação dele, torna-se problemático afirmar, como Cairns (1972, 6), que gêneros como a épica, a 
elegia, a lírica e a epístola apresentem como critério apenas a forma. Esta afirmação é confrontada pelo 
autor com extratos da Poética de Aristóteles, nos quais já fica demonstrada a insuficiência do critério 
métrico na determinação genérica, ao menos da perspectiva aristotélica. Vale lembrar aqui que há poemas 
de Catulo considerados elegias eróticas que, porém, estão escritas em hendecassílabos (por exemplo, 
carmina 32 e 50). Para Ovídio, contudo, o dístico elegíaco era o mais apropriado para a poesia amorosa. 
Assim o explica Hallet (2012, 281): “at Amores 1.1.27–28, [numerus and modus] signify the constituent 
poetic measures of elegy and epic poetry when Ovid resigns himself to writing the former rather than the 
latter: “Sex mihi surgat opus numeris, in quinque residat:/ferrea cum vestris bella valete modis” (“Let my 
work rise in six metrical units and sink back in five: farewell, iron wars with your meters”). By using 
numerus and modus in these two different ways, Ovid figuratively associates what it takes to make love 
with what it takes to make love poetry. Furthermore, earlier in Amores 1.1, at lines 17–18, Ovid represents 
the elegiac couplet as itself functioning specifically in the fashion of a male organ through his use of such 
sexually charged words as the verb surgere, “to rise”, and the noun nervus, “muscular bodily part.” (…) He 
thereby characterizes the elegiac meter as (in contrast to, say, the hendecasyllables of Catullus 32 and 50) 
alternatively soaring and sinking, like the physical equipment, alternatively turgid and detumescent, that 
men require to perform acts of love”. 
433 Williams (2002, 380). Sobre isto, ver também Nagle (1980, 21) e Davisson (1983, 173). 
434 Em particular, Kenney (1965), Nagle (1980) e Evans (1983) estão entre os primeiros que revalorizam o 
estudo dos poemas do exílio ovidiano e ressaltam a continuidade das convenções elegíacas nestas obras, 
apontando as modificações sofridas pelo novo contexto.  
435 A elegia romana é predominantemente erótica, mas não era assim a grega. No próprio Calímaco, modelo 
para os poetas elegíacos latinos, há pouco de poesia elegíaca que poderia ser considerada erótica 
(BARCHIESI, 2012, 521).  
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A relação entre os poemas do exílio e as Her levou Rosenmeyer a analisar a 

proximidade que o epistolário das heroínas tem com Tr.. A autora vê no exílio não apenas 

alusão ao epistolário anterior436, mas também uma forma de afirmação autoral de 

identificação (“an authorial statement of identification”) com a obra prévia, que perpetua 

a fascinação do poeta com o gênero elegíaco-epistolar437. Ovídio, no exílio, se perfilaria 

como uma de suas heroínas, lamentando a separação de sua amada esposa, Fábia,438 e de 

sua amada Roma, em elegias flebiles repetindo a espécie genérica.  

Como já foi comentado no subcapítulo anterior, o exílio implica uma metamorfose, 

do poeta e do gênero. As metamorfoses ovidianas mantêm, nos corpos transformados, um 

indício da identidade prévia. O que acontece com o gênero não é diferente. O processo é 

explicitado pelo poeta relegatus, por exemplo, nos seguintes versos de Tr. 4.1: 

 
et tamen ad numeros//p antiquaque sacra reverti  
  sustinet in tantis // hospita Musa malis.  
(...) 
saepe etiam lacrimae //p me sunt scribente profusae,           95 
     umidaque est fletu // littera facta meo,   
corque uetusta meum, //p tamquam noua, uulnera nouit, 
     inque sinum maestae // labitur imber aquae; 
cum, uice mutata, //p qui sim fuerimque recordor 
et, tulerit quo me // casus et unde, subit,                               100 
saepe manus demens, //p studiis irata sibique,  
  misit in arsuros // carmina nostra rogos.  (Tr. 4.1.87-88, 95-102) 
 
[E, porém, a Musa, hospitalária entre tantos males, suporta regressar aos 
ritmos e cultos antigos. (...) Amiúde, inclusive, enquanto eu escrevia, foram 
derramadas lágrimas, e o escrito ficou umedecido por meu pranto, e meu 
coração percebe como novas antigas feridas, e uma tempestade de aflito 
pranto se desliza até meu peito; quando, mudada a sorte, lembro quem sou 
e quem fui e vem à mente aonde e de onde tem me levado o erro, amiúde a 
mão demente, irada contra suas inclinações e contra si mesma, enviou 
nossos poemas às piras ardentes (para que ardam) ]. 

 

Nos versos 87-88 é assinalada a descontinuidade com a poesia imediatamente anterior 

(Met) não apenas pela matéria que retomaria a elegia (antiqua sacra), mas também pela 

forma que toma o poema (numeros), o dístico elegíaco.  A novidade é que esta apresenta 

 
436 Lembremos, como mencionado supra, que Rosenmeyer considera as composições dos Tr como 
epístolas.   
437 Rosenmeyer (1997). Sobre a relação entre os Tr e as Her. 
438 Baeza Angulo (2008, 254-255) propõe entender que Ovídio “compuso [ por una parte] realmente elegía 
amorosa subjetiva en estos poemas, cuando se dirigía a su esposa, dando lugar a una verdadera literatura 
de amor conyugal; y, por otra, daría lugar a lo que posteriormente serán las cartas naturales en verso, si no 
creando, sí consolidando la forma genérica de la elegía de amor dentro del marco del género epistolar”. 



 
90 

 

características próprias da elegia de lamento. A transformação da elegia, que agora retoma 

seu caráter original de poesia de lamento é mediada pelas lágrimas (95, lacrimae me sunt 

scribente profusae), e abre o caminho para a renovação deste gênero em Ovídio 

(97corque uetusta meum, tamquam noua, uulnera nouit). Vetusta vulnera439 nos lembra 

do fazer poético anterior (a elegia em primeira pessoa dos Am., em que poeta e narrador 

se fundem em um só; a elegia de lamento das Her, em que a persona escreve lamentando 

a separação; a elegia didática que causou a ferida), ao passo que se destaca a novidade 

que o exílio traz ao gênero (tamquam nova). No hexâmetro ainda se enfatiza a passagem 

do antigo ao novo com a aliteração do som /u/. A transformação se materializa também 

na persona poética, no verso 99, em que as vicissitudes da vida do poeta (vice mutata) o 

levam a comparar quem foi e quem é agora. Assim, o processo de metamorfose da matéria 

(87-88) e do poeta (99) se completa fechando a passagem com a alusão autotextual às 

Met, com o termo mutata, e da queima de suas obras, que, como sabemos desde o começo 

dos Tr., afetou manuscritos das Met. 

Anteriormente440, propusemos uma explicação à denominação das epístolas das 

Her como “epístolas elegíacas” e não como “elegias epistolares”. A reflexão proposta 

para o gênero das Her (começando pelo fato de que, como nas Her, cujo caráter epistolar 

é mencionado pelo próprio Ovídio em Am. 2.18 e Ars 3.345441, o título Epistulae ex Ponto 

fala por si) pode aplicar-se ao gênero dos poemas que apresentam os traços 

epistolográficos mais marcados, como é o caso da grande maioria no corpus de Pont. 

O gênero epistolar é bastante conveniente para validar o testemunho de primeira 

mão dado pelo poeta relegado. Além disso, o fato de se encontrar longe de Roma outorga 

à epístola papel fundamental como único meio de comunicação, na medida em que o 

 
439 Este verso nos leva a Fast.  4.4: num vetus in molli // pectore volnus habes? Há relação autotextual entre 
vetusta... vulnera de Tr. 4.1.97 e vetus...volnus, não apenas pela repetição léxica, mas também pela posição 
das palavras em ambos os hemistíquios. Nos versos de Fast. 4.1-18, em encontro com a deusa Vênus, o 
poeta explica a novidade genérica do que está a escrever, já que se opõe as coisas maiora (3) que cantava 
anteriormente nas Met e nos Fast. Vênus pensa que ele está a cantar sobre o vetus volnus, isto é, a ferida 
própria da elegia amorosa, à que se alude ainda com o termo mollis antes da cesura, mas o poeta explica 
que não é esse tipo de elegia, mas outra sobre tempora cum causis (4.11), retomando o verso inicial de Fast. 
É possível adicionarmos esta passagem à lista de Spoth (citada supra) sobre os momentos em que Ovídio 
anuncia a mudança genérica que opera. 
440 Ugartemendía (2017). 
441 Sobre o título original de Her temos apenas algumas conjecturas. Gibson (2003, 239), por exemplo, 
afirma que a coleção deve ter tido como título Heroidum liber. Palmer (1989, x), por outro lado, sugere 
Heroidum epistulae. 
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poeta pretende estabelecer com o leitor uma ponte (bridge)442 de afinidade e proximidade, 

quebrando a barreira (barrier)443 que os afasta. Desta forma, a epístola contribui à 

pretensão de veracidade ao constituir-se em testemunho de primeira mão, por ser uma 

forma mediata da expressão da própria experiência e, pelo seu caráter escrito, alcança o 

status de documento histórico.  Em palavras de Natoli, 

 
Ovid’s use of the epistolary genre should be seen as an effort to overcome 
the schematic consequences of his loss of speech through the written word. 
Moreover, the content of his letter, written to members (sodales) of his 
poetic circles, are focused on communicating his identity and reclaiming 
his position within the social, spoken world of roman poets”444. 

 
Não deve ser negligenciado o fato de que tais epístolas são primeiramente poemas 

escritos em dísticos elegíacos. O artifício poético tira a espontaneidade da escrita de uma 

carta a ser enviada a seus amigos e familiares e compele a pensá-las como peças literárias 

construídas como cuidadoso discurso retórico-persuasivo. As evidências de que por trás 

da organização destes poemas houve um processo de edição em forma de livro também 

nos leva a não esquecer seu caráter poético. Tendo em vista isto, prescinde-se do 

destinatário principal, podendo ser abordadas por alguém que esteja fora do intercâmbio 

epistolar. Ao classificá-las como epístolas, deixando a “elegia” como atributo, enfatiza-

se a novidade da espécie genérica. A forma epistolar propõe uma cenografia e traz luz ao 

que o leitor externo está a ler: um propositado conjunto de poemas que devem ser 

interpretados como um intercâmbio epistolar privado, mas que nos oferecem em segundo 

plano um poema elegíaco de lamento. O hibridismo genérico resulta, portanto, 

conveniente e coerente com o contexto de enunciação, que dá lugar a um intercâmbio 

comunicativo sem deixar de lado a poesia elegíaca que caracteriza a maior parte da 

carreira poética do autor.  

 

 

1.3.3 A epístola na clausura da carreira poética ovidiana 

 

 
442 Altman (1982, 186-87). 
443 Ibid. 
444 Natoli (2017, 83). Itálico do autor. 
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Há dois motivos a destacar na escolha da espécie genérica da epístola elegíaca como 

fechamento da carreira poética de Ovídio. O primeiro deles nos leva mais uma vez à 

questão da inserção na tradição poética e à emulação dos autores canônicos.  

Ovídio legitima a espécie genérica ao se apoiar no antecedente posto por Horácio 

em suas Epistulae.  A relação entre os dois autores e as obras que compartilham esta 

semelhança genérica, que Rahn define como “die Folge einer Kreuzung mit literarischen 

Möglichkeiten des Sermo der horazischen Epistel”445, foi muito bem estudada. Mas a 

relação entre estes gêneros tem mais a dizer ainda quando se pensa que são os escolhidos 

por ambos os poetas para o fechamento de sua carreira. Myers, sobre a convergência entre 

as epístolas de Horácio e Ovídio neste ponto, assinala que Ovídio em Tr. 4.8.19–28 estaria 

utilizando imagens e linguagem horacianas, como ferramenta para contrastar sua velhice 

no exílio com os ideais de retiro poético, conforme foram expressos por Horácio em Ep. 

1.1. Este seria o modo em que o exilado estaria assinalando que ele, como Horácio, 

também merece um retiro honorável446.  

Horácio, já no final de sua carreira poética, havia provado nas suas Epistulae que o 

gênero de epístolas em verso é adequado para assentar ensinamentos sobre poesia447. 

Ingleheart afirma o conteúdo metapoético dos poemas no exílio ao observar que 

 
Horace is crucial to Ovid’s exilic self-definition: in writing collections of 
verse epistles in his own persona, Ovid provides the first response to the 
novel project of the Epistles, which offer a significant intertext throughout 
the Tristia and Epistuale ex Ponto448. 

 
Com efeito, seguindo o modelo horaciano, Ovídio, a seu modo, conclui sua carreira 

poética com epístolas em verso que refletem sobre sua obra anterior e sistematizam 

tópicas poéticas sobre o exílio.  

O segundo motivo pelo qual Ovídio pode ter escolhido esta espécie genérica e de 

relevância metapoética está relacionado à construção de uma carreira poética própria. É 

significativo que Ovídio em sua última obra utilize um gênero cuja novidade foi inserida 

(ou, pelo menos, reivindicada) por ele mesmo na tradição poética. O gênero de epístolas 

 
445 Rahn (1958, 110). 
446 Myers (2014, 17). 
447 Sobre o lugar da Ars na carreira de Horácio, ver Tamás (2014) e Galasso (2014). 
448 Ingleheart (2009, 123). 
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elegíacas, chamado ignotum opus (Ars 3.346) pelo próprio poeta, é uma equilibrada 

combinação de epístola retórica – base para a subjetividade449 e a transmissão de uma 

mensagem em primeira pessoa – e elegia de lamento450, que nas epístolas do exílio 

também pode ser entendido tanto como lamento amoroso (isto é, amor pela pátria, amor 

pela esposa abandonada em Roma), ou também como lamento fúnebre, considerando a 

metáfora que recorre o corpus do exílio como morte em vida. Além disso, como já fizera 

nas Her e logo em Fast e nas Met451, Ovídio explora também no exílio a polyeideia 

(multiplicidade genérica)452, componente essencial da poética alexandrina, cujo principal 

exemplo é o livro dos Iambos de Calímaco453. Podemos achar um exemplo disto em Tr. 

1.3, sobre a qual foi apontada grande variação genérica, apresentando traços caraterísticos 

da elegia454, da tragédia455 e a épica456. Por conseguinte, pode haver descontinuidade com 

sua poesia imediatamente anterior devido à mudança das espécies. Porém, há 

continuidade no constante jogo e exploração genérica, que se mostra como fio condutor 

ao longo de sua carreira. 

No exílio, as epístolas elegíacas que emolduraram o lamento das Her já não são 

mais um ignotum opus. A espécie genérica que em outro momento tinha lhe permitido 

refletir – outorgando voz às mulheres – sobre a distância e separação da pessoa amada 

(que é também uma forma de exílio do lugar desejado) agora permite que ele – quase 

como uma de suas heroínas elegíacas – reflita sobre a separação da pátria, retomando no 

final de sua carreira uma obra do início. Ovídio é fundador de um novo e inclusive 

ambicioso espaço literário457, de cujo argumento ele é conditor458. A partir dessa posição, 

afirma autoridade sobre o gênero, o que explicaria em parte sua importância como modelo 

 
449 Ver Roussel (2008, 279–86) sobre a possibilidade que oferece a epístola para o desenvolvimento de 
“l’évolution psychique d’un exilé” (281). 
450 Ugartemendía (2017, 19-37). 
451 Veja-se a respeito Jouteur (2001). Também Farrell (1992, 326) discute sobre o gênero de Met, 
começando com a pergunta “[i]s the poem epic or a species of epic (e.g., anti-epic, epic parody, elegized 
epic, or epicized elegy); a type of Kollektivgedicht, stringing together either a series of examples from some 
miniature form such as the epyllion, or else sampling now one genre, now another; or is it simply unique, 
resisting any effort at categorization?”. A respeito disso, conclui que há nesta obra um diálogo entre 
gêneros, uma polifonia. 
452 Para mais sobre este conceito, ver Acosta-Hugues (2002). 
453 Fedeli (2010, 398). 
454 Luck (1977, 36), Poteat (1912, 25ss.), Rahn (1958, 110ss.). 
455 Luck (1977, 36). 
456 Harrison (2002, 90ss.). 
457 Hardie (2002b, 90). 
458 Cf. Tr. 5.1.10: sumque argumenti conditor ipse mei. 
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para os poetas vindouros. Assim, no momento em que o leitor começa sua aproximação 

a esses poemas, confirma-se um aspecto relevante na construção da autoridade poética de 

Ovídio, por meio de uma obra sui generis da qual ele mesmo é o fundador. 
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SEGUNDO CAPÍTULO: A AUTORIDADE DA PERSONA NO CENTRO DO MITO DE 

EXÍLIO 

 

 

 

 

 

2. 1. In media barbaria, ille ego Romanus vates: etnografia e autoridade  

 

Na criação da persona exilada por antonomásia, Ovídio configura um relegatus que 

perde não apenas o direito de viver em sua cidade, mas também a própria fala. O domínio 

da língua latina, intrínseca ao fazer poético ovidiano, sofre tanto quanto o poeta, 

principalmente por conta da barbárie que caracteriza seu inapelável lugar de relegatio. 

Parte do processo de colocar no centro do mito do exílio um poeta relegatus consiste em 

recriar as condições geográficas em que se encontra, isto é, o espaço material, para a partir 

dele construir um espaço simbólico que funcione como cenografia para a representação 

das condições de produção poética, dos temas, da atitude do poeta diante da adversidade 

e – como ele argumentará – que também justifique a qualidade da poesia. 

Ao longo dos poemas do exílio, Ovídio utiliza sua autoridade como exilado neste 

lugar estrangeiro para construir um tipo de conhecimento ao que podemos atribuir certas 

caraterísticas de um tipo de escrita etnográfica459 (mesmo reconhecendo o anacronismo 

do termo). Essa escrita etnográfica de Ovídio da conta do seu contato com outras culturas 

e com outra geografia que não apenas se apresenta diferente, mas extremamente 

desconhecida e exótica para os romanos. Ao memos tempo, ao caracterizar como bárbaros 

os “outros” com que coabita, caracteriza-se ele próprio como um “outro” frente a eles; 

um “outro” romano, culto e não bárbaro que deve suportar viver nesse lugar. Como bem 

coloca Ramsby, “if he flirts with colonialist objectification he essentially ‘others’ the 

‘Other’ to reflect his own otherness”460.  

 
459 Sobre a etnografia em autores da antiguidade, ver Syme (1978), Thomas (1982), Romm (1992) e, mais 
recentemente, Woolf (2011). 
460 Ramsby (2018, 34). 
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Nas próximas páginas, analisaremos os poemas Tr. 3.10 e 5.7, em que Ovídio 

delineia a etnografia e geografia tomitanas, responsáveis pelo conteúdo da novidade 

poética que representa em sua ouvre a poesia do exílio461. Ao examinar o discurso sobre 

a descrição do lugar designado para cumprir o castigo, vemos como Ovídio aproveita a 

contraposição entre si mesmo e as pessoas e costumes do seu novo lar para contribuir à 

construção de sua autoridade como cidadão romano e como poeta.  

Para ingressar nesta análise é preciso trazer à discussão duas caraterísticas 

marcantes da poesia do exílio ovidiano. Em primeiro lugar, a questão da pose de 

decadência poética tão remarcada por todos os estudos dedicados a Ovídio, cujo 

significado obriga a que seja pelo menos comentada em trabalho dedicado a estes textos. 

Em segundo lugar, merece atenção especial a ênfase no modo hiperbólico da escrita de 

Ovídio para compreendermos a poética do exílio. O recurso à hipérbole se faz necessário 

para poder dar vazão à expressão de desassossego a respeito de sua extraordinária 

situação462. O reconhecimento e aceitação do modo hiperbólico na escrita de Ovídio são 

determinantes nas análises apresentadas até o fim desta tese.  

 

 

2.1.1 A encenação de decadência poética e a hiperbolização da experiência no exílio 

 

Tr. 3. 10 e 5. 7, por sua temática etnográfica, podem ilustrar a influência de Tomos 

no tipo de poesia ali produzida e em sua qualidade. Nestes poemas, Ovídio descreve o 

lugar em que está exilado e o povo com quem é forçado a conviver. Tanto o lugar como 

seus habitantes são inapropriados como fonte de inspiração poética, o que alteraria a 

virtude compositiva do vate. O lamento pela adversidade do lugar do exílio reflete-se, 

 
461 Ramsby (2018) faz uma análise sobre os traços etnográficos em Pont, centrando-se particularmente em 
2.9 e 3.2. A autora justifica ter-se voltado apenas a epístolas de Pont desta maneira: “I am suggesting that 
because the poems are also letters, Ovid imbues his poems with the touch of reality that correspondence 
evokes, and occasionally populates his environment with figures with whom a poet may interact. In so 
doing, the poet uses his marginality occasionally to communicate to his readers — and perhaps to the regime 
— his utility as a Roman in the hinterland” (34). Embora esta posição de Ramsby não seja errada, o objetivo 
de nossa análise é também trazer à tona o fato de que ambas as coleções são passíveis de serem lidas como 
um modo de sublinhar a utilidade do poeta no Ponto como autoridade, que traz aos poemas a sensação de 
realidade que ele está atravessando, para registrar e falar sobre o território desconhecido ao explorar sua 
situação de exilado.   
462 Para um estudo da hipérbole e a persona hiperbólica no exílio, ver Philbrick (2016). 
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segundo nos confessa, em uma poesia de qualidade inferior. Williams chamou a queixa 

constante de Ovídio sobre a inferioridade de sua poesia de “pose of poetic decline”463. 

Esta seria parte do jogo de simulação próprio do poeta em seu papel como exilado 

exemplar. O lamento pela qualidade da poesia é mais uma ferramenta retórica para a 

manifestação da dor pela relegatio. 

Como já dissemos supra, a poesia do exílio mostra-se decorosa no que diz respeito 

à adequação do contexto de produção, forma e matéria tratadas. Nesta linha, Helzle já 

tinha interpretado a postura de decadência como decorrente do tema e monotonia que o 

lugar de seu exílio implica:  

 
the principle of to prepon finally explains the monotony of Ovid’s subject 
matter in the Tristia and Ex ponto wich has often been criticised. If life in 
Tomi is monotonous the exile poetry necessarily has to reflect this 
monotony464. 

 
Ou seja, para o autor haveria determinação geográfica sobre a qualidade da poesia de 

Ovídio, além da determinação histórica, que caracteriza os tempos sombrios em que 

escreve.  

Claassen opina que a afirmação da inferioridade da poesia do exílio feita pelos 

estudiosos da obra surge, na verdade, a partir de uma recorrente afirmação do próprio 

poeta: 

 
[t]he Callimachean tradition of recusatio, presenting an ostensibly 
denigratory view of a poet’s own literary achievement, particularly in the 
«lesser» elegiac and lyrical genres, lies behind the ostensibly negative self-
criticism of the exilic oeuvre. The poet’s concomitant and contradictory 
pride in his achievement and reliance on his Muse offers a further counter 
to the still frequently held critical opinion that «as even the poet thought 
these poems bad, they must be inferior and decadent»465. 
 

Casali, por outro lado, propõe instigante leitura da encenação de decadência como 

justificativa pela mudança do tema de suas elegias:  

 
[a] doubt must arise—the doubt that Ovid may be making excuses before 
his model reader not for the alleged defects of his ars and ingenium, but 
that he may be making excuses, in a rather dangerous way, for something 
else. (…) In my view, then, when Ovid apologises to the reader for the ugly 

 
463 Williams (1994, 50). Sobre inferioridade de sua qualidade poética e linguística, ver também Nagle (1980, 
139-41). 
464 Helzle (1989, 17). 
465 Claassen (1988, 167). 
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complexion of his exilic poetry, he apologises for what in reality is one of 
the newer features of that poetry: he apologises for the fact that he is 
constrained to write flattering verse. Of course, to apologise for flattery is 
far from usual; one hardly needs to make excuses for flattery. To apologise 
for the flattery of Augustus and of the powerful addressees of the Tristia 
and the Epistulae ex Ponto is a gesture which profoundly threatens the 
eventual efficacy of that very flattery. Whenever Ovid apologises and 
expresses his embarrassment at having sunk so low, in reality, with that 
same gesture, he proudly raises his head: materiam quaeris? laudes: de 
Caesare dixi. / Adiuta est nouitas numine nostra dei. / nam patris Augusti 
docui mortale fuisse / corpus, in aetherias numen abisse domos... (Ex Pont. 
4. 13. 23-26). [“you ask what my theme was? Eulogy: I spoke of Caesar. / 
My novel effort was helped by the god's will. / For I informed them that 
the body of Augustus had been mortal, /but that his spirit had departed to 
its home in the heavens”]466. 
 

A encenação de decadência seria, segundo Casali, uma forma de reconhecer a submissão 

forçada a escrever um tipo de poesia que não lhe é próprio, e com a que tampouco 

comunga.  

O artifício da decadência da habilidade poética é desvelado mediante a análise dos 

poemas, que sem maior escrutínio, revelam destreza poética em sua composição. 

Podemos recolher exemplos disto nos dois poemas escolhidos para análise nesta seção, 

como veremos em diferentes momentos. Por um lado, a descrição etnográfica apresentada 

em Tr. 3.10 e 5.7 transborda em tropos e figuras que jogam com a sintaxe e semântica do 

texto. Além disso, mediante a descrição do lugar, Ovídio trabalha sua própria autoridade 

poética, fundamental no processo de erigir a persona que é centro do mito do exílio.  

No desenvolvimento destas descrições do lugar e circunstâncias, a hipérbole tem 

papel fundamental como recurso não apenas apropriado, mas necessário. A 

hiperbolização (com perdão do neologismo) torna-se decorosa no meio de uma escrita 

que vai sofrendo a metamorfose à qual a situação a submete. Muitos dos detalhes que 

Ovídio oferece são, de fato, fantásticos. Como bem aponta Claassen, não podem ser 

tomados como representação da realidade física, uma vez que representam a 

internalização da tristeza467. A hipérbole para o exilado é simplesmente inevitável. 

Veremos o modo como Ovídio utiliza este recurso à medida que desenvolvamos nossas 

diferentes análises, assinalando com exemplos a razão pela qual podemos falar de um 

“modo hiperbólico” empregado na composição dos poemas do exílio. 

 
466 Casali (1997, 89, 91-92). 
467 Claassen (1999, 190). 
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Começaremos a análise com Tr. 3.10, primeira longa descrição do território 

tomitano, a partir da qual será destacada a destreza demonstrada por Ovídio no manejo 

da sintaxe mimética por meio de exame dos trechos dedicados à descrição etnográfica e 

geográfica da Cítia. Como etnógrafo de Tomos, Ovídio cai em convenções formulares da 

etnografia468 e por isso sua descrição da Cítia não se afasta muito da de Virgílio, que, por 

sua vez, é similar em sua descrição às representações tradicionais da Cítia que remontam 

a Heródoto (4.28). A principal diferença com Virgílio, todavia, é que Ovídio pode citar 

outra convenção da escritura etnográfica: a capacidade de αὐτοψία. Ter visto, como 

testemunha ocular direta, o que está a descrever outorga um caráter diferencial a sua 

descrição. Logo buscaremos comprovar que em Tr. 5.7 – poema fortemente ligado ao 

anterior pela temática etnográfica – Ovídio relegatus continua a se construir como 

autoridade e destaca, apesar de sua aparente barbarização, seu lugar como vates romano.  

Por último, faremos referência à condição de Ovídio como vates peritus, que, em 

princípio, encerraria uma contradição por força da semântica de ambos os termos. 

Todavia, esta classificação, cunhada para ele mesmo na Ars amatoria, demonstra-se 

adequada para exprimir a justaposição do vates com o viajante que visita e descreve o 

novo ambiente graças a sua experiência sensitiva. A reivindicação do poder dos sentidos 

como prova da autoridade aproxima Ovídio aos historiógrafos, como, por exemplo, 

Heródoto ou Políbio469, e, levando em conta a caraterização que este último faz de Ulisses, 

leva o poeta a superar o herói grego como o paradigma do viajante conhecedor. 

 

 

2.1.2 Tr. 3.10: in media vivere barbaria 

 

Composta durante o primeiro ano em Tomos, isto é, o segundo desde que o poeta 

deixou Roma rumo ao exílio, Tr. 3.10 é a primeira extensa descrição do lugar em que se 

deu a relegatio de Ovídio nos poemas do exílio.  

 
468 Sobre essas convenções, ver Woolf (2011). 
469 Para una discussão sobre o sentido da vista e sua importância para a historiografia, ver Hasegawa (2017, 
esp. 12-14), que menciona estas passagens citadas, além de oferecer outros exemplos. 
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A cidade de Tomos (atual Constança, na Romênia) está localizada na Cítia Menor, 

região que pertence atualmente à Bulgária e Romênia. Contudo, Ovídio explora a 

confusão geral na literatura antiga entre a área norte, Scythia Maior (ou propriamente 

Cítia), situada na Ucrânia e Bielorrússia, ao norte do Mar de Azov (Lago Maeotis), e 

Scythia Minor. Dessa forma, ao aludir apenas à Cítia, o lugar do exílio aparece como mais 

afastado ainda do que realmente estava. Uma estratégia de Ovídio para caracterizar a 

distância da cidade é localizá-la no Norte, um norte genérico que parece estar próximo ao 

Polo Norte. Este é um dos pontos criticados pelos defensores da ficcionalidade: a falta de 

exatidão na descrição da localização. De forma frequente, o poeta menciona as 

constelações Ursa maior e Ursa minor, ambas visíveis na parte norte do hemisfério norte. 

Porém, Tomos se encontra em uma latitude próxima à de Firenze, e, portanto, é provável 

que o céu destas duas cidades também não fosse muito diferente470. Também é alvo de 

crítica a mistura de topônimos e dos nomes das tribos que ali habitavam: getas, trácios, 

bessos, dácios, sármatas etc471.  

Desde o livro primeiro dos Tr. é destacada a barbárie peculiar ao lugar, caraterização 

que não é novidade para o leitor contemporâneo do poeta. Imediatamente antes de 3.10, 

em 3.9 Ovídio já adianta o tema da barbárie tomitana em um relato etiológico sobre a 

origem do nome de Tomos, descrito como inhumanae nomen barbariae. Segundo a 

versão do mito seguida por Ovídio, Medeia foge com Jasão de sua terra natal levando 

junto seu irmão Absirto. Ao passar pelas terras de Tomos, a feiticeira assassina o irmão e 

espalha o corpo desmembrado para que o pai de ambos retardasse a perseguição, uma vez 

que ficaria coletando os membros do filho. A raiz deste episódio, o lugar recebe o nome 

de Tomi, proveniente do grego τέμνω, “cortar, machucar”. O germe de violência e barbárie 

está, portanto, na própria etimologia do topônimo e na relevância da personagem de 

Medeia e sua condição de bárbara como personagem principal em parte do mito 

fundacional tomitano472.  

 
470 Observação feita por Claassen (2001, 23). 
471 Claassen (1999, 191): “in Roman literature, the savage inhabitants of Moesia were usually called Daci. 
Ovid always uses the poetic (Greek) term Getae (as in Vergil and Horace)”. Sobre as caraterísticas 
particulares desses povos (e quão exato ou inexato foi Ovídio sobre eles, especialmente sobre os sármatas), 
ver Syme (1978, 163ss.) Syme, ao mesmo tempo que observa aqueles desvios ovidianos na descrição do 
lugar e dos povos, também destaca a importância de seu testemunho, por ser o primeiro na literatura que 
conhecemos em mencionar a existência de dois povos, os Iáziges e os Coralli. Esta informação diz respeito 
à relevância de sua escrita e justifica que leiamos estes poemas também como evidência etnográfica. 
472 Sobre a figura de Medeia e a identificação de Ovídio com ela nos poemas do exílio, ver Tola (2004). 
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A paisagem tomitana e o estilo de vida do lugar são colocados em oposição à vida 

na Urbs, em que Ovídio apenas pode ser lembrado:  

 
Siquis adhuc istic //p meminit Nasonis adempti,   
   et superest sine me // nomen in Vrbe meum,   
suppositum stellis //p  numquam tangentibus aequor  
   me sciat in media // vivere barbaria.  
Sauromatae cingunt, //p  fera gens, Bessique Getaque,               5 
   quam non ingenio // nomina digna meo! (Tr. 3. 10. 1-6) 
 
[Se, ali, alguém ainda se lembra do arrebatado Nasão, e sobrevive, sem 
mim, meu nome na Urbe, saiba que vivo em meio aos bárbaros, colocado 
sob as estrelas que nunca tocam o mar. Rodeiam-me os sármatas, povo 
feroz, e os bessos e os getas; quão indignos nomes do meu talento! ]. 

 
Os três primeiros dísticos manifestam a pretensão do poeta ao escrever seus versos: 

informar em Roma sobre seu paradeiro e a qualidade dos habitantes desse lugar. Além 

disso, vemos que sua constante queixa tem a ver com a falta de adequação desta nova 

geografia e a cultura desse povo a seu talento, o que justificaria a deficiência de sua 

poesia.  

Os assim chamados povos selvagens e a bárbara terra em que vivem são apontados 

como causa da decadência do ingenium do poeta (4-7). Todavia, já desde o verso 4 

achamos amostra da sintaxe mimética ovidiana, que permite “experience, rather than just 

know, what [an author] means”473. A palavra media encontra-se no meio do verso em que 

o poeta reclama viver no meio dos bárbaros (me sciat in media vivere barbaria), e o verbo 

vivere está inserido no meio do sintagma nominal da construção preposicional que se 

traduz como “no meio dos bárbaros” (in media vivere barbaria). O jogo com a sintaxe 

não é novo na poética ovidiana. Com efeito, nas Met são numerosos os exemplos e 

podemos encontrar tanto tropos como também o tipo de sintaxe mimética aqui ilustrado. 

Nos poemas do exílio, este tipo de artifício contradiz a postura decadente da máscara do 

poeta exilado criada por Ovídio nesta obra. 

 

Seguindo a declarada falta de adequação da situação a seu talento (e, portanto, 

também a inadequação da costumeira matéria a que se dedicava) começa a mais exaustiva 

descrição da paisagem danubiana apresentada até o momento nos Tr. Esta descrição, no 

 
473 Stanford (1967) apud Lateiner (1990, 205). 
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entanto, é familiar para seu público474, uma vez que retoma a digressão sobre a Cítia feita 

por Virgílio nas G. 3.349-383. A persona ovidiana outorga a essa descrição uma maior 

carga patética, conforme o objetivo a atingir: o desenvolvimento de uma persona exiliada 

por antonomásia. Por sua vez, a descrição virgiliana também retoma uma tradição 

anterior475. Portanto, Ovídio e sua apresentação da Cítia se inserem numa tradição sobre 

a representação desse espaço alheio ao cotidiano romano.  

Richard Thomas, em Lands and people in Roman poetry476, demonstra que a 

literatura romana segue a linha da prosa etnográfica grega. Em seu estudo, propõe uma 

série de elementos que compõem a tradição etnográfica. Esses são: 1) a geografia física 

da área, 2) o clima, 3) a agricultura, recursos minerais etc., 4) origem e caraterísticas dos 

habitantes, e 5) a organização política, social e militar477. Thomas demonstra que a 

descrição da Cítia feita por Virgílio nas Geórgicas cumpre todos os pontos listados. A 

descrição ovidiana não faz parte do objeto de estudo do autor. Contudo, aplicando o 

esquema por ele proposto, pode-se comprovar que Ovídio também dá conta de todos esses 

elementos. Reproduzimos em seguida o esquema apresentado por Thomas, no qual indica 

a dependência de G. 3.339-383 em relação à tradição etnográfica478. Na coluna do lado, 

adicionamos a informação correspondente a Tr. 3.10, resultado do nosso relevamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
474 Sobre os precedentes literários da descrição ovidiana da Cítia, ver Claassen (1999, 190-197). 
479 Reproduziremos apenas o número dos versos e não parte dos versos, como faz Thomas.  
 

       CATEGORIA CÍTIA VIRGILIANA479 CÍTIA OVIDIANA 
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Como se pode ver a partir do esquema, a severidade do clima frequentemente acentuada 

por Ovídio constrói uma cenografia inclemente e opressiva para o habitat, o que 

determina as condições de vida dos habitantes do lugar. Grande parte da descrição de 

Ovídio se centrará justamente na inclemência climática, enfatizando ademais uma 

diferença crucial entre uma e outra descrição: Ovídio está presente no lugar que descreve 

e pode sentir o efeito do frio. Isto dá vazão ao poeta para reivindicar seu testemunho 

mediante o recurso da autopsia480.  

No que respeita a descrição dos habitantes, há distanciamento por parte do exilado 

daqueles habitantes do lugar. Ele é um romano cujos valores e tradições são opostos aos 

deste povo. Os detalhes ovidianos expandem a caraterização de Virgílio. Tanto em uma 

como em outra descrição repetem-se as mesmas qualidades e traços peculiares dos 

habitantes do lugar, retratados por Virgílio como gens effrena virum, (G. 3.382 [etnia 

indômita de homens]). O chamativo no tipo de descrição ovidiana é que ele não faz parte 

do povo, apenas descreve como mero expectador. Esse distanciamento se percebe na 

descrição, por exemplo, das vestimentas dos getas. O frio é inclemente para todos, porém 

são eles os que se cobrem com peles (Tr. 3.10.19-481: pellibus et sutis arcent mala frigora 

bracis [previnem-se dos daninhos frios com peles e calças cosidas]), prendas 

caraterísticas dos bárbaros, segundo a perspectiva romana. Também ao descrever o 

 
476 Thomas (1982).  
477 Thomas (1982, 1). 
478 Thomas (1982, 37). 
479 Reproduziremos apenas o número dos versos e não parte dos versos, como faz Thomas.  
480 Políbio, 9.14.4–5, Woolf (2001, 14). 
481 A descrição da roupa repete-se também em Tr. 4.6.47; 5.7.49 e 10.33-34, sempre de modo pejorativo. 

(G. 3. 349-383) (Tr. 3. 10) 

Geografia física vv. 349-351 vv. 7-8, 27-28 

Clima vv. 352-353 vv. 9-18, 25-26, 29-34, 37-53 

Agricultura e 
recursos 

vv. 354-359 vv. 67-75 

Habitantes vv. 376-383 vv. 5 

Organização e 
caraterísticas 

sociais 

vv. 360-380 vv. 19-24, 54-66 
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avanço do inimigo (Tr. 3.10.51-66) o eu poético é mero espectador da devastação e das 

terríveis consequências para os habitantes: diffugiunt alii (57 [outros fogem]), pars 

agitur...capta (v. 61 [uma parte é conduzida ... cativa]), pars cadit...confixa sagittis (63 

[uma parte cai atravessada pelas flechas]), tum quoque, cum pax est, trepidant (67 

[inclusive então quando há paz, tremem), nec quisquam ...sulcat humum (v. 68 [e ninguém 

ara a terra]). Da mesma forma como ele é testemunha, poderia sê-lo o romano que está a 

ler o poema, caso tivesse a oportunidade (75, aspiceres). Tanto ele como seu leitor são 

outros frente a esses bárbaros, mesmo que, tempos mais tarde, esta diferença pareça se 

diluir. 

A diferença com Virgílio não se reduz apenas à maior quantidade de detalhes. 

Parece haver também correção da descrição prévia. Por exemplo, em G. 3.356, Virgílio 

descreve a força e persistência do vento apenas com quatro palavras: semper spirantes 

frigora Cauri [sempre Coros soprando frios]. Por sua vez, Ovídio dedica à força dos 

ventos um dístico: 

 
TanTaque commoTi //p vis estT Aquilonis, uT alTas 
 aequeT humo Turres // TecTaque rapTa feraT. (Tr. 3.10.17-18) 
 
[E tanta é a força do desencadeado Aquilão que deita à terra as altas torres 
e destelha os telhados]482. 

 
A descrição da ferocidade do vento é acompanhada pela reiteração do som sibilante que 

se repete ao longo do segundo hemistíquio do verso 17 e se faz mais evidente ainda no 

homeoteleuto vis.…Aquilonis. Além disso, sua força transborda o verso no 

encavalgamento que arrasa as torres e telhados do verso seguinte, e cuja derrubada é 

acentuada pela aliteração do /t/ ao longo de todo o dístico. A divergência com o verso 

virgiliano está no tipo de vento que arrosta a região: ao passo que Ovídio menciona o 

Aquilão, vento do Nordeste, Virgílio menciona os Coros, ventos do Noroeste. Isso pode 

ser interpretado como pequena correção introduzida pelo poeta exilado, que experimenta 

em primeira pessoa a adversidade climática do lugar483. Outro ponto de divergência tem 

a ver com a localização geográfica da Cítia. Mesmo que o Ponto esteja em Moesia, como 

 
482 Tradução proposta por Pedro Baroni Schmidt (a quem muito agradecemos), que busca manter a 
aliteração assinalada.  
483 Tínhamos apontado em nossa dissertação, ao analisar Ep. 7, outro momento em que Ovídio parece 
“corrigir” Virgílio, justamente apoiado no fato de estar falando em primeira pessoa sobre uma experiência 
pessoal (UGARTEMENDÍA, 2017, 111-12). 
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já dissemos, Ovídio distingue continuamente seu lugar de relegatio como Cítia, mais 

distante e exótica. Claassen nota que Virgílio localizava Cítia ao norte do mar de Azov, 

ao passo que Ovídio a localiza ao sudoeste, perto de Moesia, um lugar real (mesmo que 

sua descrição física continue sendo imaginária), melhorando a geografia do poeta 

anterior484.  

A hiperbolização das características de Tomos acha claro exemplo na descrição do 

congelamento das águas do Ponto. Ao passo que Virgílio distingue apenas o 

congelamento dos rios e a passagem de carros por sobre as águas (G. 3.360-362), Ovídio 

desenvolve um longo trecho de alto conteúdo hiperbólico (Tr. 3.10.25-50). Nestes versos, 

o bom manejo da língua se faz evidente na seleção lexical. Em 25 versos dedicados ao 

frio extremo que causa o congelamento das águas, o poeta utiliza onze substantivos 

diferentes para se referir ao campo semântico “água”, o que demonstra o domínio da 

variatio: rivus (25), lacus (26), aqua (26, 30, 38, 42, 48), amnis (27), fretum (28), Hister 

(29), mare (30), unda (33, 40), pontus (37), aequor (39), e fluctus (46). Segundo relata o 

exilado, o frio congela não apenas os rios, mas também o próprio mar (Tr. 3.10.37: 

vidimus ingentem glacie consistere pontum [vi o ingente mar congelar-se])485.  

Por ser uma situação que foge do comum e que provoca descrições hiperbólicas 

(embora, para o próprio relegatus, as descrições não parecessem hiperbólicas, já que não 

seriam mais do que uma representação da realidade), o poeta deve defender a veracidade 

de suas palavras, fazendo referência aos sentidos: vidimus... (37, 39), nec vidisse sat est, 

... calcavimus ... (39). A defesa do discurso ante possíveis detratores funciona como outra 

ferramenta em sua argumentação. O exilado reconhece o incrível do relato e, portanto, 

afirma vix equidem credar (35 [de fato, dificilmente acreditarão em mim]). Daí, para 

continuar, destaca a relevância de ser testemunha ocular daquilo que é relatado, o que 

funciona como elemento que confere validade: ratam debet testis habere fidem (3.10.36 

 
484 Claassen (1990, 195). 
485 Philbrick (2016) ao comparar as descrições de Ovídio e Virgílio aponta: “[t]he fundamental ‘correction’ 
that Ovid makes to Vergil’s description is to eliminate the silver lining that Thomas described. The 
inhabitants of Ovid’s Scythia are decidedly not happy (71). (…) Ovid’s lament that ‘no happy man should 
ever visit this place’ (loca felici non adeunda viro, 3.10.76) reverses Vergil’s original claim that the 
inhabitants of the region are laeti (73)”. 
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[a testemunha deve ter credibilidade])486. Mediante este movimento, reforça sua 

autoridade para dizer sobre o território que está a descrever.  

Na descrição da Cítia, pois, Ovídio faz confluir a tradição escrita sobre o local e 

suas afirmações que ele propõe como verídicas e autorizadas por sua experiência de 

primeira mão. Participar da tradição487 é importante, mas também demostrar o fato de que 

ele tem a dizer algo mais, mesmo quando isso seja incrível. Essa é a contribuição desde 

o exílio. O relato de Ovídio é, em verdade, uma astuta combinação de seu conhecimento 

livresco, da tradição poética e historiográfica e da experiência adquirida como testemunha 

in situ. 

A hipérbole, mais do que um recurso, parece ser apenas uma consequência 

iniludível na descrição da situação do exilado. O ornamento retórico se faz necessário e 

inevitável, e isso o poeta o reconhece488. Portanto, ele pede licença para relatar algo 

extraordinário e ele mesmo justifica a aparente exageração, como podemos ver em outro 

poema, Tr. 5.6.42, em que diz “crede mihi489, vero est nostra querela minor” [crê em 

mim, minha queixa é menor do que a verdade?]490.  

Mais tarde, em Pont. 4.7, escrita ao menos dois anos depois de Tr. 3.10 (talvez até 

quatro anos depois491), o poeta exilado tem a possibilidade de ratificar a descrição 

geográfica do Ponto ao ter agora uma segunda testemunha ocular que pode corroborar o 

dito: o prefeito romano Júlio Vestal. Novamente, para destacar o incrível da paisagem, 

Ovídio recorre ao sentido da vista, desta vez a de Vestal, com a tríplice anáfora ipse vides 

(Pont. 4.7.7, 8, 9) e aspicis (Pont. 4.7.11). O apoio de semelhante testemunha acaba, na 

última referência feita pelo exilado à paisagem danubiana no corpus do exílio, de validá-

lo como autoridade para dizer sobre o tema, graças ao apoio desta segunda testemunha. 

 
486 O incrível de seu relato e a possibilidade de que seu leitor não acredite no que ele está a dizer tornam-se 
uma tópica da poesia do exílio: Tr. 3.4.3, 3.11.73, 5.4.23, Pont. 1.1.59,77, 1.6.19, 4.9.101, 4.10.35. 
487 Sobre isto ver Philbrick (2016, 110). 
488 Neste sentido também Philbrick (2016, 5, 9). 
489 Os exemplos em que Ovídio pronuncia estas palavras no exílio se multiplicam em comparação a suas 
obras anteriores: Tr. 2.353; 3.4.25; 3.11.61; 3.14.49; 5.4.23; 5.6.42. Pont. 1.4.10; 1.9.37; 2.6.33; 2.7.23; 
2.9.11; 3.1.61; 3.6.21; 4.2.22; 4.12.47. 
490 Apelar ao público para que, apesar do extraordinário, se creia no que se diz enfatizando no recurso à 
autopsia é comum tanto em etnógrafos, historiógrafos, como em poetas. Veja-se, por exemplo, Horácio, 
Carm.  2. 19. 1-2: Bacchum in remotis carmina rupibus / vidi docentem, credite posteri [vi Baco em 
apartados penhascos / ensinando suas canções, crede-me, pósteros]. 
491 Helzle (1989, 156-157). 
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De volta ao trecho que estamos examinando, nos versos 41-42, Ovídio ilustra o 

congelamento do mar fazendo referência à impossibilidade que Leandro (personagem 

mítica, “autor” da Her. 18) tivesse tido para nadar por essas águas geladas, o que teria 

evitado sua morte por afogamento: 

 
Si tibi tale fretum //p quondam, Leandre, fuisset,  
non foret angustae // mors tua crimen aquae.  
 
[Se tu, Leandro, em outro tempo, tivesses tido tal mar, tua morte não teria 
sido crime de um estreito]. 

 
Logo após, reforça o extravagante da situação ao contar que os golfinhos não podem pular 

na água por estar congelada. No entanto, na sintaxe, Ovídio consegue, mediante o 

domínio da arte poética, o que na natureza agressiva do Ponto seria impossível, e há um 

salto de um verso ao seguinte. Assim, o poeta faz os golfinhos pularem, ao menos, de 

verso a verso, no enjambement com rejet do 43 ao 44492,   

 
Tum neque se pandi //p possunt delphines in auras  
   tolere.  
 
[Então nem mesmo os curvos golfinhos podem se elevar pelo ar]. 

 
No final do poema, nos versos 73-74, repete-se a referência a uma personagem da poesia 

amatória, agora ao tratar sobre a infertilidade da terra: 

 
Poma negat regio, //p nec haberet Acontius, in quo  
   scriberet hic dominae // verba legenda suae. (Tr. 3.10.73-74) 
 
[A região nega os frutos e neste lugar Acôncio não teria em que escrever 
as palavras que deviam ser lidas por sua amada]. 
 

Acôncio, como Leandro493, também é personagem da poesia amatória de Ovídio, “autor” 

da Ep. 20, outra das Her duplas. Todavia, essas personagens e suas histórias de amor não 

têm lugar na poesia do exílio. Nestes versos, Ovídio demonstra a impossibilidade do 

tratamento do tema494, contrastando a temática adotada em suas elegias amorosas com a 

 
492 Ver Claassen (1989): “[in Ovid] a sentence seldom runs on from one couplet to the next. There is often 
not even enjambment within a couplet”. Isto faz com que o jogo com a sintaxe seja ainda mais ostensível. 
493 Embora não haja testemunhas sobre outros tratamentos de Leandro e sua amada Hero anteriores às Ep. 
18 e 19 – com exceção de uma breve passagem nas Geórgicas, de Virgílio (3.258-263) –, supõe-se que a 
história desses amantes tenha sido bem conhecida na época em que Ovídio escreve seus Tr, provavelmente, 
a partir da poesia helenística (ROSATI, 1996, 11). Já a história de Acôncio e Cidipe, também de tradição 
helenística, encontra-se atestada em Calímaco, Aitia, 3, frg. 67-75.  
494 Evans (1975, 4). 
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nova realidade imposta pela situação que atravessa o local em que está. Desta forma, fica 

demonstrada a necessidade de mudança da matéria poética e juntamente da persona de 

sua poesia. 

Assim, vimos que Ovídio em Tr. 3.10 utiliza termos e formas já conhecidos pelo 

público para descrever a paisagem distante e estranha que habita, alternando entre relato 

e reflexão poética495. Aquela paisagem virgiliana já conhecida é reelaborada, permeada 

pela visão do exilado como testemunha ocular. Para o relegatus, a relação intertextual 

com as Geórgicas funciona como argumento de autoridade e contribui para arrogar 

autoridade à sua própria descrição, dotada de detalhes hiperbólicos que agregam efeito 

patético.  

Concordamos com a afirmação de Claassen de que o retrato feito pelo poeta do 

lugar de exílio é literário e que, como também acabamos de afirmar, Ovídio insere sua 

descrição numa tradição poética que trata sobre a topografia desse lugar496.  Mas o que 

nos interessa é o porquê. Essa inserção na tradição poética é necessária para a construção 

da autoridade da persona poética, ao se ver descreditada por sua condição de relegata. 

Some-se a isso o fato de que nestes versos Ovídio não apenas se insere numa tradição, 

também aporta novos dados que lhe são conhecidos apenas graças à condição de exilado. 

Nesse ponto, Ovídio explora sua desgraça para torná-la uma vantagem que lhe confere 

autoridade para falar sobre a experiência no exílio, fim último destes poemas. Ser exilado, 

ao fim das contas, confere-lhe autoridade para corrigir e complementar a reconhecida 

descrição anterior.497 

 

 

2.1.3 Tr. 5.7: non hominis culpa, sed ista loci 

 

Diferentemente de Tr. 3.10, Tr. 5.7 se abre com referência explícita ao fato de estar 

escrevendo uma epístola: quam legis, ex illa tibi venit epistula terra (1 [a epístola que lês 

 
495 Holzberg (1998, 178). 
496 Claassen (1999, 191), Holzberg (2006, 56). 
497 Da mesma forma, na História da Guerra do Peloponeso, Tucídides reconhece que seu caráter de exilado 
lhe permitiu observar pessoalmente os acontecimentos que relata (5.26.5). 
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vem para ti daquela terra]). Além disso, no segundo dístico, a saudação é acompanhada 

da tópica epistolar de desejo por saúde para seu destinatário, cuja identidade, porém, fica 

uma incógnita. Este é um exemplo, portanto, de uma epístola elegíaca entre os poemas 

elegíacos dos Tr.  

Como no poema anterior, em Tr. 5.7 encontra-se uma caraterização da Cítia mais 

pertinente à tradição poética498 do que à descrição dos fatos. Nestes versos a descrição 

etnográfica ganha mais peso do que a geográfica, e com ela também a oposição 

civilização/barbárie. Tomos está habitado por uma mistura de Graecos Getaque (11), mas 

está dominada pelos male pacatae Getae (12). Neste ponto, haveria lugar para a 

interpretação de uma afronta à ideia da Pax Augusta, uma vez que, assim como apontado 

em Tr. 3.10, os habitantes destas regiões não vivem em paz, embora Augusto assim o 

afirme em suas Res gestae499. 

Apesar de em Tr. 3.10 o inimigo ser externo, em Tr. 5.7 a barbárie encontra-se intra 

muros. Os sármatas e getas percorrem a cidade armados e com flechas envenenadas (15-

16). Além disso, a descrição da imagem externa desse povo já não se limita ao rosto 

hirsuto e à vestimenta (18, 49), dando-se ênfase também a seu rosto selvagem (17, vox 

fera, trux vultum) e a sua animalização (45-46: sive homines [specto] vix sunt homines 

hoc nomine digni, / quamque lupi, saevae plus feritatis habent, [ou se observo os homens, 

os homens mal são dignos deste nome e têm mais de cruel ferocidade do que os lobos]). 

Rodeado por tais pessoas, Ovídio passa o tempo dedicado a seus estudos (39, 65-68). Da 

mesma forma como em Tr. 3.10 Leandro e Acôncio representavam exempla às avessas 

para este tipo de poesia, em Tr. 5.7 o poeta também esclarece que nos novos versos 

escritos não haverá lugar para a poesia amatória, aludindo autotextualmente ao segundo 

hemistíquio dos versos pertencentes a Tr. 3.3.73 e 4.10 (tenerorum lusor amorum): 500 

 
 Vivit in his heu nunc, //p lusorum oblitus amorum! (Tr. 5.7.21) 
 
 [Ó, vive entre estes agora, esquecido de teus amores brincalhões! ].  
 

 
498 Williams (1994, 19-21) aponta diferentes trechos desta epístola que aludem intertextualmente à épica 
homérica e virgiliana.  
499 Sobre a reivindicação da Pax Augusta, ver RG 12 e 13. Já em RG 30.2, encontramos a afirmação de ter 
boas relações com os Bastarnae, Scythae e Sarmatae. O permanente estado de guerra em Tomos é um tema 
constante nos poemas do exílio.  
500 Cf. também Am. 3.15.1 e as respectivas discussões supra.  
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Três versos antes há um exemplo que trata do abandono do tipo de poesia que o ocupava 

antigamente: os homens em Tomos não aparam seus cabelos501 (18, non coma, non ulla 

barba resecta manu [nem os cabelos, nem a barba feita por mão alguma]), ignorando a 

recomendação do praeceptor amoris na Ars 1.518: sit coma, sit trita barba resecta manu 

[que os cabelos, que a barba seja feita por mão experiente]. A evidente alusão autotextual 

– realçada não apenas pelo tema, mas também pelo paralelismo na disposição léxica – 

ratifica que, pelo menos o poeta, não se esqueceu da própria poesia502. Ela sofre, como já 

ressaltamos, apenas uma transformação, uma metamorfose (mais uma no repertório 

ovidiano), que dá lugar ao lamento pelo sofrimento do exílio.   

Forma parte do jogo de dissimulação o modo como o poeta declara não se preocupar 

em perseguir renome, embora seja grato por manter viva sua lembrança entre os romanos: 

 
Non tamen ingratum est, //p quodcumque oblivia nostri 
   impedit et profugi // nomen in ora refert. (Tr. 5.7(b).29-30) 
 
[Todavia, não é desagradável qualquer coisa que impede o esquecimento 
de mim e coloca na boca o nome de um exilado]. 

 
 

Nec tamen, ut lauder //p vigilo cure futuri 
   nominis, utilius // quod latuisset, ago. (Tr. 5.7(b).37-38)  
 
[Todavia, não me mantenho acordado para ser louvado, nem me preocupo 
com um nome futuro, o qual seria mais útil se ficasse oculto].  

 
Lembremos que em Tr. 3.10.1-6 (citados supra) ele ressalta o próprio nome (Nasão) e 

escreve explicitamente buscando informar seus leitores sobre sua condição. Aqui, pelo 

contrário, manifesta não procurar a fama do seu nome, que é, de fato, o de um exilado. 

Esta aparente mudança de postura frente à procura da fama foi analisada por 

Michalopoulos503, que encontra nos livros quarto e quinto dos Tr. – últimos dois da 

coletânea – a “tendência de rejeitar a fama como uma meta de composição poética e 

mudança do objetivo do fazer poético, que agora é se distrair de suas circunstâncias”504, 

como pode se ver também nos versos 65-68. 

 
501 Sobre o cabelo como um tópos elegíaco, ver em particular Burkowski (2012). 
502 Williams (1994, 20). 
503 Michalopoulos (2016). 
504 Michalopoulos (2016, 84). 
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Há, todavia, uma ressalva a se fazer sobre a última observação. Tanto na pose de 

decadência do poeta como na construção da identidade poética da persona exilada há uma 

coerência no desenvolvimento do caráter do exilado proporcional à passagem do tempo 

e, portanto, ao aumento da desesperança da persona. Por isso, a mudança de objetivo não 

deveria ser lida apenas como uma forma “para buscar consolo em suas adversidades e 

não como um meio de receber glória”505, mas como parte do desenvolvimento do caráter 

da persona exilada. No fim das contas, ele continua a enviar poemas a Roma, buscando 

sempre perpetuar seu nome, sua fama e sua importância como poeta506. Em palavras de 

Habinek, “[r]ather than seeking new sources of authorization or inspiration, Ovid prefers 

to legitimize his compositions from exile by reference to the social structures that have 

traditionally authorized and rewarded literary production”507. A Urbe não perde seu lugar 

primordial no fazer poético ovidiano, e o poeta mantêm com ela uma relação necessária. 

Sendo Roma o espaço em que Ovídio pretende exercer sua autoridade, será sempre Roma 

o centro cultural capaz de autorizar sua produção poética.  

Em 55-60 novamente Ovídio se queixa de que sua qualidade poética se vê 

danificada pelo novo entorno. Antes desta epístola, em 3.14.33-50 já lamenta a incipiente 

perda do latim: 

 
Dicere saepe aliquid //p conanti – turpe fateri –  
   verba mihi desunt // dedidicique loqui.  
 
[Amiúde, ao tentar dizer algo – vergonhoso reconhecê-lo! – me faltam as 
palavras e desaprendi a falar]. 

 
Afirmações similares encontram-se também em outras epístolas do exílio, além de Tr. 5. 

7:  

 
Sarmatico cogor //plurima more loqui 

et pudet et fateor, //p iam desuetudine longa  
  vix subeunt ipsi // verba Latina mihi. (Tr. 5.7.56-58) 
 
[Sou forçado a falar muitas coisas em língua sarmática e me envergonho e 
o confesso, já que pela longa falta de uso a mim mesmo mal me brotam 
palavras em latim]. 

 
 

ipse mihi videor //p iam dedidicisse Latine:  

 
505 Michalopoulos (2016, 94). 
506 A declaração da vontade de enviar seus livros a Roma é programática em Tr. 1.1. 
507 Habinek (1998, 154). 
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   nam dedici Getice // Sarmaticeque loqui.508 (Tr. 5.12.57-58) 
 
[Parece-me que eu mesmo já desaprendi o latim: pois aprendi a falar gético 
e sarmático]. 

 

Sobre a afirmação de Tr. 3.14, Trevizam e Avellar apontam:  

 
Diante de ambiente tão hostil, também Nasão se barbariza. Cercado pelas 
línguas dos povos da região, o eu-poético parece ter transferidas para si as 
características deles, a ponto de descrever-se como bárbaro. Nasão afirma 
ter desaprendido o latim e ter-se tornado falante de gético, ter perdido as 
habilidades poéticas e não mais escrever versos de qualidade, como se as 
propriedades do lugar inculto em que vive tivessem determinado seu novo 
caráter. Desse modo, diante da rude ambiência de exílio, o eu-poético 
torna-se também ele um “outro”509. 
 

O relegatus, com efeito, assume que suas habilidades poéticas sofrem pela adversidade 

enfrentada e, portanto, começa a esquecer o latim. Embora em Tr. 3.14.46 o poeta afirme 

ter desaprendido essa língua, na maioria das vezes ele não admite tê-la desaprendido 

completamente, mas não a utilizar com frequência, o que se pode deduzir a partir dos 

advérbios e verbos que utiliza para manifestar a queixa (Tr. 3.14.45: saepe; Tr. 5.7.58: vix; 

Tr. 5.12.57: videor). Inclusive, no momento em que afirma estar começando a desaprender 

o latim, confirma sua habilidade poética ao construir versos cuja cacofonia imitaria o som 

bárbaro que o rodeia: dedidicique loqui (Tr. 3.14.46), Sarmatico cogor (Tr. 5.7.56), 

dedidicisse Latine: nam dedici Getice Sarmaticeque loqui. (Tr. 5.12.57-58). O engenho 

ovidiano se manifesta nestas linhas, na medida em que, na construção de sua 

exemplaridade, Ovídio constrói também versos modelos, já que funcionam como 

exemplum do processo que está a descrever. 

 O exercício praticado por Ovídio para não perder o uso de sua língua, segundo ele 

conta em Tr. 5.7.64, é falar consigo mesmo e assim reavivar palavras quase em desuso. 

Consequentemente, não asseveraríamos uma completa barbarização do poeta. A persona 

relegata não se torna completamente um “outro”510. Ela sempre foi o “outro” para os 

getas. Assim afirma em Tr. 5.10.37: barbarus hic ego sum, qui non intellegar ulli [o 

bárbaro aqui sou eu, que não sou compreendido por ninguém]. Haveria uma revisão do 

 
508 Este pentâmetro repete-se em Pont. 3.2.40. 
509 Trevizam; Avellar (2016, 120). 
510 Ver Pont. 4.13.18, em que o poeta diz ser (quase no final do seu exílio) paene poeta Getes. Nem em sua 
última metamorfose ele afirma por completo sua barbarização (mais no capítulo 3.1.1.2) 
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que é o conceito de “bárbaro”511. É ele quem representa a alteridade linguística no Ponto. 

A romanidade de Ovídio mantém-se nos poemas, em parte, por meio do distanciamento 

mencionado supra. A barbarização, compreendida como conversão no outro estranho, 

alheio, não é confirmada, mas sim o medo de se tornar ele um “outro” diferente daquele 

que já é para os getas, isto é, se converter ele mesmo em geta (Tr. 3.14. 49-50: crede mihi, 

timeo ne Sintia mixta Latinis / inque meis scriptis Pontica verba legas [acredita em mim, 

temo que leias em meus escritos palavras síntias e pônticas misturadas com latinas]), por 

estar forçado a falar outra língua (Tr. 5.7.56: sarmatico cogor plurima more loqui [sou 

forçado a falar muitas coisas em língua sarmática]). Isso agrega carga patética à 

caraterização do exilado512.  

Prova da autoridade ovidiana é a permanência na poesia posterior a Ovídio do tópos 

da perda da linguagem em situação adversa. Sêneca, por exemplo, em De Consolatione 

ad Polybium 18.9, culpabiliza a localização no exílio pelo detrimento de seu latim. Ao 

analisar o trecho, Natoli, cita a acertada observação de Hinds. Este autor nota que Sêneca 

está na Córsega e não nos confins do império, como Ovídio. Portanto, sua afirmação seria 

pelo menos exagerada513. A partir disso, Natoli conclui, e nos alinhamos a esta posição, 

que o retrato apresentado por Sêneca sobre o sofrimento linguístico no exílio responde ao 

tópos criado por Ovídio514. 

A importância como poeta e como autoridade poética para falar sobre o exílio, 

ademais, é acentuada por Ovídio ao se referir a si mesmo como vates. Natoli entende que 

o livro primeiro dos Tristia descreve, na travessia do exílio, a metamorfose de loquaz 

vates a exul sem poder de fala515. Com efeito, já falamos sobre a metamorfoses da persona 

poética neste corpus como mais uma no repertório ovidiano. Também é verdade que há 

uma queda na posição do vates a exsul. Porém, essa decadência não é permanente. A 

 
511 Na mesma linha, Davis (2002, 264) e Stevens (2009), segundo quem “Ovid writes from his relegation 
at the edge of the Black Sea as if from at or even beyond the very edge of the world (ultima terra, Tr. 
3.4.52).1 In this space outside of civilization, normal social categories are inverted, such that Ovid, the 
urbane and civilized Roman, has become the barbarian”. 
512 No capítulo seguinte, veremos que em Pont. 4.13, Ovídio se apresentará como paene poeta Getes, o que 
nos leva a pensar numa transformação que leva o poeta a adotar caraterísticas dos getas (e.g. o próprio 
idioma, em que comporá o laudes Caesaris). Porém, ainda assim, não acaba de confirmar sua barbarização, 
mas apenas uma fase que demonstra sua versatilidade. Em momento nenhum, nem sequer em Pont. 4.12 a 
barbarização é completamente afirmada.  
513 Hinds (2011, 62) apud Natoli (2017, 82). Ver também Cesila (2008) sobre a recepção do exílio de Ovídio 
em Marcial. 
514 Natoli (2017, 82). 
515 Natoli (2017, 84). 
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condição metamórfica do poeta relegatus faz com que se encontre em permanente 

mutação, passando ao longo da poesia do exílio de vates a exsul, e, logo, a exsul vates. 

Semelhante ao acontecido com Tirésias516 após punição, Ovídio é investido da capacidade 

de cantar o divino (isto é, a figura divina de Augusto). É na qualidade de vates que Ovídio 

apoia sua autoridade para continuar a escrever poesia. Esse lugar de autoridade dada pela 

condição de vates, dirá mais tarde o poeta, é justificado em Pont. 1.1.46 pela matéria 

tratada: gentis Iuleae nomina sancta. Nessa epístola, após declaração do assunto, o poeta 

continua dizendo: 

 
Vaticinor moneoque:// tr locum date sacra ferenti;  
  non mihi, sed magno // poscitur ille deo. (Pont. 1.1.47-48) 
 
[Vaticino e advirto: da lugar a quem carrega coisas sagradas; ele o requer 
não para mim, mas para um grande deus]. 
 

Nesta primeira aparição do motivo do vates em Pont, Ovídio reclama para si a autoridade 

merecida ao usar o verbo vaticinare, que carrega o sentido religioso de dizer algo 

inspirado por uma divindade. Este verbo, durante a época augustana é usado 

principalmente por Ovídio517, e aqui está enfatizado no acoplamento com moneo ao 

formar o primeiro hemistíquio, ressaltado pela pouco frequente cesura trocaica.  

 O lugar de respeito que corresponde ao vates é reclamado pelo próprio princeps 

(48, ille). Nestes versos, a autoridade política de Augusto é utilizada como argumento 

para defender a autoridade poética de Ovídio. Aqui ele é o sacerdote do deus Augusto, e 

ganha autoridade divina, graças à autoridade do princeps518. Ovídio segue a mesma linha 

que Virgílio, que, no terceiro livro das Geórgicas, se ergue como um poeta victor (3.9) 

ao se colocar em paralelo com o triunfal Otaviano e trazer em seus poemas as campanhas 

vitoriosas do futuro Augusto519. A certeza dessa vitória poética depreende-se da matéria 

elevada tratada na poesia. A diferença, porém, entre Virgílio e Ovídio está em que nem 

 
516 Esse paralelismo será desenvolvido infra. 
517 Gaertner (2001, 119). 
518 Cf. Evans (113-114) para quem Ovídio é “a priest who has offended his god”, por isso, “uses his role as 
vates, not to promote his position, but to declare his loyalty.”  
519 Sobre a assimilação entre poeta e governante vitorioso no prólogo de G. 3, ver, i. a. Morgan (1999) e 
Formicola (2008, 71-72). 
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sempre os poemas deste último têm estilo panegírico, oscilando pela ambiguidade do 

sentimento do poeta sobre o princeps520. 

Se bem o termo vates em Tr. 5.7 não é trazido à tona para abordar a questão divina 

nem a figura de Augusto a seu poema, cumpre o papel de elencar sua poesia atual com a 

anterior, refletindo a continuidade de sua posição como tal. Neste poema, vates é utilizado 

em duas oportunidades. A primeira é no seguinte dístico, de cujo hexâmetro já falamos 

antes: 

 
 Vivit in his heu nunc, //p lusorum oblitus amorum!  
  hos videt, hos vates // audit, amice, tuus. (Tr. 5.7.21-22) 
 
 [Ó, vive entre estes agora, esquecido de teus amores brincalhões! Estes ele 
vê, estes teu vate ouve, amigo. ]  

 
No pentâmetro, vates está destacado por sua posição no meio verso, antes da diérese, num 

primeiro hemistíquio com uma construção cujos sons se repetem na anáfora de hos, a 

aliteração de /u/ e a reiteração dos sons /t/ e /s/. Ovídio se refere a si mesmo como um 

vates em terra hostil o que gera um contraste entre a investidura do poeta e o contexto de 

produção. Se acreditamos nas palavras de Ovídio, haveria uma descontinuidade com sua 

obra anterior, já que ele deixa atrás sua faceta “brincalhona”. Porém, justamente por ser 

brincalhão, podemos pensar lusorum oblitus amorum como uma dissimulação (no sentido 

em que explica Williams521). Dissemos antes que neste verso há reconhecimento da falta 

de lugar para a poesia amorosa, mas, do mesmo modo em que acontecia em versos 

anteriores, isso não significa que o poeta tenha esquecido dela ou que lhe dê as costas. A 

ruptura seria aparente, já que a seguinte aparição de vates alude diretamente a sua obra 

amorosa, mais precisamente aos Am.: 

 
Ille ego Romanus //p  vates //h – ignoscite, Musae! –   
   Sarmatico cogor // plurima more loqui. (Tr. 5.7.55-56) 
 
[Eu, aquele vate romano – perdoai-me, Musas! – sou forçado a falar muitas 
coisas em língua sarmática. ] 

 
Novamente vates encontra-se em posição enfática, desta vez no meio do hexâmetro 

emoldurado pelas cesuras pentemímera e heptemímera. Dado que este termo costuma 

 
520 A relação do poeta com o princeps deificado será desenvolvida com maior profundidade no último 
capítulo da tese.  
521 Williams (1994). 
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referir-se à sacralidade do poeta e à inspiração divina das Musas a quem o poeta rende 

culto, pode-se ler aqui uma resposta a Am. 3.8.23: ille ego Musarum purus Phoebique 

sacerdos [eu aquele puro sacerdote das Musas e de Febo]. A alusão é assinalada pela 

repetição do começo ille ego e pela referência às Musas. Ovídio recorda seu passado como 

Musarum sacerdos522, com um gesto de reverência às Musas e pede perdão pela qualidade 

da poesia, mas afirma uma continuação no labor poético, embora em língua com traços 

bárbaros. Mesmo com falhas e menor qualidade, segundo ele, continua se dedicando à 

poesia (Tr. 5.7.64-68); continua sendo um vates Romanus.  

Ille ego no começo do verso 55 lembra o já destacado preproêmio da Eneida. 

Farrell, em seu estudo sobre a conexão entre ille ego (qui) utilizado por Ovídio e sua 

relação com o preproêmio virgiliano, nota que, Am. 3.8.23 está inserido em um contexto 

em que também há evidente alusão à Eneida, uma vez que Am. 3.8.8 (agnoscat flammae 

conscia signa suae) e Am. 3.8.19 (cerne cicatrices, veteris vestigia pugnae) retomariam 

A. 4.23 (agnosco veteris vestigia flammae)523. Ille ego Romanos vates remeteria, portanto, 

duplamente a Eneida: de forma imediata, graças à repetição e disposição léxica em sua 

relação alusiva com o preproêmio, e de forma mediata, graças ao contexto em que está 

inserido o verso de Am a que também está sendo aludido. A grandeza trazida ao texto por 

este jogo alusivo compensa o contexto patético em que se encontra o exilado. Relegado 

a uma terra onde já não existe a língua grega (Tr. 5.7.51), e sem alguém que saiba falar 

latim (Tr. 5.7.54), ille Romanus vates é o último vestígio de civilização em meio à 

barbárie.  

 

 

2.1.4 Ovídio como mitógrafo e vates peritus 

 

Após as Met, Ovídio torna-se parte do grupo de mitógrafos que trouxeram mitos 

gregos ao império romano, entre os quais também estão Higino e Partênio de Niceia.  A 

 
522 O epíteto de Musarum sacerdos ganha ainda mais relevância pelo fato de que é como Horácio refere-se 
a si mesmo no começo das chamadas Odes romanas (Carm. 3.1.3). Este epíteto teria como propósito isolar 
as odes romanas do resto do corpus (COMMAGER, 1962, 16), além de conferir grande peso e autoridade 
a seu pronunciamento como vate (SINDIKUS, 2010, 194). 
523 Farrell (2004, 49). 
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particularidade da obra ovidiana, ao contrário da dos autores nomeados, é que ela está 

escrita em versos e em latim. Há, portanto, uma translatio que implica também uma nova 

consideração desses mitos do ponto de vista cultural e que envolve o ponto de vista 

linguístico.  

No exílio, Ovídio utiliza a mitografia e a tradição mitográfica em diferentes 

oportunidades. A mitografia no exílio ovidiano é subsidiária da descrição etnográfica. 

Devido ao fato de que este não é um dos aspectos que queremos relevar no escopo deste 

trabalho, escolhemos não o tratar de forma aprofundada para não o misturar com a ideia 

de Ovídio como centro do mito do exílio. Porém, estemos recorrendo à ideia da tradição 

mitográfica para reconhecer que ela é utilizada por Ovídio em sua escrita. 

Nas descrições, Ovídio não apenas se apresenta como um espectador que registra o 

que percebe no entorno. Ele também enfatiza seu contato estreito com as pessoas de seu 

convívio o que também faz parte da tradição etnográfica. Embora poucas viagens tenham 

sido efetivamente realizadas, desde Heródoto tem sido reivindicada a aquisição de 

conhecimento per meio de conversações com habitantes de territórios afastados524. 

Ovídio se apresenta, portanto, como um mediador entre as culturas, o que traz poder a sua 

voz525 ao registrar questões arraigadas à cultura desses povos.  

Exemplo disto podemos encontrá-lo em Pont. 3.2.43-96526. Nestes versos, Ovídio 

reproduz o relato de um ancião original de Tauros, que conta uma fabula vulgaris527 sobre 

a chegada de Orestes e Pílades a essa cidade e o encontro com Ifigênia, que perpetrava os 

sacrifícios no altar de Ártemis528. Esta “aetiological frame narrative”529, algo frequente 

nas Met e nos Fast, é um traço tipicamente calimaquiano. O tipo de relato mitográfico se 

encaixaria, ademais, naquilo que Woolf assinala como exemplo do mito, um tipo de 

versão etiológica comum na escrita etnográfica530. O ancião conta esta versão do mito, 

popular em sua região, para demonstrar que na região da Cítia também se conhece o valor 

 
524 Woolf (2011, 14) 
525 Ramsby (2018, 44). 
526 Sobre esta epístola ver Claassen (1992), Fantham (1992) e Ramsby (2018), que a analisa a perspectiva 
etnográfica propriamente.  
527 Fabula vulgaris remete a sabedouria oral, e, portanto, menos refinada que a escrita. Esta palavra será 
relevante em Pont. 4.10.80, quando Ovídio, ao se comparar com Ulisses e seus sofrimentos, diz que o 
vivido pelo herói grego é apenas uma fabula, contrapondo-o com sua própria experiência, que seria 
verídica.  
528 Sobre isto também se trata em Tr. 4.4. 
529 Myers (1994, 67ss). 
530 Woolf (2011, 33).  
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da amizade, mesmo sendo uma terra bárbara. Outro exemplo do uso da tradição 

mitográfica como recurso da descrição etnográfica é o já mencionado relato sobre a 

origem do nome de Tomos feita pelo poeta em Tr. 3.9. Nesse poema, a partir de uma 

versão do mito da saída de Medeia e Jasão da Cólquida e o desmembramento de Absirto 

com o fim de demorar a perseguição por parte do pai531, Ovídio traz uma narração sobre 

a genealogia do lugar adequada àquilo que está querendo sublinhar, i.e. a barbárie do 

povo que a habita.  

A incursão na mitografia que complementa a descrição etnográfica do povo 

tomitano é produto da capacidade ovidiana já assinalada de unir a habilidade poética com 

o recurso à autopsia. Isto traz como consequência a possibilidade de ser um vates peritus, 

denominação que, como já tínhamos comentado anteriormente, pode ser contraditória, 

mas é o modo como se propõe a construção da figura do poeta relegatus. Ovídio tira 

proveito do castigo da relegatio como uma chance de se tornar ele uma referência 

etnográfica sobre a região em que habita, da mesma forma que as viagens obrigadas de 

Ulisses o tornaram, como propõe Políbio, o primeiro historiador. Esta caracterização do 

herói homérico poderia ser uma razão pela qual Ovídio, mesmo apresentando também 

uma extensa comparação de seus males com os de outro herói, Jasão532, sinta maior 

aproximação à figura de Ulisses (ou, como Claassen bem aponta, o Ulisses ovidiano)533, 

já que ele não apenas é o sofredor, ele é também o protótipo de historiador que constrói 

seu conhecimento fundado na autopsia.  

 
531 Sobre as fontes deste mito e a escolha de Ovídio por esta versão em particular, Tola (2001, 5-6) explica: 
“el relato más detallado del crimen, entre las fuentes griegas, es el de Apolonio de Rodas (4, 452-476): 
Jasón propone a Medea asesinar a su hermano, para que pueda así partir con él en lugar de quedarse en el 
templo de Artemisa de una de las islas. Es entonces el mismo Jasón el que desmembra a Absirto en este 
relato. (…) Según Ferecides, Medea se apoderó de Absirto cuando los Argonautas abandonaron Colchis. 
Para retrasar la persecución de su padre Aetes, la maga desmembra el cuerpo de su hermano y arroja sus 
restos a un río1. También en Eurípides (Med. 1334) es Medea quien mutila el cuerpo de su hermano, 
tradición que fue retomada por fuentes posteriores (Calímaco Fr. 8 Pf.; Estrabón, 7, 5, 5). (...) Si otros 
mitógrafos ven en Tomis el lugar en donde el padre de Absirto habría reunido y dado sepultura a los restos 
de su hijo, Ovidio hace de Tomis el teatro mismo del desmembramiento (…). Estos elementos míticos son 
entonces tomados para insistir en la imagen de un viaje que conduce al poeta de su domus al universo de 
sus membra disjecta”. 
532 Explicaremos melhor a comparação entre Ovídio e Ulisses na próxima seção. Aqui nos interessa focar 
na denominação de Ulisses como historiador autorizado por conta de sua capacidade de experiência de 
primeira mão, como explicitada nas Histórias de Políbio. 
533 Claassen (2001, 33) 
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A mais extensa comparação entre os sofrimentos do poeta e os de Ulisses acontece 

em Pont. 4.10, uma das mais comentadas epístolas do exílio534, cuja descrição do frio e 

do congelamento das águas é muito próxima à de Tr. 3.10. Esta comparação com Ulisses, 

que por vezes pode ser uma relação de identificação, por outras pode ser de contraste 

entre ambas as figuras, é uma das tópicas da poesia do exílio. A comparação com o herói 

em uma epístola que fecha a última grande descrição do território geta não parece 

inocente, não apenas pela rejeição de Ulisses como exemplum do sofredor, a quem agora 

Ovídio supera, mas também pela conotação que a figura de Ulisses tem para o leitor 

conhecedor da tradição etnográfica e historiográfica, uma vez que, desde Políbio, Ulisses 

é o paradigma do chefe que obtém seu conhecimento graças ao uso prático da viagem que 

lhe oferece a possibilidade de fazer recurso da autopsia e da interação com as pessoas que 

estão no novo ambiente em que se encontra. Por seu caráter prototípico, o próprio Políbio 

explicita que ele tem o herói homérico como modelo535. O historiador criticava a falta de 

motivação de alguns que preferiam não viajar para fazer suas observações (12.28.60) e 

reconhece que ele próprio suporta passar por árduos trabalhos para poder dar a conhecer 

o mundo para os gregos (3.59.8).  

O que dista da retomada explicita de Ulisses por Políbio e a de Ovídio, porém, é 

que, na comparação com Ulisses, nosso poeta nunca destaca essa faceta de explorador. 

De fato, ele até enfatiza a ficcionalidade da personagem homérica em contraposição à 

realidade de sua experiência: 

 
Adde, quod illius pars maxima ficta laborum:  
  ponitur in nostris fabula nulla malis. (Tr. 1.5.79-80) 
 
[Agrega que a maior parte de suas penalidades são fictícias: em nossos 
males não se conta nenhuma fábula. ] 

 

O fato de que o dito sobre Ulisses sejam fabulae retira a autoridade que o herói ganha em 

Políbio, reservando-a para si mesmo.  

 

 
534 Sobre esta comparação em particular, ver Rahn (1958), Davisson (1982), Tola (2001, 2004), Seibert 
(2014, 215-247), Philbrick (2016, 112-146), entre outros.  
535 Sobre Ulisses como modelo para Políbio, ver Marincola (2007), Flatt (2017). 
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Na próxima seção, continuaremos desenvolvendo a questão da escrita hiperbólica 

e a comparação com heróis míticos. Na discussão, esses temas serão abordados de uma 

perspectiva que envolve o uso de Ovídio de exempla mitológicos como recurso na 

construção de sua persona como personagem central do mito do exílio.  

 

 

2.2 A refutatio exemplorum como via à autoridade poética  

 

2.2.1 O exemplum revisitado  

 

Como vemos, a queixa constante sobre a enormidade dos males que suporta é tema 

central das epístolas do exílio ovidiano. Essa realidade extraordinária o obriga a se 

expressar mediante comparações hiperbólicas, único recurso apto para estabelecer 

analogias com o estado desesperado do poeta, além de ser a via capaz de registrar o caráter 

disruptivo destas circunstâncias536. O discurso hiperbólico do sofrimento ganha 

protagonismo nas situações em que Ovídio estabelece comparações entre a presente 

situação e as de exempla históricos e mitológicos. Este tipo de comparação – na qual, por 

vezes, Ovídio ou compara seu estado a desgraças paradigmáticas ou alega superá-las – é 

coerente com a classificação de hipérbole oferecida por Quintiliano, segundo quem o 

recurso não é mais do que um exagero apropriado à verdade (Inst. 8.6.67: est 

autem haec decens veri superiectio). Esta forma de elevação gerou críticas por parte 

daqueles estudiosos que não veem a hipérbole como um recurso poético, mas como um 

artifício que retiraria a verossimilhança de um discurso537 que pretenderia se mostrar 

como sério538. Esta dissonância com o uso da hipérbole é muito bem exposta por Hardie. 

O autor descreve o desgosto de certos críticos nas seguintes palavras: 

 
[h]yperbole is not a trope currently in favour: it offends against modern 
ideals of verisimilitude and sincerity, for it is taken as the sign of a falseness 

 
536 Ver, por exemplo, Tr. 1.47-50, 3.2.19-20, 5.6.35-36, 42. 
537 O próprio Ovídio, inclusive, em uma laudatio consulis dedicada a Sexto Pompeu (Pont. 4.4), suaviza 
suas próprias declarações ao afirmar que nada é tão terrível que não possa ter nem sequer uma coisa 
agradável nela (1-6).  
538 Sobre os efeitos cômicos nos Tr do exílio ovidiano, ver Amann (2006). 
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both objective and subjective, that is, with regard both to the external world 
and to the psychology of the observer539. 

 
Em vista disto, podemos melhor compreender por que a obra do exílio ovidiano se presta 

a contínuas reavaliações sobre sua verossimilhança. A hipérbole parece incomodar a 

ponto de levar a esquecer que estamos lendo poesia, criando os contornos de uma 

realidade poética que deixa de refletir a realidade empírica. O desafio será, em todo caso, 

fazê-lo de forma verossimilhante à realidade que está a descrever. No caso de Ovídio, 

como pretendemos mostrar, essa realidade é decorosa com a descrição hiperbólica que se 

oferece dela, por ser uma situação fora do comum.  

Neste novo contexto de produção poética, a tradição mítica que combina 

explicitamente a narrativa com a autoridade cultural540 é tão frequente como nas elegias 

amorosas da juventude do autor. Muitos exempla foram frequentemente utilizados por 

Ovídio em seus trabalhos anteriores. Aqui, porém, em várias ocasiões 

esses exempla parecem ineficazes541, seja porque a penúria do poeta não parece encontrar 

paralelo nos exemplos citados, seja porque são mencionados apenas para, posteriormente, 

descartá-los como referência, operando a refutatio exemplorum542. Diante disso, Ovídio 

rejeita exempla de sofrimento para se postular a ele mesmo, por meio da comparação, 

como exemplum de sofrimento do exilado, outorgando a uma situação subjetiva uma 

dimensão universal. A mitologia serve agora não como exemplo per se, mas como um 

ponto de referência da comparação que permite elevar a presente situação do poeta a um 

nível paradigmático. 

Nos casos em que Ovídio aplica a refutatio exemplorum, a hipérbole parece se 

produzir 

 
by the simple device of exploiting the progressive diminution in scale and 
power as we move from the remotest events of cosmogony to the alltoo-
limited powers of present-day men; the move may be from myth to legend, 
from legend to history, or from myth to history543. 

 

 
539 Hardie (1986, 241).  
540 Scanlon (2007, 9). 
541 Veremos que esta ineficácia não se comprova sempre. 
542 Bernhardt (1986, 40). 
543 Hardie, 1986, 252 
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Nas comparações entre sua situação e os diferentes exempla mitológicos, Ovídio equipara 

seus infortúnios, lugares e pessoas de um presente que seria “real”, “histórico”544, com 

aqueles que pertencem a uma situação mítica, gerando assim efeito hiperbólico na 

construção retórica de seu discurso. 

A inserção de personagens mitológicas e a operação de comparação e rejeição 

destes exempla é tema prolífico dos estudos dedicados ao exílio de Ovídio. 

Especialmente, deve-se destacar a aparição de figuras como Ulisses545 – e junto com ele, 

mas nem sempre, a de sua esposa Penélope –, Jasão546 e Medeia547, em menor medida, 

Eneias548, Ifigênia549, Acteão550, Filomela551, Dédalo e Ícaro552 e Niobe553, para 

mencionar apenas alguns, como parte do imaginário mítico com o qual Ovídio opera sua 

comparação para afirmar a excepcionalidade de seu sofrimento. Mesmo tendo 

reconhecido que o tema já foi fartamente trabalhado, ao ser esta uma instância na poesia 

do exílio de extrema relevância na construção da persona exilada, não podemos deixá-la 

sem atenção nesta tese.  

Em seguida, propomos nossa leitura sobre o uso dos exempla no exílio, explorando 

o que motiva a comparação do relegatus com personagens míticos. Em primeiro lugar, 

nos centraremos na figura de Ulisses554 e sua extrema relevância para a construção do 

relegatus como um sofredor modelar. Após isso, examinaremos a construção do(s) 

inimigo(s) e da esposa de Ovídio. Ambos são personagens que o poeta desenvolve 

também com caraterísticas paradigmáticas, para compor o universo mítico em que ele se 

insere.  

 
544 Utilizamos aspas apenas para dar conta da ressalva que deve ser feita sobre a possível irrealidade dos 
fatos contados por Ovídio, mas que, nos seus textos, são apresentados como verdades históricas.  
545 Ver Davisson (1982), Williams (1994, esp. 104-114), Tola (2001; 2004, 261-274), Seibert (2014, 215-
250), Philbrick (2016, 112-145), entre outros.  
546 Tola (2004, 275-277), Claassen (2001), Philbrick (2016, 147-154).  
547 Tola (2001; 2004, 278-300), Claassen (2001). 
548 Os pontos de contato passíveis de serem estabelecidos entre o herói e Ovídio são vários, porém, ele não 
é mencionado de forma frequente. Sobre a relação com Eneias, ver também Kenney (1965, 47, n. 1), 
Doblhofer (1980, 90); Evans (1983, 37, 489-490), Videau-Delibes (1991, 29-34), Prata (2007), Philbrick 
(2016, 148-155). 
549 Ramsby (2018). 
550 Tola (2008), Ingleheart (2006), Natoli (2017). 
551 Natoli (2017) 
552 Sharrock (1994). 
553 Para um levantamento das personagens mitológicas e o lugar em que cada uma aparece, ver Claassen 
(2001).  
554 Aqui nos centraremos apenas nas figuras de Ulisses e faremos menção a Eneias, uma vez que, embora 
já bastante trabalhadas, acreditamos ter algo a agregar à discussão. 
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 Na nossa abordagem, leremos a refutatio exemplorum e a proposta de novos 

modelos junto com sua consagração em monumenta mediante a perspectiva teórica 

proposta por Roller555, detalhada a seguir. O autor esquematiza os passos que seguem os 

exempla, que são concebidos, legitimados, avaliados, perpetuados ou substituídos, caso 

já não condigam com aquele valor que originariamente representavam. A consagração 

dos exempla em monumenta, como parte desta sequência traz à tona, mais uma vez, a 

questão da construção do monumento ovidiano desde o exílio.  

Utilizado como ferramenta argumentativa, um mesmo exemplum em Ovídio pode 

acolher diferentes interpretações, dependendo da obra. Tem sido bastante estudado o 

modo como Ovídio reutiliza os mitos com novos significados a cada uso556. O exemplo, 

pela sua própria qualidade, presta-se à maleabilidade do poeta. Como diz Claassen,  

 
[i]t must be accepted as axiomatic that there is no one canonical version of 
myth. As soon as myth was made literate, there arose a tendency to think 
of a ‘right’ and ‘wrong’ version, but it is part of the nature of myth that 
each version has an equal claim to validity, also any comical or parodic 
versions. These adaptations are carried into the next retelling of a myth, as 
part of its intertextual ‘counterpoint of meaning’557. 

 
A mitologia e seus usos em Ovídio se transformam juntamente com a persona, surgindo 

assim possibilidades interpretativas que divergem, mas não necessariamente cancelam, 

as anteriores. Após analisar diferentes passagens dos poemas do exílio nas quais são 

comparadas diferentes personagens míticas, Graf conclui que há uma quebra nos 

paradigmas míticos à medida que é demonstrada a peculiaridade e unicidade de sua 

experiência, embora os exempla continuem funcionando como ponto de comparação558. 

Apesar disso, o autor analisa: “[t]he very exempla that were useful in the world of urbane 

love (…) are no real help in understanding what is going on. Ovid’s exile signals the end 

of mythology’s usefulness”559. Sobre esta questão, manifestamos nossa divergência. 

Assim como apontado em Davisson560, há várias ocasiões de exempla que aparentam ser 

supérfluos ou descabidos. Porém, são justamente os que demarcam os limites da utilidade 

de certos paradigmas, ao passo que auxiliam na conformação de novos. Ovídio, em tal 

 
555 Roller (2009).  
556 Davisson (1993), Sharrock (1994), Graf (2002), Tola (2004), i. a. 
557 Claassen (2001, 12). 
558 Graf (2002, 114-115). 
559 Ibid. 
560 Davisson (1993, 213). 
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caso, não estaria dizendo que a mitologia tem perdido sua utilidade. O que ele faz é tirar 

vantagem de sua autoridade como poeta para fazer comparações e para expressar as 

diferenças, em muitos casos hiperbólicas, entre sua situação atual e aquela descrita na 

tradição mítica. Essas diferenças são bastante relevantes para compreender o que está 

acontecendo. A utilidade da mitologia, agora, é a de servir não como exempla per se, mas 

como ponto de comparação e, assim, demonstrar sua impossibilidade para exprimir as 

frustrações e sofrimentos causados pela singular situação do exílio. Mais do que isso, a 

hiperbolização dos fatos, quase uma ação necessária, reforça a ineficácia desses exempla, 

que não podem dar conta de explicar o que está além de qualquer descrição.  

O que Ovídio estaria dizendo aqui, portanto, é que suas experiências são piores do 

que aquilo que é tão conhecido. Graças a sua autoridade – que se deve a seu status de 

portador de palavra divina e de discurso fundador da cultura561 –, pode usar um lugar 

comum da linguagem e da tradição como próprio, adicionando peculiaridades de sua 

poesia, e, ao mesmo tempo, remarcar superioridade sobre esse passado.  

Para analisar o modo como Ovídio ressignifica os exempla tratados, tomamos como 

guia o modelo proposto por Roller, que originalmente propõe uma perspetiva da 

exemplaridade aplicada à historiografia. O fato de tê-la pensado como um discurso que 

também influencia na cultura dá vazão para transpor o modelo por ele apresentado à 

poética ovidiana. 

Para Ovídio relegatus, personagem do mito do exílio, o passado exemplar é o da 

mitografia, com seus atores e ações paradigmáticas. Vemos isto de forma notória quando 

pensamos que entre os modelos de exilados e viajantes utilizados por Ovídio não 

encontramos como figura predominante exilados históricos. Se, como expõe Roller, o 

discurso da exemplaridade organiza o passado de forma que se facilita a maneira de 

conhecê-lo, em Ovídio esse passado é revisitado, reorganizado e postulado para ser 

entendido de forma diversa à anterior. 

A proposta do autor de pensar a exemplaridade como um discurso implica entendê-

lo como um sistema coerente de símbolos que organizam o passado de um modo 

determinado para, assim, poder apreendê-lo. Este tipo de discurso produz seus objetos 

mediante uma sequência de operações, que transcrevemos a seguir: 

 
561 Fabre Serris (1998), apud Tola (2004, 247). 
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(1) Someone performs an action in the public eye – that is, before 

members or representatives of the Roman community, which consists of 
those who share a particular set of practices, orientations, and values (i.e., 
the mos maiorum). 

(2) Upon witnessing the action, this audience evaluates its 
consequence for the community, judging it “good” or “bad” in terms of one 
or more of these shared values. Thus freighted with ethical import, the 
action is constituted as a normative “deed,” potentially capable of 
transmitting values or spurring imitation. 

(3) This deed, its performer, and the judgment(s) passed upon it are 
commemorated, and thus made available to wider audiences of 
contemporaries and posterity, through one or more “monuments,” (…) 
scars, honorific names or titles, statues, toponyms, temples, rituals and 
other performances, narrative historiography, and so on.  

(4) People who encounter such monuments, and thereby learn of a 
deed and its reception, are enjoined to accept the deed as normative (…) or 
as a model of action for themselves to imitate or avoid (the pragmatic 
dimension). Such viewers may, moreover, create further monuments to the 
deed, (…). To be sure, such viewers do not always agree with the 
judgments they find sedimented in the original monuments: they may deem 
the action in question badly rather than well done, or vice versa; or there 
may be uncertainty or disagreement regarding what exactly a monument 
commemorates, and what judgment it communicates562.  

 
Resumidamente, a sequência operacional que constitui o discurso exemplar consta 

de (1) ações e audiências, (2) avaliação, (3) comemoração (criação do monumentum), (4) 

imitação do modelo. Seguindo isto, seria preciso introduzir apenas algumas modificações 

para transpô-lo do âmbito relacionado com a historiografia ao da mitologia, e pensar 

como estas operações são aplicadas por Ovídio no momento de revisitar os diferentes 

exempla que traz para construção do espaço mítico, cujo centro é ele próprio. 

Primeiramente, a ação da personagem exemplar em Ovídio situa-se no passado distante, 

característico do mito, e chega até Ovídio como exemplum já instalado na tradição 

cultural. A avaliação se dá ao longo das diferentes gerações que delimitam esses exempla. 

Eles chegam até Ovídio com a autoridade suficiente para serem citados como tais, ainda 

que seja para serem contestados. A comemoração dos fatos em forma de monumenta é 

dinâmica ao longo das gerações. Os exempla são tomados como normativos, seja para 

propor sua imitação ou sua evasão.  

Na reavaliação aplica-se a operação de “cross-reference”563 entre diferentes 

monumenta. No caso de Ovídio, dá-se entre suas obras prévias e atuais em que cita certos 

 
562 Roller (2009, 216). 
563 Roller (2009, 218). 
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exempla564. É na última parte da sequência, em verdade, que Ovídio intervem para 

reavaliar os exempla. Eles são reclassificados não para serem imitados, por serem menos 

apropriados que o exemplum que ele mesmo representa por força de suas desgraçadas 

experiência no exílio. Assim, Ovídio é testemunha, avaliador e criador do próprio 

monumentum.  

 

 

2.2.2 A elevação genérica da elegia do exílio 

 

O novo contexto de produção poética abre uma porta para um processo de 

renovação que leva à reformulação de mitos familiares para os leitores contemporâneos. 

Ao assimilar sua experiência pessoal àquela das figuras míticas, predispõe o leitor a 

entender a persona do poeta relegatus como mais uma personagem mítica que, por vezes, 

é similar aos heróis legendários, cujas res gestae estão relacionadas com a capacidade de 

tolerar sofrimento singular e insuportável. Mediante estas comparações, Ovídio instaura 

uma tensão de grandeza épica na elegia565. 

O contexto épico é trazido desde o início da coleção. Tr. 1.2.4, saepe premente deo 

fert deus alter opem [amiúde, quando um deus persegue, outro deus oferece auxílio] 

introduz um pequeno catálogo de exemplos em que estão listados Troia e os troianos, 

Eneias e Ulisses. O catálogo se fecha com a enumeração do próprio poeta entre os 

exempla épicos, movimento bastante frequente no exílio, como já percebemos no capítulo 

anterior: 

 
Mulciber in Troiam, //p  pro Troia stabat Apollo;                        5 
   aequa Venus Teucris, //  Pallas iniqua fuit.  
oderat Aenean // p propior Saturnia Turno;  
   ille tamen Veneris // numine tutus erat.  
saepe ferox cautum // p petiit Neptunus Vlixem; 
   eripuit patruo // saepe Minerva suo.                                        10 
et nobis aliquod, // p quamvis distamus ab illis,  
   quis vetat irato// numen adesse deo? (Tr. 1.2.5-12) 

 

 
564 Veremos, especialmente, exemplo desta referência cruzada entre os diferentes momentos de aparição de 
um mesmo personagem quando analisemos as figuras de Fálaris e Busiride e Dédalo e Ícaro. 
565 Tissol (2014, 9). 
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[Mulcíbero estava contra Troia; a favor de Troia, Apolo; Vênus foi justa 
para os teucros; Palas, injusta. A Satúrnia, mais propícia para Turno, odiava 
Eneias; ele, porém, estava seguro pela proteção de Vênus. Amiúde o feroz 
Netuno atacou o cauto Ulisses; Minerva amiúde o arrancou de seu tio 
paterno. E a mim, embora diste deles, quem impede que alguma divindade 
me proteja de um deus encolerizado? ]. 

 

Nesses versos, o relegatus busca ressaltar sua condição de simples homem, destacando 

que não deveria poder se comparar com a grandeza de Troia, nem com heróis do porte de 

Eneias e Ulisses (11, quamvis distamus ab illis). Porém, ele o faz, o que deixa em 

evidência o artifício na afirmação. A situação do poeta é pior do que a das partes 

mencionadas. O iratus deus que o poeta tem contra si é Augusto, o princeps, e, como 

consequência, não há outro que se atreva a enfrentá-lo (11-12). Ao mesmo tempo que 

preconiza a figura do governante como deus (12, irato...deo) e acentua a supremacia do 

seu poder, afronta também o princeps ao ressaltar o medo que gera sua figura, a ponto de 

não ter ninguém que se anime a contrariá-lo. Sua ira, inclusive, é pior que a dos outros 

deuses566.  

Nesta primeira citação de exempla para caracterizar suas condições no exílio, nota-

se, pois, o mecanismo retórico da refutatio exemplorum implementado pelo poeta para 

descrever sua situação. Todas estas comparationes ovidianas estão regidas pela 

hiperbolização que sofre a descrição do exílio. O uso da hipérbole quase como regra 

intrínseca para falar de sua situação é o que lhe permite não apenas trazer estes modelos 

como única forma de ilustrar a penúria do exilado, mas também possibilita questionar o 

valor desses modelos, já que não conseguem representar por completo a situação que ele 

está experimentando. Ao introduzir Augusto como o deus irado e perseguidor que lhe 

impede ser bem-sucedido em seu propósito (obter o perdão e voltar a Roma), detalham-

se as dimensões épicas que toma a relegação sofrida com um deus protagonista que não 

tem comparação.  

A figura de Augusto como deus irado também deixa a possibilidade de entender a 

coleção de poemas do exílio como mais uma épica regida pela ira. Assim observa Prata, 

que convida a pensar o seguinte: se na Ilíada lemos sobre a ira de Aquiles, na Odisseia, 

 
566 Voltaremos a este tema no capítulo final da tese.  
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sobre a ira de Poseidon, e na Eneida, sobre a ira de Juno, Ovídio adiciona com sua poesia 

do exílio outro relato épico, marcado pela Caesaris ira567. 

Com este pequeno catálogo de Tr. 1.2, abre-se a comparação com Ulisses e, em 

muito menor medida, com Eneias, que perpassa ambas as coleções de poemas. Tr. 1.3 

oferece o primeiro exemplo disto568. No poema, Ovídio lembra de sua última noite em 

Roma, cuja descrição é retratada como se fosse a de um funeral (21-24). A cena apresenta 

homens e mulheres chorando a partida obrigada do poeta. A imagem patética deste 

lamento coletivo é comparada com a cena da queda de Troia pelo fogo e as armas dos 

gregos (25-26). Por meio da assimilação das características dessas duas noites e os ecos 

virgilianos ao longo do poema569, Ovídio traz o contexto épico presente no segundo livro 

da Eneida e continua a elevar a elegia. 

 

 

2.2.3 A elevação da persona 

 

Após ter introduzido, em Tr. 1.2 e 3, o contexto em que se desenvolve a épica 

ovidiana do exílio, em Tr. 1.5 alcança a primeira extensa comparação entre o relegatus e 

um herói épico: nada menos que Ulisses, cuja presença é a mais frequente. Reelaboram-

se aqui o tema dos perigos da viagem (como o iminente naufrágio570) e o do desejo de 

retorno à pátria. Nas diferentes instâncias de comparação, Ovídio aponta similaridades, 

mas, sobretudo, sua argumentação será feita com base em importantes divergências entre 

o herói grego e ele.  

Esta elegia está dedicada a um amigo leal. Não falta aqui um pequeno catálogo de 

exempla míticos de lealdade, entre os quais se nomeiam as relações de amizade de Teseu 

 
567 Prata (2007, 91). 
568 Para uma análise deste poema, ver Huskey (2002).  
569 Prata (2007, 64ss). 
570 O naufrágio e a tempestade são temas não apenas recorrentes, mas significativos na obra do exílio 
ovidiano. Sobre esses motivos, ver (i.a.) Cucchiarelli (1997), Tola (2004, 159-200) e, especialmente, 
González Vázquez (1992, 80ss), que compara o tratamento do motivo do naufrágio e a tempestade no 
começo da Eneida com a reelaboração feita por Ovídio no começo dos Tr (1.2). Ali, Ovídio utiliza o motivo 
de forma retórica centrando mais a ação no funesto destino do poeta do que na tempestade que pode levar 
ao naufrágio. Este tipo de tratamento ajuda na formulação do contexto metafórico construído pelo poeta, 
no qual se situa para poder lamentar sua relegatio. Para o naufrágio como motivo recorrente em diferentes 
obras de Ovídio, ver Bate (2004). 
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e Pirítoo (19-20), Orestes e Pílades (21-22) e Euríalo e Niso (23-24), que ilustram a força 

da amizade sincera que Ovídio está a descrever571. O amigo, diz o poeta, não deve ter 

medo de alguma represália por parte de Augusto (37-38), aqui aludido também como deus 

(38), e deveria socorrê-lo neste momento aziago. Após isso, o poeta diz que o próprio 

César louva a fidelidade das tropas adversárias (39-40, saepe fidem adversis etiam 

laudavit in armis / inque suis amat hanc Caesar, in hoste probat [amiúde inclusive César 

elogiou a fidelidade em meio às armas adversas, ama-a nas suas, e a respeita no inimigo]). 

Portanto, tudo indicaria que César louvaria também a fidelidade do amigo do relegatus, 

já que sua causa é melhor (41-42, causa mea est melior, qui non contraria fovi / arma, 

sed hanc merui simplicitate fugam [minha causa é melhor, que não apoiei as armas 

contrárias, mas mereci esta relegação por minha ingenuidade]). Ovídio postula-se, deste 

modo, como perfeito candidato para receber ajuda do amigo, tendo o favor do princeps.  

Após esclarecer isto, o poeta se dedica a delinear o nível de suas desgraças: 

 
Scire meos casus //p siquis desiderat omnes,                              45 
  plus, quam quod fieri // res sinit, ille petit.  
tot mala sum passus, //p quot in aethere sidera lucent  
  parvaque quot siccus //  corpora pulvis habet;  
multaque credibili //p tulimus maiora ratamque,  
  quamvis acciderint, // non habitura fidem.                             50 
pars etiam quaedam //p mecum moriatur oportet,  
  meque velim possit // dissimulante tegi.  
si vox infragilis, //p pectus mihi firmius aere,  
  pluraque cum linguis// pluribus ora forent,  
non tamen idcirco //p complecterer omnia verbis,                     55 
  materia vires //  exsuperante meas. (Tr. 1.5.45-56)572  
 
[Se alguém deseja conhecer todas minhas desgraças, esse pede mais do que 
o assunto permite que seja feito. Suportei tantos males, quantas estrelas 
brilham no céu e quantas pequenas partículas tem o seco pó. E sofri muitas 
coisas maiores do que o crível e que, embora tenham acontecido, não 
validariam sua fidelidade. Inclusive, convêm que certa parte morra comigo, 
e desejaria que pudesse ser ocultado, na medida em que eu o silencio. Nem 
se tivesse uma voz incansável, um peito mais firme que o bronze e muitas 
bocas com muitas línguas, ainda assim nem por isso poderia exprimir com 
palavras todas as coisas, já que a matéria supera minhas forças. ] 

 

 
571 Voltaremos aos exemplos de amizade infra. 
572 Em Tr. 5.4.7-14 o poeta diz que suas desgraças são tantas e tão evidentes que não faria sentido nem 
sequer perguntar por elas.  
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O modo hiperbólico leva Ovídio a comparar sua desgraça (45, casus)573 com coisas 

impossíveis de serem enumeradas. Como é frequente na construção de versos com 

conteúdo hiperbólico, Ovídio apela ao leitor no momento que reconhece o fantástico do 

relato (49, multa ...credibili tulimos maiora), mas ratifica sua validade (50, quamvis 

acciderint), justamente porque sabe que não seriam críveis (50, non habitura fidem). Este 

tipo de argumentação em defesa do hiperbólico é mais uma amostra de como o poeta se 

antecipa a qualquer tipo de julgamento que sua descrição possa receber, como um 

controle da recepção da obra. Ao mesmo tempo que o poeta dá razão ao leitor que pode 

pensar que aqui há um exagero da verdade, chama atenção daquele que talvez não o 

tivesse percebido. O desconcerto no leitor sobre o que está a ler é decoroso com a 

desconcertante situação descrita.                     

 A hipérbole abre passo à elevação épica deste relato ao utilizar o tópos das muitas 

línguas (53-56), necessárias para enumerar suas gestae. Mediante alusão intertextual, o 

poeta coloca sua situação no exílio à altura de narrações dignas de poemas épicos-

heroicos. O intertexto original remonta ao começo do catálogo das naus, na Ilíada de 

Homero:  

 
πληθὺν δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ //pμυθήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω, 
οὐδ᾽ εἴ μοι δέκα μὲν //pγλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ᾽ εἶεν, 
φωνὴ δ᾽ ἄρρηκτος, //p χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη. (Il. 2. 488-490) 
 
[A multidão eu não seria capaz de enumerar ou nomear, 
nem que tivesse dez línguas, ou então dez bocas, 
uma voz indefectível e um coração de bronze]574. 
 

Em Homero, a invocação às Musas é imprescindível para se embarcar na grande tarefa 

de enumerar os guerreiros dânaos, pela dificuldade que representaria nomear essa 

multidão.  

A tópica das muitas bocas foi retomado também por Ênio e Virgílio. O primeiro 

mantém o número (Ann. sedinc. 469). Já em Virgílio, as bocas e línguas ascendem de dez 

a cem: 

 
Non mihi si linguae //p centum sint oraque centum,  

 
573 Para mais sobre o uso de casus para falar sobre a metáfora da queda no exílio como “reflexión 
metapoética en la que se conjugan los motivos de la muerte, de la eternidad y de la escritura”, ver Tola 
(2003, 74ss.). 
574 Todas as traduções da Ilíada pertencem a Lourenço (2013). 



 
131 

 

ferrea uox, omnis //p scelerum comprendere formas,  
omnia poenarum //p percurrere nomina possim. (A. 6.625-627) 
 
[Nem que eu tivesse cem línguas, cem bocas e voz como a do aço, 
não poderia nomear-te por miúdo as variadas amostras  
de tantos crimes, nem, nome por nome, citar os punidos]575. 

 

Ovídio, antes do exílio, já tinha utilizado o tópos em outras ocasiões. Em Ars, 1.435-

436576, o dístico é moldado pelo intertexto virgiliano, ao retomar non mihi (A. 6.625; Ars, 

1.435), na mesma posição em ambos os hexâmetros, mantendo o número de línguas e 

bocas homérico (436, decem). O resultado é um dístico com caraterísticas burlescas, em 

que a o motivo épico é aproveitado para falar sobre os ardis das meretrices. Já em Met. 

8.533–534577, a Eneida parece ser intertexto mais evidente, dado que o primeiro pé, como 

na Ars, é igual (non mihi) ao de Virgílio e a quantidade de bocas e línguas é cem (centum) 

e não dez. Nos Fast. 2.119–120578 se retoma o tópos, mas dessa vez a referência léxica 

aos intertextos é mais sutil. Em primeiro lugar, nunc mihi retoma, se não verbatim, ao 

menos similaridade sonora, e na reiteração de mihi, o começo do hexâmetro virgiliano. 

Não são mencionadas nem línguas nem bocas, mas sonos (119), dos quais o poeta deseja 

agora um número maior: mille.  

Nos Tr. o intertexto principal volta a ser o homérico, trazendo o peso da origem 

épica, mas o número alcança a indeterminação com plura, que pode ser compreendida 

como hiperbólica. McGowan destaca a alusão ao tópos no intertexto homérico, para 

apontar o reconhecimento da impossibilidade de contabilizar os sofrimentos do poeta a 

tal ponto de que eles são como aqueles sobre os quais o próprio Homero poderia ter escrito 

(como de fato o fez em sua épica sobre as aventuras de Ulisses). A partir disso, Ovídio 

assimilaria sua figura, no plano histórico, à de Homero, e no plano poético, à de Ulisses579. 

Contudo, parece-nos que Ovídio está a dizer algo mais do que isso. A impossibilidade de 

enumerar a quantidade de bocas e línguas necessárias para contar as desgraças do exilado 

é confirmada ainda pelo testemunho do próprio bardo, que canta em primeira pessoa a 

partir da experiência própria. Homero, apenas cantava fabulae, como já destacamos 

supra. Ovídio, canta facta, o que eleva a sua credibilidade. Ademais, a comparação com 

 
575 Todas as traduções das Eneida pertencem a Nunes (2014). 
576 Non mihi, sacrilegas meretricum ut persequar artes, / cum totidem linguis sint satis ora decem.  
577 Non mihi si centum deus ora sonantia linguis / ingeniumque capax totumque Helicona dedisset. 
578 Nunc mihi mille sonos quoque est memoratus Achilles / vellem, Maeonide, pectus inesse tuum.  
579 McGowan (2009, 177). 
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Ulisses não tem como objetivo a assimilação, mas a demonstração de superioridade da 

figura do relegatus quando comparada com a de Ulisses. 

Embora já nos distanciemos da épica, vale notar que Tr. 1.5.56 (materia vires 

exsuperante meas) traz a memória ainda os versos 38-40 da Ars poética, de Horácio, pela 

semelhança do tema e a repetição de materia e vires: 

 
Sumite materiam //p vestris, qui scribitis, aequam  
viribus et //t versate diu, //h quid ferre recusent,    
quid valeant umeri (...)  (Ars 38-40). 
 
[Assumam, vocês que escrevem, matéria proporcional às próprias forças, e 
ponderem longamente o que seus ombros se recusam a carregar, o que 
suportam]580. 
 

Ovídio mostra-se decoroso, portanto, ao não empreender a árdua tarefa de enumerar as 

desgraças, respeitando preceitos poéticos como o listado por Horácio. Deste modo, por 

meio de uma cadeia de intertextualidades, ele acentua no começo de sua obra do exílio 

sua proximidade com os poetas e tópicas relevantes da tradição greco-romana. 

A hiperbolização dos fatos continua em Tr. 1.5 com a comparação entre o poeta e 

Ulisses. Ao longo dos versos 57-84, o poeta contrapõe a fortuna de ambos, oferecendo 

exemplos dos destinos de um e outro de forma alternada581. Os pontos de comparação 

partem de um denominador comum para ambos. Porém, o desenvolvimento desses fatos 

é muito pior para o nosso poeta do que para o herói.  

A lista se abre com uma invocação aos poetas épicos (57-58, docti...poetae) para 

que escrevam sobre suas desgraças e não sobre as de Ulisses, já que o relegatus sofre 

mais. Logo depois, começa a listar os pontos de comparação: i) a área pela qual errou 

Ulisses era limitada (59-60); já Ovídio, por força da Caesaris ira (62) e apelando ao modo 

hiperbólico, diz ter viajado a distância de constelações inteiras (61, sideribus totis) até 

finalmente alcançar as costas géticas; ii) Ulisses estava acompanhado por fiéis amigos 

(63), mas Ovídio foi abandonado pelos seus (64); iii) Ulisses, em sua viagem, estava a 

caminho de sua pátria (65), ao passo que Ovídio está a caminho da relegatio (66); iv) a 

morada de Ulisses é Ítaca, que não se compara com a ânsia de voltar a um lugar como 

Roma (67-70); vi) em sua travessia, Ulisses era ainda jovem ao contrário de Ovídio que 

 
580 A tradução pertence a Scatolin (2015). 
581 Expomos aqui apenas as três comparações mais relevantes.  
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já está velho (71-72); vii) Ulisses era guerreiro, mas Ovídio se dedicava a coisas molles582 

(73-74); viii) embora Ulisses tenha um deus contra ele, tem pelo menos uma deusa a seu 

favor (Atena), o que não acontece com Ovídio, que tem apenas um deus (Júpiter-Augusto) 

contra si (75-76); ix) o deus que persegue Ulisses (Netuno) é menos poderoso do que o 

deus que persegue o poeta (Júpiter-Augusto) (77-78); a lista se encerra com a asseveração, 

já mencionada, de que x) as vivências de Ulisses são ficta (79), ao passo que as desgraças 

ovidianas não são nenhuma fabula (80).  

A figura do herói grego, portanto, serve para a construção do poeta relegatus, mas 

como uma imitação às avessas. Ovídio não poderá ser como Ulisses, não apenas pelas 

diferentes caraterísticas mencionadas, mas, sobretudo, porque para o poeta o νόστος está 

vedado. Este catálogo de oposições entre os dois “heróis” permite inserir cada um em seu 

contexto mítico. Não se priva Ulisses de seu mérito, mas se cria um espaço para um novo 

sofredor, regido pela hiperbolização dos fatos e de seu conteúdo simbólico. Mais do que 

uma refutatio, aqui a operação ovidiana se aproxima a uma reflexão de caráter historicista 

em que se analisa a situação da personagem em seu contexto. A partir dessa análise e 

reflexão surge o novo modelo proposto.  

Quase no final do corpus do exílio, em Pont. 4.10, encontramos mais uma extensa 

comparação entre o poeta e Ulisses. A diferença está em que, nesta última, o poeta terá 

de se valer não tanto de fatos, mas de sua capacidade de convicção mediante a palavra 

(habilidade curiosamente tão caraterística do próprio Ulisses) para poder argumentar em 

seu favor. Desta vez, Ovídio se centrará no grau de periculosidade de diferentes situações 

que Ulisses teve de atravessar durante sua viagem. Estes eventos, dirá o poeta, não são 

tão extraordinários quando confrontados aos seus. Assim, mais uma vez, acentua que ele 

próprio, e não Odisseu, deve ser o modelo de sofrimento pelo afastamento do lar.  

A epístola, endereçada a Albidovano Pedão, teria sido escrita no ano 14 EC. Nela 

se volta a tocar no tema da geografia inóspita, de forma semelhante à Tr. 3.10, mas agora 

o foco está na resistência do relegatus ante a adversidade, que ele introduz ao falar sobre 

sua duritia (4), “a resilience which enables him to write flowing and lively verse”583. O 

 
582 Lembremos que esta palavra remete à elegia.   
583 Davisson (1982, 29). 
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poeta resiste ao passar do tempo graças a esta qualidade (8), que, a propósito, em 

instâncias anteriores do corpus era caraterística de Ulisses. Há exemplo disso em Tr. 1.5: 

 
Illi corpus erat //p durum patiensque laborum:  
  invalidae vires // ingenuaeque mihi.  
ille erat adsidue //p saevis agitatus in armis:  
  adsuetus studiis // mollibus ipse fui. (Tr. 1.5.71-74) 
 
[Aquele tinha um corpo robusto e resistente às fadigas: eu uma força débil 
e delicada. Aquele estava continuamente ocupado em selvagens guerras, 
eu mesmo estive acostumado a estudos tranquilos]. 
 

Nestes dois dísticos, Ovídio indica sua fraqueza ante o vigor de Ulisses, acentuando a 

referência ao herói ao colocar em ambos os hexâmetros a anáfora com poliptoto de illi, 

ille no começo do verso, ao contrário da referência a si mesmo, marcada pelo mihi e fui, 

localizados no final dos pentâmetros. A oposição entre o corpus durum584 patiensque de 

Ulisses e o uso de mollibus, ligado ao fazer poético ovidiano, são também os pontos 

destacáveis da comparatio. Isso está reforçado ainda pela oposição entre as selvagens 

guerras de um (saevis armis) e a dedicação aos estudos do outro (studiis), ressaltado pelo 

homeoteleuto saevis...armis e studiis, o primeiro no fim do hexâmetro e o segundo no fim 

da primeira parte do pentâmetro. 

Agora, contudo, a persona poética do último livro de epístolas do exílio é diferente 

à do primeiro, e a duritia não é mais a caraterística de Ulisses, mas de Ovídio: Pont. 

4.10.8, cessat duritia mors quoque uicta mea [vencida por minha dureza, retarda-se 

também a morte]. Isto em verdade, não deveria chegar como absoluta surpresa, se 

lembrarmos que o poeta, no livro final dos Tr., conta a sua esposa o seguinte: 

 
Pone metum, valeo;//pcorpusque, quod ante laborum  
  inpatiens nobis //invalidumque fuit,  
sufficit atque ipso //p vexatum induruit usu. (Tr. 5.2.3-5) 
 
[Depõe o temor, estou bem; e meu corpo que antes foi fraco e não podia 
suportar o sofrimento, aguenta e se endureceu atormentado pelo próprio 
hábito]. 

 
O processo de “endurecimento” do poeta, portanto, está documentado nos próprios 

poemas.  

 
584 Também em Tr. 5.5.51, Ulisses é caraterizado como durus, verso que voltaremos a discutir na próxima 
seção.  
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Voltando a Pont. 4.10, após a segunda menção da duritia como condição que ajuda 

a sobrelevar a situação, introduz-se a figura de Ulisses. Segundo Davisson585, esta seria 

uma introdução abrupta. Todavia, considerando o que acabamos de expor, isto é, que 

durus é uma característica originalmente assinalada a Ulisses (Tr. 1.5.71; 5.5.51) e que 

Ovídio já tem demostrado uma tendência a se comparar com este herói em particular ao 

longo do corpus, sua introdução parece menos abrupta do que esperável. Logo, os versos 

anteriores abririam o caminho para a introdução do exemplo mítico de Ulisses, que 

Ovídio procurará refutar uma última vez: 

 
Exemplum est //t aNIMI //p NIMIum //h patientis Vlixes  
  iactatus dubio // per duo lustra mari,  
tempora solliciti //p sed non tamen omnia fati  
  pertulit et placidae // saepe fuere morae. (Pont. 4.10.10-13) 
 
[Exemplo de ânimo que sofre demasiadamente é Ulisses, lançado por dois 
lustros de um lado a outro pelo traiçoeiro mar. Mas, contudo, não suportou  
todas as horas de um fado angustioso e amiúde houve demoras prazerosas]. 

 

A comparatio se inicia com a apresentação da figura mítica e o destaque da sua qualidade 

de modelo, enfatizando exemplum e Vlixes mediante a posição, abrindo e fechando o 

hexâmetro, respectivamente. A relevância do verso está marcada pela sonoridade. A 

reiteração dos sons nasais e do /i/ somam-se à paronomásia de animi nimium, destacada 

ainda pela possibilidade de emoldurar os termos entre cesuras trimímera-heptemímera e 

o fato de que se repitam as duas últimas sílabas de uma palavra nas duas primeiras da 

palavra seguinte586. O exemplum de um animum nimium patiens será logo contestado, 

como podemos prever pela justaposição de conjunções adversativas e da negação sed non 

tamen no meio do verso 12. Além disso, a contraposição do sollicitum fatum às placidae 

morae, no mesmo dístico, está sublinhada pela posição paralela dos termos no verso, com 

os adjetivos no final do primeiro hemistíquio, e os substantivos, no final do segundo.  

Os dois dísticos dão lugar ao poeta para questionar o verdadeiro grau de sofrimento 

de Ulisses. Mediante recurso ao eufemismo, Ovídio se favorece ao comparar seu 

sofrimento com o do herói, simplificando os fatos ocorridos durante o regresso a Ítaca. 

 
585 Davisson (1982, 32). 
586 Este último jogo fonético é criticado por Quintiliano (9.4.41), e aponta como exemplo desta falta de 
cuidado na construção poética dois exemplos de Cícero, cujos originais não chegaram até nós: Res mihi 
invisae visae sunt, Brute, extraído de suas epistulae, e o fortunatam natam me Consule Romam, testemunho 
de sua poesia.  
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Vejamos os seguintes exemplos. Destaca-se, para começar, que nem sempre durante o 

afastamento do lar Ulisses viveu momentos angustiosos (12, et placidae saepe fuere 

morae [amiúde houve demoras prazerosas]). A exemplo disso, lembra-se de quando 

Ulisses ficou junto à bela Calipso por seis anos (13-14), quando ouviu o canto das sereias 

(17), quando recebeu como presente de Éolo ventos para suas velas (15-16) ou quando se 

deteve no país dos lotófagos (18). Claro que Ovídio, em função de aplicar sua refutatio 

exemplorum, deixa de lado uma série de detalhes cruciais. Em 15-16, ao fazer menção ao 

presente dado por Éolo (o vento apropriado para empurrar suas velas), Ovídio omite que 

também lhe deu o saco fechado contendo todos os outros ventos, que seus companheiros 

abriram pouco antes de tocar a terra itacense, deixando-os escapar e empurrando-os 

novamente à deriva587. Da mesma forma, é amenizado o episódio do canto das sereias 

(17), fonte de possíveis grandes perigos para Ulisses e sua tripulação e não tanto um 

momento de prazer588. A tergiversação dos fatos é ferramenta retórica da refutatio, uma 

licença poética, por assim dizer, que beneficia o poeta em sua argumentação para 

restabelecer um modelo de herói patiens.  

Para poder postular o novo modelo é necessário, porém, que ele seja convalidado 

por um terceiro. Aqui surge a importância do leitor. Seguindo o esquema de Roller, o 

quarto e último ponto da sequência implica uma audiência que julgue e possa continuar a 

comemorar o exemplo criado. Também fica na mão dessa audiência questionar o 

exemplum. Isso daria lugar a uma nova proposta, voltando ao começo da sequência, em 

que alguém se apresenta ante o público, desempenhando uma ação digna de admiração. 

Para tanto, Ovídio deve manipular o leitor, como já vimos no capítulo anterior ao analisar 

a forma com que persuade a recepção sobre aquilo que está a ler. Nesta epístola, a primeira 

apelação ao leitor para que este endosse o que está sendo arguido é a abertura da lista de 

(não) padecimentos de Ulisses com a pergunta retórica (13-14), 

an graue sex annis pulchram fouisse Calypson / aequoreaeque fuit concubuisse deae? 

[Acaso foi pesado ter mantido cálida a bela Calipso por seis anos e ter compartilhado o 

leito com a deusa marinha? ]. Os verbos em segunda pessoa (21, nec tu contuleris; 24, 

nec potes ... conferre) dirigem a opinião do leitor – em primeira instância, o amigo, em 

segunda, o público em geral – não deixando espaço para outro tipo de interpretação da 

 
587 Cf. Od. 10.1-79. 
588 Cf. Od. 12.184ss. 
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situação. Inclusive, após finalizar a comparação com Ulisses, Ovídio continua a dirigir a 

opinião do leitor enquanto descreve a paisagem tomitana, reconhecendo, como é 

frequente, o incrível da descrição e prevendo a reação do leitor (35, 

qui ueniunt istinc uix uos ea credere dicunt [os que vêm aqui dizem que vós apenas 

acreditareis nisto]; 38, crede tamen [porém, acredita]). A possibilidade de controlar e 

manipular a interpretação do público faz com que seja possível ao mesmo tempo controlar 

o exemplum e, deste modo, substituí-lo.  

Do mesmo modo como em outros momentos fez com Virgílio, seria possível pensar 

aqui em Ovídio corrigindo as histórias (fabulae) que conhecemos sobre Ulisses contadas 

na Odisseia, como mais uma forma de reivindicar sua autoridade, contestando as fabulae 

relatadas pelo canônico Homero. Por ser apenas um relato de ficção, Homero pode não 

ter sido exato ou mesmo ter exagerado. Ele, por sua vez, fala da própria experiência 

pessoal, e graças a sua autoridade como poeta. O poeta vai mais longe ao dizer, inclusive, 

que nem o próprio Homero poderia ter cantado seus infortúnios (Tr. 1.1.47), e o explica 

dizendo (48): ingenium tantis excidet omne malis [todo o engenho desaparecerá com 

tantos males]. Ou seja, para este novo tipo de gestae, do poeta exilado e suas grandiosas 

desgraças, apenas haveria uma autoridade poética apta a cantá-las: ele próprio.  

Nas comparações, Ovídio dota sua persona de características exemplares que ele 

não tem. Ele é um relegatus, mas suas gestae não passam disso. À medida que se compara 

a outras personagens, não apenas as descarta, mas também se apropria de suas 

particularidades. Assim, Ovídio se eleva à posição de herói, mas também predispõe a 

entendê-lo como um herói sagaz, astuto e durus, a partir de sua comparação com Odisseu, 

e como um herói piedoso, devoto aos deuses, de sua comparação com Eneias, como 

veremos a seguir.  

Os pontos de contato entre o relegatus e o filho de Vênus não são poucos.  Inclusive, 

poderiam ser interpretados de forma favorável a Ovídio. Por exemplo: depois da guerra, 

Eneias não retornará a sua pátria, pois seu destino é perpetuar a linhagem troiana em outro 

lugar. Se Eneias – salvo por vontade de Zeus e, sobretudo, Posêidon (Hom. Il. 20.300-

308) –, exilado após a queda de Troia funda a civilização que dará origem a Roma, 
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Ovídio, após sua partida ao exílio – destino também imposto por Júpiter-Augusto –, 

reserva para si a promessa de uma grande empresa589. 

Outro ponto de contato que não poderia faltar no momento de comparação com 

Eneias é a ênfase na pietas. Ovídio em seus poemas ressalta seu caráter piedoso ante 

Augusto, atestado, por exemplo, em Pont. 1.1. Nesta epístola que abre Pont, Ovídio pede 

ao amigo Bruto para receber os livros que ele manda desde o exílio sem temor. Ovídio 

lembra que em Roma podem ser encontrados escritos pertencentes a opositores de 

Augusto, como Bruto, assassino de Júlio César, e Antônio (23-24). O poeta diz não estar 

se comparando a grandes nomes como os deles (25). De fato, Ovídio se apresenta como 

um autor oposto a esses, já que nunca atacou o deus (26), se não tudo o contrário: 

 
Denique Caesareo, quod non desiderat ipse,  
  non caret e nostris ullus honore liber.  
Si dubitas de me, laudes admitte deorum  
  et carmen dempto nomine sume meum.                                     30 
Adiuuat in bello pacatae ramus oliuae  
  proderit auctorem pacis habere nihil?  
Cum foret Aeneae ceruix subiecta parenti,  
  dicitur ipsa uiro flamma dedisse uiam.   
Fert liber Aeneaden, et non iter omne patebit?                          35 
  At patriae pater hic, ipsius ille fuit. (Pont. 1.1.27-36) 
 
[Por fim, o que ele mesmo não deseja, nenhum livro meu carece da honra 
de César. Se duvidas de mim, admite os elogios dos deuses e assume meu 
poema tendo retirado meu nome. O ramo da pacífica oliva auxilia na 
guerra, não servirá nada ter o autor da paz?590 Quando o pescoço de Eneias 
estava submetido a seu pai, diz-se que a própria chama abriu passo ao 
homem. Meu livro leva um enéada, e não se abrirão todos os caminhos? 
Mas este é pai da pátria, aquele foi o deste]. 

  
Ovídio procura se mostrar como poeta disposto a cantar o princeps em suas obras, 

destacado aqui com os termos Caesareo e ipse, no final de cada hemistíquio. O que chama 

a atenção nos versos é que, ao mesmo tempo que não pretende se comparar, pela grandeza 

deles, com homens como Bruto e Antônio, se aproxima ao grande herói dos romanos, 

Eneias. Ele faz isso ao dizer que, assim como o herói carregou o pai pelas chamas de 

 
589 Sobre as alusões intertextuais a Eneida nos Tr, ver especialmente a tese de doutorado de Prata (2007), 
que estuda de forma aprofundada elementos épicos nessa obra.  
590 Não seria sem razão ler este verso como forte sarcasmo, levando em conta a quantidade de vezes em 
que Ovídio aponta contra a falta de paz em Tomos e de adversidade de ter que viver entre os male pacatae 
Getae (Tr. 5.7.12). 
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Troia, os livros do poeta carregam um enéada. Nota-se, portanto, o afastamento de maus 

exempla e a aproximação e eventual superação de outro.  

Eneias, o herói, salva o pai e funda uma linhagem. Isto é contado (34, dicitur) por 

Virgílio na Eneida. Com esta Alexandrian footnote591, estamos ante um momento de 

“cross-reference” de monumenta textuais. No último deles, a poesia épica virgiliana é 

retomada intertextualmente por Ovídio, gerando um novo tipo piedoso, que carrega o 

grande deus, Pater patriae (36).  

É curioso o fato de que Ovídio tome constantemente Ulisses como modelo heroico 

e em menor medida o próprio Eneias. Contudo, isto parece estar justificado pelas 

características do herói homérico. Como vimos, sua qualidade de primeiro historiador, 

perseguido pela ira de um deus e sua ânsia por retornar à pátria da qual está afastado 

contra sua vontade faz com que a figura de Ulisses seja também mais apta como termo 

de comparação (nem que seja para se opor a ele e tentar propor um novo exemplum). 

Porém, parece possível pensar não apenas nos aspectos poéticos desta preferência, mas 

também nas implicações políticas, que apenas podemos conjecturar. É verdade que 

Ulisses é um herói épico canônico, mais ainda do que Eneias. Também é certo que Eneias, 

como figura exemplar, pertence, de certa forma, a Augusto e sua propaganda. Ele é parte 

original da família Júlia. Assim sendo, valeria conjecturar que Ovídio poderia propor que, 

assim como Augusto, ele também está perto de um herói, um ainda mais tradicional e 

canônico que aquele de Augusto. 

 

 

2.2.4 O vir exsul 

 

 
591 Em estudo de 1974, Ross propôs chamar de Alexandrian footnote o uso de palavras e frases que aludem 
à tradição poética de forma intertextual. Sobre esse conceito, Hinds (1998, 1-2) explica: “Viz. the signalling 
of specific allusion by a poet through seemingly general appeals to tradition, such as ‘the story goes’ (fama 
est), ‘they relate’ (ferunt), or ‘it is said’ (dicitur). Consider, for example, the opening lines of Catullus 64, 
on the departure of the Argo: Peliaco quondam prognate vertice pinus / dicuntur iquidas Neptui nasse per 
undas. (…) the word dicitur draws attention to his very quality of allusiveness. ‘Are said [in tradition]’, but 
also, specifically, ‘are said [in my literary predecessors]”. Em nossa dissertação (UGARTEMENDÍA, 
2017) foi trabalhado o emprego de Alexandrian footnotes nas Her. 
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Não apenas personagens heroicas recebem uma reavaliação ovidiana. Em Pont. 1.3 

Ovídio dirige sua epístola a seu amigo Rufino, ressaltando sua angústia constante e a falta 

de consolo. Entre os versos 61-82 propõe um longo catálogo de exempla históricos e 

mitológicos de exilados, abarcando assim todo tipo de situações, classe de pessoas e 

lugares em que eles suportaram o exílio: 

 
I nunc et ueterum //p nobis exempla uirorum 
   qui forti casum // mente tulere refer 
et graue magnanimi //p robur mirare Rutili 
   non usi reditus //p condicione dati. 
Zmyrna uirum tenuit, //p non Pontus et hostica tellus,                65             
   paene minus nullo // Zmyrna petenda loco. 
Non doluit patria //p  Cynicus procul esse Sinopeus, 
   legit enim sedes, // Attica terra, tuas. 
Arma Neoclides //p qui Persica contudit armis 
   Argolica primam // sensit in urbe fugam.                                 70             
Pulsus Aristides //p patria Lacedaemona fugit, 
   inter quas dubium // quae prior esset erat. 
Caede puer facta //p Patroclus Opunta reliquit 
   Thessalicamque adiit //hospes Achillis humum. 
Exul ab Haemonia //p Pirenida cessit ad undam                        75                
   quo duce trabs Colcha // sacra cucurrit aqua. 
Liquit Agenorides //p Sidonia moenia Cadmus, 
   poneret ut muros // in meliore loco. 
Venit ad Adrastum //p Tydeus Calydone fugatus 
   et Teucrum Veneri // grata recepit humus.                               80       
Quid referam ueteres //p  Romanae gentis, apud quos 
   exulibus tellus // ultima Tibur erat?   
Persequar ut cunctos, //p nuli datus omnibus aeuis 
   tam procul a patria est // horridiorue locus. (Pont. 1. 3. 61-84) 

 
[Vai agora e conta-nos os exemplos dos antigos homens que suportaram 
com forte alma sua queda, e admira a grave firmeza do magnânimo Rutílio 
de não aproveitar as condições do retorno concedido. Esmirna reteve este 
homem, não o Ponto e a terra hostil [65]: Esmirna, quase nenhum lugar 
deve ser mais desejável. Não se queixou o cínico de Sinope de estar longe 
da pátria, pois escolheu tuas sedes, terra Ática. O neóclida, que com suas 
armas despedaçou as armas persas, sentiu seu primeiro desterro na cidade 
de Argos [70]. Aristides, expulso de sua pátria, fugiu às lacedemônias, 
entre as que era duvidoso qual seria melhor. Cometido o crime, o rapaz 
Pátroclo deixou Opunta e dirigiu-se à terra da Tessália como hóspede de 
Aquiles. Exilado de Hemônia retirou-se à onda pirênida [75], aquele sob 
cujo mando o tronco sagrado percorreu as águas colcas. O agenórida 
Cadmo abandonou as muralhas sidônias para assentar muros em um lugar 
melhor. Exilado de Calidonte, Tideu marchou-se a Adrasto, e a terra grata 
a Vênus recebeu Teucro [80]. Que direi dos ancestrais do povo romano, 
entre os que a terra mais distante para os exilados era o Tibur? Embora 
prossiga com todos, em época alguma a ninguém foi dado um lugar tão 
longe da pátria ou mais horroroso].  
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Na lista de veterum exempla virorum desterrados de seu lugar de origem encontram-

se: Rutílio, político romano, exilado em Esmirna (63-66); o cínico de Sínope é Diógenes, 

exilado em Atenas (67-68); Temístocles, político ateniense, em Argos (69-70), e 

Aristides, exilado apenas dois anos em Lacedemônia (71-72). Já entre os exempla 

mitológicos, o primeiro mencionado é Pátroclo, desterrado na Tessália. Ele estabelece 

forte amizade com Aquiles, por quem é tratado, segundo ressalta o poeta, como hospes 

(73-74). Jasão, após a morte de Pélias, teve de fugir a Corinto com Medeia, mas ali casou-

se com a filha do rei (75-76). Cadmo, no exílio, funda a famosa cidade de Tebas (77-78). 

Tideu teve de se exilar em Argos (79) e Teucro, por sua vez, foi a Chipre (80). Os últimos 

exilados mencionados são os ancestrais do povo romano, que chegaram aonde seria 

fundada Roma (81-82).  

Todos estes exilados tiveram destinos ainda melhores que suas pátrias. Enfatiza-se 

que todas estas cidades são muito superiores a Tomos, e, portanto, amenizam a estada dos 

exilados. Só ele saiu da pátria para ir a um lugar pior (como não poderia ter sido de outra 

forma, em verdade, se lembramos a constante reivindicação de Roma como o melhor 

lugar no mundo conhecido). Ao abarcar assim todo tipo de exilados e causas e destinos, 

Ovídio se vale de forte argumento para afirmar que seu desterro a Tomos é pior do que 

qualquer outro. A afeição pelas listas e a densidade de informação ali registrada abarcam 

uma maior quantidade de possibilidades a serem observadas para sua reavaliação e 

eventual contestação como exempla. A monotonia que gera a densidade do catálogo 

também é argumento a favor de Ovídio, pela sensação patética gerada ao demonstrar a 

quantidade de exilados que não deveram sofrer o que ele agora está sofrendo. Deconstrói-

se, assim, a figura daqueles como sofredores, da mesma forma como o fez com Ulisses, 

e o catálogo novamente exerce papel decisivo no modo de exposição e organização 

discursiva de sua alegação. 

Mais adiante, em mais um catálogo, Ovídio soma seu nome a uma lista de 

personagens míticas caídas em desgraça: 

 
Exposuit memet //p populo Fortuna uidendum  
  et plus notitiae // quam fuit ante dedit.                                      50 
Notior est factus //p Capaneus a fulminis ictu,  
  notus humo mersis // Amphiaraus equis.  
Si minus errasset, //p notus minus esset Vlixes,  
  magna Philoctetae // uulnere fama suo est.  
Si locus est aliquis //p tanta inter nomina paruis,                      55 
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  nos quoque conspicuos // nostra ruina facit. (Pont. 3.1.49-56) 
 
[A Fortuna expôs-me para que o povo me visse e me deu maior notoriedade 
da que tinha antes (50). Capaneu se fez mais conhecido pelo golpe de um 
raio, conhecido foi Anfiarau pelos cavalos tragados pela terra. Se tivesse 
errado menos, menos conhecido teria sido Ulisses; grande é a fama de 
Filoctetes por sua ferida. Se há algum lugar entre tão grandes nomes para 
os pequenos (55), nossa ruína também nos faz visíveis]. 

 

A chave de leitura destes versos é o apoio da argumentação ovidiana na notitia (50), termo 

ressaltado pela sua posição no final do primeiro hemistíquio e ainda pelo poliptoto notior 

(51), notus (52), dos três versos seguintes, termos também destacados pela posição nos 

versos. Ovídio realça o papel desempenhado pela Fortuna que, embora tenha equiparado 

o poeta a outras personagens desgraçadas, trouxe para ele uma notoriedade da qual ele se 

gaba. Não que ele já não tivesse fama antes do exílio, mas agora a mudança na sorte do 

relegatus traz uma mudança também no modo como a Fortuna o expõe ante o público. 

Isto está claro no primeiro verso do trecho citado (49), em que o poeta assinala a Fortuna 

como responsável por ele (memet) agora estar sujeito à exposição pública e ao julgamento 

do populus. Do mesmo modo, a resiliência do poeta, conhecido graças à desgraça, é 

explicitada no dístico 55-56. Nostra ruina (56), diz o poeta, é a causa de sua visibilidade, 

uma ideia que se repete em diferentes ocasiões ao longo do corpus do exílio, associada à 

imagem recorrente do exílio como o colapso de uma casa592.  Novamente, isto nos leva a 

pensar na proposta por parte do poeta de que sua persona seja avaliada como possível 

exemplum. Para tanto, a lista de exempla citados e sua inclusão na mesma comprovam 

que Ovídio teria as caraterísticas necessárias para ser tido como mais um deles.   

No verso 53 tem lugar uma das aparições de Ulisses como exemplum mítico. O 

verso dispara uma provocação: ser notior tem aqui uma importância maior ao fato de ter 

errado. Seria o caso de encontrar neste hexâmetro uma brevíssima e quase vedada defesa 

do error do poeta? Claro que aqui errare tem o significado de sua primeira acepção no 

dicionário, andar sem rumo593. Porém, parece bastante eloquente a defesa do errare de 

Ulisses como causa sine qua non para sua notoriedade, uma vez que lembra facilmente o 

error (Tr. 2.207) do poeta, causa do exílio. Além disso, a reiteração de minus nas duas 

 
592 Tr. 1.6.5; 9.19; 3.5.5; 4.8.36; 10.99; 58.33; 12.13; 13.8; 14.23; Pont. 1.4; 9.13; 2.3.60; 3.1.56; 2.11; 
4.8.32 (HELZLE, 2003, 143). 
593 “To wander about, roam, ramble” (OLD). 
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metades do verso também salienta a importância de que ter errado menos levaria a menos 

notoriedade.  

A ideia de que para ter notitia se deve passar por um momento aziago se encontra 

também em outra menção do poeta a Ulisses: Tr. 5.5.51-52, si nihil infesti durus vidisset 

Vlixes, / Penelope felix, sed sine laude foret [se o duro Ulisses não tivesse visto nada de 

perturbador, Penélope seria feliz, mas sem glória]. O durus Ulixes deve a glória de sua 

mulher (e a própria, claro) ao fato de ter visto coisas hostis. Isto lembra da frequente 

confissão de Ovídio relegatus de ter visto algo que não deveria. Há aqui mais um ponto 

de comparação entre os dois. Errare e videre são, logo, as causas de ambos serem noti.   

 

 

2.3 Atores secundários do mito do exílio ovidiano 

 

2.3.1 Amigos e inimigos 

 

Na construção dos monumenta que certifiquem e comemorem a qualidade de 

exemplum do relegatus, não apenas os heróis são reavaliados e questionados pelas 

caraterísticas que apresentam (e que agora o relegatus reúne em uma persona só). Na 

construção mítica de sua persona como modelo há também outros papéis paradigmáticos 

que o rodeiam. Vimos até aqui que Tomos é descrito como o lugar mais desafortunado 

para ser exilado e que Fortuna foi implacável com o poeta autor da Ars, condenado a 

sofrer um castigo que considera injusto pela mão de um deus cuja ira é inabalável. Suas 

desgraças são incontáveis e as situações que enfrenta encontram ponto de comparação 

nas gestae dos heróis épicos aos quais não apenas se compara, mas as supera. A isso, 

Ovídio soma amigos de fidelidade similares às paradigmáticas e a inimigos (ou talvez 

apenas um inimigo), cuja crueldade não tem comparação e, portanto, deveriam ser 

considerados como novos exempla. 

A relegatio trouxe a Ovídio ao menos uma vantagem certa: poder reconhecer os 

amigos de verdade, cuja fidelidade se manteve, mesmo após a queda em desgraça e que, 
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portanto, não eram apenas amigos de sua a fortuna594. As personagens míticas recorrentes 

para ilustrar paradigmas de amizade são encontradas, particularmente, nos Tr., e não em 

Pont. Estes não são descartados, mas servem como comparação com seus verdadeiros 

amigos. Neste reconhecimento, Ovídio ressalta o auxílio dos exempla do passado (Tr. 

1.5.31, exempla priorum), dentre os que mais se destacam Euríalo e Niso (Tr. 1.5.23-24; 

9.33-34; 5.5.26), Aquiles e Pátroclo (Tr. 1.9.29-30; 5.4.25; Pont. 2.3.41-42), e sobretudo 

Pirítoo e Teseu (Tr. 1.3.66; 5.19-20; 9.31-32; 5.4.26; Pont. 2.3.43-44; 6.25-28; 3.2.33; 

4.10.71, 78) e Orestes e Pílades (Tr. 1.5.21-22; 9.27-28; 4.4.65-82; 5.4.25; 6.25-28; Pont. 

2.3.43-44; 6.25-28; 3.2.33).  

Pelo fato de estes exempla funcionarem como verdadeiros pontos de comparação, 

são trazidos à tona como objeto de imitação, inclusive, para aqueles amigos que não 

demonstram a fidelidade esperada595. Consequentemente, temos aqui exemplo de por que 

não procederia a afirmação da falta de utilidade da mitologia, apontada por Graf e citada 

supra. Pelo contrário, Ovídio salienta aqui a possibilidade da comparação. Os exempla de 

amizades são tomados como modelos para ser imitados596 e não são avaliados e 

substituídos por novos paradigmas representados pelas amizades que ele leva ao exílio.  

Uma forma comum que toma a hipérbole no exílio ovidiano é a do ἀδύνατον. Este 

recurso se multiplica ao longo das duas obras, inclusive mais do que em qualquer outro 

autor latino597. As descrições impossíveis aproximar-se-iam cada vez mais da atual 

situação do exilado, que recorre a este tipo de ferramenta como única possibilidade de 

descrever de forma fidedigna o que está a viver.  

No que diz respeito aos amigos, a falta de fides por parte de um deles desencadeia 

para Ovídio um transtorno tal que torna possível o impossível. O poeta expõe sua 

decepção do modo seguinte: 

 
In caput alta suum //p labentur ab aequore retro  
  flumina, conversis // Solque recurret equis:  

 
594 Esta ideia se repete em Tr. 1.5.33-34, 9.5-19. 
595 Ver, por exemplo, Tr. 5.6, em que escreve a um amigo que o abandonou após a relegação, para quem 
esses exempla deveriam ser modelos a imitar. Da mesma forma, em Pont. 4.10.71-78, ao comentar que o 
amigo a quem escreve, Albidovano Pedão, escreveu uma Teseida, conjectura que ele imita o homem sobre 
o qual trata em sua poesia.  
596 Quarto passo da sequência de Roller. 
597 Claassen (2008, 70). Sobre adynata na poesia do exílio ovidiano, ver breve comentário de Claassen 
(1999, 231-233) e particularmente os estudos de Philbrick (2016), Davisson (1982), e antes dela, Canter 
(1930). Para o adynata em geral, ver Rowe (1965). 
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terra feret stellas, //p caelum findetur aratro,  
   unda dabit flammas, // et dabit ignis aquas,  
 omnia naturae //p praepostera legibus ibunt,                             5 
  parsque suum mundi // nulla tenebit iter,  
omnia iam fient, //p fieri quae posse negabam,  
  et nihil est, de quo // non sit habenda fides.  
haec ego vaticinor, //p quia sum deceptus ab illo,  
  laturum misero // quem mihi rebar opem.                                 10 
 
[Até sua cabeceira retrocederão desde o mar os profundos rios, e voltados 
os cavalos, recuará o Sol. A terra levará as estrelas, o céu será fendido pelo 
arado. A onda produzirá chamas e o fogo produzirá água. Tudo irá de forma 
contrária às leis da natureza (5). E nenhuma parte do mundo terá seu 
próprio caminho. Já acontecerá tudo o que eu negava que poderia acontecer 
e não há nada em que não deva acreditar. Estas coisas vaticino porque fui 
enganado por aquele que eu acreditava que ia oferecer ajuda a mim, 
desgraçado (10) ].  
 

Sobre isto, Davisson explica: 

 
Ovid juxtaposes conventional adynata with his own experience to insist 
that his sufferings, which sound impossible, are unfortunately real; to 
suggest that his addressees’ disloyalty, which should be inconceivable, is 
unfortunately possible; and likewise to suggest that his addressees may 
have shown a nearly inconceivable lack of sympathy598. 

 
Os adynata, deste modo, tornam-se recurso necessário por serem as únicas descrições que 

cabem na comparação com a situação atravessada pelo poeta. No mundo hiperbólico do 

exílio, os adynata não apenas tomam o lugar das descrições, mas – atingindo um grau 

alto de hipérbole – ainda se tornam possíveis. Na lógica do exilado, que o amigo dê as 

costas a quem o necessita representa em si mesmo um adynaton. O fato de que isso 

aconteça abriria a possibilidade de que outras atrocidades da natureza também encontrem 

um espaço para sua realização. Vemos assim quão longe chega Ovídio no uso da 

hipérbole. Não basta exagerar utilizando adynata como forma de hipérbole: o próprio 

adynaton é hiperbolizado. Isto, comparado, como veremos, com o que acontece com os 

inimigos, fala também sobre a fragilidade dessas amizades. Embora as destaque e coloque 

à altura dos exempla, não conseguem superá-los, agregando assim páthos a sua arguição 

sobre as grandes desgraças que deve suportar. 

Já em relação a seus inimigos as coisas são diferentes. Em mais de uma ocasião 

Ovídio escreve a seus detratores. Todavia, conjectura-se que seja apenas um destinatário, 

o mesmo de Ibis, pelo tom e as acusações feitas por Ovídio.  

 
598 Davisson (1980, 128). 
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As figuras míticas das quais Ovídio se serve de forma mais frequente para ilustrar 

o caráter de seus detratores e críticos são as dos reis Busíride, Fálaris e a do construtor 

Perilo, considerado vítima deste último, embora também ele mesmo seja um exemplum 

de crueldade. Claassen, em detalhado estudo sobre a aparição de diferentes figuras 

mitológicas nos poemas do exílio, já tem notado a dominância destas personagens 

justamente pela assiduidade de sua aparição599. Seguindo a lista da autora, Busíride 

aparece em Tr. 3.11.39 e Pont. 3.6.41; Fálaris é citado em Tr. 3.11.42, 51; 5.1.53; Pont. 

2.9.44 e 3.6.42. Já Perilo não faz parte desta lista, porém, cabe destacar que a passagem 

de 3.11 se centra mais em sua figura do que na de Fálaris, que apenas é mencionado. A 

seguir, analisaremos estas passagens, adicionando à lista o verso Tr. 5.12.47, que, embora 

também se refira a Perilo, dá a possibilidade de pensar uma alusão velada a Fálaris. 

Busíride foi o rei Egito, a quem um profeta de Chipre tinha lhe aconselhado 

sacrificar a um estrangeiro para apaziguar a ira de Júpiter, causa de graves secas no 

reino. Após ouvir o conselho, o rei ordenou que, em sua condição de estrangeiro, de forma 

imediata o profeta fosse sacrificado. Fálaris, por sua vez, foi um tirano de Agrigento. 

Recebeu do inventor Perilo um touro de bronze, em cujo interior podia incinerar a quem 

tivesse de ser castigado. Pelo presente, pediu uma boa recompensa. Em troca, recebeu a 

possibilidade de ser o primeiro em experimentar sua própria invenção. Assim, Perilo 

torna-se o primeiro a ser incinerado, e os seus gemidos imitam o mugido do touro. 

Busíride e Fálaris tinham sido citados como exempla de forma conjunta em 

Ars 1.647-656, passagem no qual o praeceptor ensina sobre como enganar as mulheres 

que enganam600. Ali, os reis são exempla não de crueldade, mas de justiça. 

O preceptor fecha a passagem com a seguinte reflexão: 

  
Iustus uterque fuit: //p neque enim lex aequior ulla est, 
   quam necis artifices // arte perire sua. (Ars 1.655-656) 
 
[Um e outro foram justos, e nenhuma lei é mais justa do que [isso: ] que os 
artífices de morte pereçam pela sua arte]. 
  

Nos Tr, Busíride e Fálaris são mencionados com um fim diferente. Sua atitude não 

é considerada justa, mas cruel. A eles soma-se também a figura de Perilo, quem cumpre 

 
599 Claassen (2008, 282). 
600 Tanto Busíride como Fálaris aparecem também em outras obras de Ovídio: Busíride, em Met. 9.183 e 
Ep. 9.69; Fálaris, em Ib. 439. 
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uma função dupla, já que, como criador do touro de bronze, é algoz, mas, por ser o 

primeiro em provar seu invento, é vítima da severidade de Fálaris. Portanto, na análise 

que se oferece a seguir, traremos também a passagem de Tr. 5.12.47, que, em princípio, 

se refere a Perilo, mas na qual podemos dilucidar alusão a Fálaris e um primeiro 

paralelismo entre este rei e Augusto, por um lado, e entre Perilo e Ovídio, por outro, que 

se repetirá também em outras ocasiões. 

Em Tr. 3.11, poema de caraterísticas jâmbicas, Ovídio se dirige a seus detratores601. 

Nos versos 39-54, caracteriza-se o rival do poeta enfatizando o adjetivo saevior ao 

começo do hexâmetro 39, reforçado pela reiteração do termo no quinto pé do mesmo 

verso. Dessa forma, Ovídio abre a comparação hiperbólica entre inimigos exemplares e 

seu próprio inimigo, dizendo que seu detrator é mais cruel do que Busíride e do que Perilo, 

o inventor do touro de bronze.   

 
 Saevior es tristi //p Busiride, saevior illo,  
   qui falsum lento602 // torruit igne bovem,                                 40   
quique bovem Siculo //p  fertur donasse tyranno,  
   et dictis artes // conciliasse suas:  
“munere in hoc, rex, est //p usus, sed imagine maior,  
   nec sola est operis // forma probanda mei.  
Aspicis a dextra //p latus hoc adapertile tauri?                           45 
   Hac tibi, quem perdes, // coniciendus erit.  
Protinus inclusum //p lentis carbonibus ure:  
   mugiet, et veri // vox erit illa bovis.  
Pro quibus inventis, //p ut munus munere penses,  
   da, precor, ingenio // praemia digna meo”.                             50 
Dixerat. At Phalaris //p “poenae mirande repertor,   
   ipse tuum praesens // imbue” dixit “opus”.  
Nec mora, monstratis //p crudeliter ignibus ustus  
   exhibuit geminos // ore gemente sonos. 
 
[Mais cruel és do que o severo Busíride, mais cruel do que aquele que 
queimou com fogo lento um falso boi [40], e que, conta-se, doou o boi ao 
tirano da Sicília, e recomendou suas artes com estas palavras: ‘neste 
presente, rei, há uma utilidade, mas maior do que sua imagem, e não deve 
ser apreciada apenas a forma de minha obra. Vês na direita este lado do 
touro que pode ser aberto? [45]. Por aqui deverá ser arrojado quem tu 
destruirás. Imediatamente queima o encerrado com carvões lentos: mugirá 
e a voz será [como] aquela do verdadeiro boi. Por este invento para 
compensar um presente com um presente, dá-me, por favor, prêmios 
dignos para meu engenho’ [50]. Tinha dito. Mas Fálaris disse: ‘admirável 

 
601 Outro de poemas de caráter jâmbico no exílio são Tr. 3.11; 4.9; 5.8, Pont. 4.3, 16, além de todo o Ib. 
Inclusive, conjectura-se que o destinatário de Tr. 3.11 poderia ser o mesmo de Ib (BAEZA ANGULO, 
2005, 104). 
602 Note-se, no primeiro hemistíquio, o uso de espondeus que acompanham a descrição da lentidão com que 
se coziam as vítimas dentro do boi.  
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inventor deste castigo, experimenta tu mesmo, primeiro, tua obra’. Sem 
demora, consumido cruelmente pelas chamas mostradas, produziu sons 
duplos com sua gemente boca]. 

 
A partir da comparação com Perilo, é válido perceber uma advertência por parte de 

Ovídio. Além de dizer que seu inimigo é saevior, ele pode receber castigo similar ao que 

quer infligir. Inclusive, o poeta, nos versos 67-68, adverte:  humanaeque memor sortis, 

quae tollit eosdem / et premet, incertas ipse verere vices [recorda a fortuna humana, que 

eleva e afunda os mesmos. Teme tu mesmo as incertas eventualidades]. Desta forma, fica 

latente a ideia de que esse inimigo poderia sofrer a represália que lhe corresponde pela 

sua crueldade. Destaca-se também o fato de que o episódio de Fálaris e Perilo ocupa o 

maior número de versos dedicados à exposição de um exemplum em todo Tr. Isso enfatiza 

a relevância deste exemplum e leva a pensar que com ele o poeta quer dizer mais do que 

faz de forma explícita. Vejamos por quê.  

Em Tr. 5.1.53-54 Fálaris é citado como exemplo pela segunda vez. Nesta ocasião, 

o rei de Agrigento novamente é superado em crueldade, porém, desta vez não por um 

inimigo, mas por um amigo do poeta. A dimensão hiperbólica do lamento ovidiano o leva 

a se queixar de que nem sequer os amigos lhe permitem se lamentar pela sua má fortuna. 

O amigo é caraterizado como durior hoste, depois de ter sido comparado com Fálaris, 

que, segundo o poeta, pelo menos permite que suas vítimas emitam queixas enquanto 

estão sendo incinerados:  

 
Ipse Perilleo //p Phalaris permisit in aere 
edere mugitus // et bovis ore queri. (Tr. 5.1.53-54) 
 
[O próprio Fálaris permitiu emitir gemidos no bronze de Perilo e se queixar 
pela boca do boi]. 

 
Mediante esses exemplos, podemos ver a forma como Ovídio opera a refutatio 

exemplorum. Destas comparações propostas até aqui, entende-se que as figuras de 

Busíride, Fálaris e Perilo não bastam como paradigmas de crueldade, uma vez que não 

apenas seus inimigos, mas até os amigos do relegatus se mostram saeviores e duriores 

do que estas personagens. Portanto, temos novos modelos de crueldade, dos quais o poeta 

é vítima.   

Ao longo do corpus, a principal figura que podemos encontrar como oposta à do 

poeta não são seus detratores, os invejosos ou um possível inimigo pessoal, mas o próprio 
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Augusto. A falta de clemência603 do princeps, é um Leitmotiv nos poemas do exílio 

ovidiano e dá vazão ao poeta para comparar Augusto com a figura de Fálaris, 

paradigmática por sua severidade. O primeiro momento em que se insinua essa analogia 

é em Tr. 5.12.47-48. Neste dístico, a referência a Fálaris e Augusto é oblíqua e surge, em 

verdade, do paralelismo, que é explícito, entre Perilo e o poeta:  

  
Utque dedit iustas //p tauri fabricator aëni,  
   sic ego do poenas // artibus ipse meis. 
  
[E assim como o inventor do touro de bronze pagou um justo castigo, eu 
mesmo pago o castigo pelas minhas artes]. 

  
O paralelismo aqui apresentado por Ovídio é – se nossa leitura se sustenta – ousado. Se 

ele é como Perilo e recebe uma punição (poenas) pelas suas artes (leia-se por artes os três 

livros da Ars), por extensão, Augusto seria semelhante a Fálaris, por ser o castigador. A 

comparação é mais pungente ainda ao levar em conta que, diferentemente do que acontece 

em outros lugares, Augusto é comparado aqui não com uma divindade irada ou vingativa, 

mas com um tirano, mortal e paradigmático por sua crueldade. 

A aproximação de Augusto à figura de Fálaris, associados pela sua falta de 

clemência, reiterar-se-ia em Pont. 2.9. Ali o poeta escreve ao rei Cotis, pedindo ajuda 

para suportar o exílio. O elogio que Ovídio faz do rei trácio pode-se ler como uma 

reprimenda a Augusto. Cotis é chamado no vocativo como iuvenum mittissime (5). Mitis 

é frequentemente utilizado para fazer referência à clemência de Augusto (por exemplo, 

Tr. 2.27, mitissime princeps, 147, mitissime Caesar)604. Agora, faz parte da construção 

retórica de um discurso que pretende convencer este rei. Ovídio espera dele aquela 

clemência que não recebeu de Augusto, e instrui Cotis sobre como o soberano – e, 

 
603 A clementia principis, um dos grandes atributos de Augusto, era destacada na propaganda augustana. O 
próprio princeps lhe dedica umas linhas nas Res Gestae 3.1-2: bella terra et mari civilia externaque toto in 
orbe terrarum saepe gessi, victorque omnibus veniam petentibus civibus peperci. Externas gentes, quibus 
tuto ignosci potuit, conservare quam excidere malui [amiúde, levei a cabo guerras civis e externas por terra 
e por mar em todo o orbe do mundo, e, vencedor, fui indulgente com todos os cidadãos que pediram perdão. 
Os povos estrangeiros, que puderam ser perdoados de forma segura, preferi preservá-los a destruí-los] 
(tradução nossa). Para mais sobre a clementia principis e sua representação nos poemas do exílio, ver o 
comentário de Ingleheart ao livro 2 dos Tr. (2010, ad loc.), o comentário de Gaertner a Pont. 1 (2005, ad 
loc.) e Dowling (2006), em cujo livro estuda as relações entre clemência e crueldade no mundo romano, 
especialmente, nas pp. 109-122, em que analisa o tratamento que Ovídio dá à clementia principis após a 
relegatio.  
604 Ver, também, Tr. 1.1.73; 2.61; Pont.1.2.87. Mitis encontra-se entre os termos listados por Augusto em 
suas Res Gestae (34.2), junto com clementia, iustitia, iustus, moderor, pater, patriae, parens e lenis 
(Claassen, 2008, 32). 
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portanto, também Augusto – deveria proceder ante quem solicita essa ajuda (11-12). De 

fato, no verso 22, Ovídio assinala que Cotis responde pedidos de ajuda, igual ao que o 

deus faz (sendo este deus Augusto). Contudo, claro, ao mesmo tempo que afirma isso, 

chama a atenção para o fato de que Augusto ainda não o ajudou. Ovídio faz aqui encômio 

do soberano (βασιλικòς λόγος)605, remetendo a um motivo tratado durante o período 

helenístico, que faz parte da ideologia da clementia: a configuração da monarquia como 

uma instituição que ajuda a quem mais necessita606. Trata-se de obrigações de quem 

detém o poder, o que justifica sua legitimidade quando usa esse poder de maneira 

benéfica.  

Para convencer Cotis de ajudá-lo, o poeta expõe exempla de personagens que não 

apenas negaram um tipo de ajuda ou recompensa a quem solicitou, mas que o fizeram de 

maneira cruel. Entre eles encontra-se novamente Fálaris. A alusão a este rei vem depois 

de outros exempla crudelitatis: Antífates (41), Apolodoro de Cassandria (43) e Alexandre 

de Feras (43). Fálaris é mencionado apenas por meio de uma paráfrase em um pentâmetro: 

44, quive repertorem torruit arte sua [ou quem queimou o inventor com sua própria arte], 

fechando a lista de exemplos. Nesta ocasião, diz Galasso, “parebbe difficile pensare ad 

un’allusione di Ovidio a se stesso, sugerita dal motivo dell’artefice che perisce a causa 

dela sua arte”607. É certo que aqui Fálaris é mais um entre os exempla mencionados. Mas 

esta lista encontra-se em um contexto em que Cotis é aconselhado a fazer o que César 

deveria:  

 
Caesar ut imperii //p moderetur frena precamur,  
(...) 
Vtilitas igitur //p  magnos hominesque deosque                          35 
  efficit, auxiliis // quoque fauente suis.  
Tu quoque fac prosis //p intra tua castra iacenti,  
  o Coty, progenies // digna parente tuo. (Pont. 2.9.35-38) 
 
[Rogo que o César modere as rédeas do império. A utilidade, pois, faz 
grandes os homens e os deuses (35), cada um favorecendo-se com seus 
auxílios. Tu também procuras ser de ajuda para quem jaz em teus quartéis, 
ó Cotis, descendência digna de teu pai]. 
 

Tendo presente que Augusto tampouco oferece ajuda a Ovídio, o poeta pareceria estar 

insinuando que tanto Cotis deve agir como Augusto, quanto Augusto deve agir como 

 
605 Perez Vega (2000, 93). 
606 Galasso (1995, ad loc.). 
607 Galasso (1995, ad loc.). 
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Cotis e saber o que não fazer, graças aos exempla citados. Em vista disto, e por conta da 

frequência de aparição do exemplo de Fálaris no resto do corpus, ao chegar na leitura 

deste pentâmetro não parece tão difícil pensar em mais uma assimilação Fálaris – Augusto 

/ Perilo – Ovídio. Se de fato a assimilação – fechando a lista de exempla crudelitatis – 

não foi intencional, é, pelo menos, uma feliz coincidência.  

A última menção de Fálaris e Busíride encontra-se em Pont. 3.6.42. Este carmen 

(2) é bastante peculiar dentro do corpus de Pont. Em primeiro lugar, não tem a saudação 

inicial da epístola, comum na grande maioria das peças que compõe estes livros. Em 

segundo lugar, o próprio poeta chama a peça de carmen e não epistula. Finalmente, o 

mais chamativo é a falta do nome do destinatário (1-2). A razão para evitar nomeá-lo, 

segundo aponta Ovídio, seria o temor de seu amigo sofrer um castigo pela relação com o 

exilado (5-10). Lembremos que a diferença mais notória entre Tr e Pont é a menção dos 

nomes dos destinatários nesta última. O exagero em ressaltar constantemente a clementia 

principis pode ser entendida, ademais, como um caso de hipérbole em chave irônica608.  

Não obstante, os deuses, diz Ovídio, perdoam (21-22). César é melhor do que os 

deuses (23-24), ergo, deve perdoar. Inclusive, ao contrário de Júpiter, Marte ou Netuno 

(35-36), que não podem reviver aqueles que pereceram por causa de seus castigos, César 

teria a habilidade superior de fazer alguém reviver ou aliviar uma punição (37-38). 

Poderia, portanto, aliviar o castigo do poeta sem maiores problemas, mas não o faz. Todo 

esse louvor e elevação hiperbólica de Augusto, ao compará-lo e colocá-lo por cima dos 

deuses do Olimpo, termina com a exortação ao amigo para não ter medo do principis, 

contrapondo-o com Busíride e Fálaris: 

 
At tu, cum tali //p populus sub principe simus,    
  adloquio profugi // credis inesse metum?  
Forsitan haec domino //p Busiride iure timeres  
 aut solito clausos // urere in aere uiros. (Pont. 3.6.39-42) 
 
[Mas tu, embora sejamos povo sob tal príncipe, acreditas que há medo em 
tratar com um exilado? Talvez isto temesses com razão com Busíride como 
senhor ou com quem costumava queimar homens encerrados no bronze]. 
 

Se, como já dissemos, tomamos o discurso sobre a clemência de Augusto em chave 

irônica, a aparente comparação antitética entre Augusto e os tiranos ganha outra luz. O 

 
608 Ver Wilson (2017) para análise da definição e diferenças entre hipérbole, ironia e hipérbole irônica.  
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que parecia ser uma contraposição se aproxima mais a uma irônica comparação em termos 

de falta de clemência. Além disso, a falta do nome do destinatário, deixa lugar à 

conjectura de que esta seja uma espécie de carta aberta, em que denuncia a perseguição 

que poderiam sofrer aqueles que mantivessem contato com a vítima de castigo de 

Augusto. 

A modo de resumo, diremos, então, que as figuras de Fálaris e Busíride são 

abordadas aqui para expor a falência que apresentam como exempla ao serem citados pelo 

poeta relegatus. A hiperbólica caraterização do exílio traz novos modelos de crueldade, 

entre os quais se destacam não apenas o inimigo, de quem a crueldade poderia ser até 

esperada. Ovídio vai além e traz como modelo de crueldade um amigo querido e, por 

comparação indireta com os reis legendários, o próprio princeps. Além disso, Ovídio se 

coloca também como uma vítima exemplar, que, como Perilo, pereceu por suas artes.  

 

 

2.3.2 Area de nostra nunc est tibi facta ruina: o exemplum coniugis 

 

O outro protagonista a ser destacado nas epístolas é a esposa do poeta, reiterada 

destinatária de suas notas. Durante o exílio, Ovídio dedica a sua esposa um total de nove 

peças, entre poemas e epístolas: Tr. 1.6; 3.3; 4.3; 5.2, 5, 11; 14; Pont. 1.4; 3.1. Ali, ela é 

caraterizada como mais uma personagem paradigmática, mesmo tendo ficado em Roma 

durante o exílio do marido609. Esse caráter modelar tem chamado a atenção de críticos 

que entenderam a figura da esposa não como uma personagem histórica, mas como uma 

criação poética da esposa ideal: 

 
[r]ecently, analyses of the exile’s wife have followed the same lines as 
scholarship on the exile literature more broadly, shifting from a more 
historical (Helzle, 1989) to a more literary (Hinds 1998; Petersen 2005; 
Reeber 2014) angle. Instead of associating the exile’s wife with one of 
Ovid´s actual, historical wives, recent scholarship has increasingly 
identified the wife as an amalgam of elegiac personae: the fickle puella, 
the elegiac domina, and the matrona (Petersen, 2005). Moreover, Joy 
Reeber (2014) has gone so far as to equate the wife with a metaphorical 

 
609 Cabe lembrar que anos depois, Tácito citará como exemplo de virtude os casos em que as esposas 
acompanham seus maridos no exílio (Ann. 1.3). 
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representation of a physical and literary corpus in the same way Maria 
Wyke (2002) has described Cynthia in Propertius610.   

 
Nesta linha, concordamos em que a idealização da esposa e criação de sua 

personagem como paradigma, por ter nascido com ela virtudes como a pudicitia, probitas 

e fides611, nos leva a pensar em uma persona esculpida pelo poeta, que admiravelmente 

encontra seu par no “Ovídio” relegado. Com efeito, é notável que a esposa nunca seja 

mencionada pelo nome, Fábia, o que deixaria ainda mais espaço para entendê-la apenas 

como um modelo e não como uma pessoa empírica que está sendo descrita. Não falta, 

porém, menção ao fato de que esta uxor é a terceira do poeta (Tr. 4.10.75, 

ultima, quae mecum seros permansit in annos, / sustinuit coniunx exulis esse viri [a 

última, que permaneceu comigo até os últimos anos, suportou ser esposa de um homem 

exilado]). Isto leva certamente a pensarmos em Fábia, algo que para Helzle, por exemplo, 

justifica a não aparição do nome “weil ihr Name selbstverständlich war”612. 

Não é a primeira vez que Ovídio como autor empírico escreve sobre mulheres que 

cumprem com estas virtutes, uma vez que nas Her¸ alguns dos argumentos formulados 

pelas heroínas abandonadas têm como base principal justamente este tipo de qualidade613. 

No exílio, o poeta julga a esposa que ficou em Roma após a relegação digna de ser a 

primeira dentre essas heroínas, portanto, portadora de todos os atributos necessários para 

se converter em mulher paradigmática. Uxor e Naso, poeta relegatus, são um par 

esboçado um para o outro.  

A seguir, buscaremos comprovar o aqui delineado prestando atenção aos poemas 

em que a esposa é posta em comparação (às vezes por igualdade, outras por superioridade) 

com exempla míticos recorrentes. Estas passagens já têm recebido atenção614. Contudo, 

buscamos aqui apontar algumas observações próprias (visitando os excertos de forma 

diacrônica, segundo a organização editorial dos livros) e certas divergências com 

interpretações já propostas pela crítica.   

 
610 Natoli (2017, 129). 
611 Tr. 5.5.45. 
612 Helzle (2003, 139). Nesta introdução a seu comentário de Pont. 1.4, Helzle também oferece informação 
pessoal sobre Fábia e sua ascendência.  
613 Mais sobre as virtudes das heroínas e sua utilização como ferramenta argumentativa em nossa 
dissertação de mestrado (UGARTEMENDÍA, 2017). 
614 Ver, especialmente, Davisson (1984b) e Larosa (2009). 
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A primeira elegia endereçada à Fábia é Tr. 1.6. Ovídio abre o poema com exemplos 

de grande amor por parte de um poeta a uma mulher: 

 
Nec tantum Clario est //p Lyde dilecta poetae,  
  nec tantum Coo // Bittis amata suo est,  
pectoribus quantum //p tu nostris, uxor, inhaeres,  
  digna minus misero, // non meliore viro. (Tr. 1.6.1-4) 
 
[Nem Lídia foi tão querida para o poeta de Claros, nem Bítis foi tão amada 
pelo seu de Cós, quanto tu, esposa, estás ligada a nosso peito, digna de um 
marido não melhor, mas menos desgraçado]. 
 

Primeiramente, Ovídio recorda Antímaco de Cólofon (ou de Claros), poeta grego anterior 

ao helenismo, que escreveu entre outras coisas poemas elegíacos dirigidos a sua amada 

Lídia. Em segundo lugar está Filetas de Cós, poeta helenístico entre cujas composições 

encontram-se poemas elegíacos dedicados a Bitis. Os poetas são citados para poder 

afirmar que o amor que Ovídio sente pela sua mulher, a quem também escreve, é maior 

do que o daqueles. Ao começar a epístola desse modo, Ovídio já predispõe o leitor externo 

a entender que os amores desses poetas não podem ser comparados com os que Ovídio 

sente pela sua mulher, já que o dele é maior. Ao dizer isto, opera ademais elevação de sua 

virtude poética, realçando sua superioridade em relação aos poetas gregos que não cantam 

uma mulher tão amada quanto a dele.  

 No quarto verso (digna minus misero, non meliore viro), Ovídio trabalha sua 

persona, ao acentuar o papel de esposo modelar (vir), digno companheiro para o modelo 

de esposa que está apresentando. Ao ler as elegias na forma em que estão dispostas no 

livro, a comparação e elevação do poeta em relação a Ulisses, que podemos ler no poema 

1.5, imediatamente anterior a este, já predispõe a pensar que se Ovídio pode ser visto 

como um novo Ulisses, sua mulher seria uma nova (e melhor) Penélope. Com efeito, o 

primeiro sinal de que a esposa pode ser considerada um exemplo de virtude feminina, 

está em 1.6.13-18: 

 
Sic mea nescio quis, //p rebus male fidus acerbis,  
  in bona venturus, // si paterere, fuit.  
hunc tua per fortis //p virtus summovit amicos,                           15 
  nulla quibus reddi // gratia digna potest.  
ergo quam misero, //p tam vero teste probaris,  
  hic aliquod pondus // si modo testis habet.  

 
[Assim, não sei quem, pouco leal na minha situação aziaga, esteve a ponto 
de cair sobre meus bens, se o tivesses permitido. Tua virtude o dissuadiu 
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por fortes amigos (15), a quem não pode ser devolvido o digno favor. 
Portanto, tu és reconhecida por testemunha tão verdadeira como infeliz, se 
ao menos esta testemunha tem algum peso]. 

 Neste trecho, Ovídio agradece a mulher pela virtus e por ter cuidado de seus bens 

e tê-los defendido de quem queria tomá-los para si, o que lembra de alguma forma, dos 

pretendentes de Penélope em casa de Ulisses, consumindo todos seus bens. Ovídio agora 

é testemunha, como o assinala com o poliptoto teste (17), testis (18), do caráter cuidadoso 

da esposa. A raiz disto podemos pensar novamente, na base da sequência de Roller, que 

estas ações estão sendo não apenas testemunhadas, mas também legitimadas por Ovídio, 

como público, que escreve o poema a modo de monumentum dedicado a este novo 

exemplum.  

Após predispor o público leitor a perceber sua poesia e a si mesmo como melhor 

do que os poetas-amantes mencionados anteriormente, introduz-se a ideia de que a esposa 

não é apenas modelo de mulher amada e celebrada por um poeta, mas paradigma feminino 

de virtude. O poeta recorre a exempla míticos para descrever sua mulher, porém, ela os 

ultrapassa615 em probitas: 

 
Nec probitate tua //p prior est aut Hectoris uxor616,  
  aut comes extincto // Laodamia viro.                                        20 
tu si Maeonium //p vatem sortita fuisses,  
  Penelopes esset // fama secunda tuae:  
sive tibi hoc debes, //p nullo pia facta magistro,  
  cumque nova mores // sunt tibi luce dati,  
femina seu princeps //p omnes tibi culta per annos                    25   
 te docet exemplum //coniugis esse bonae  
adsimilemque sui //p longa adsuetudine fecit,  
  grandia si parvis // adsimilare licet. (Tr. 1.6.19-28) 
 
[Nem a esposa de Heitor é melhor que tua probidade, nem Laodamia, 
companheira para o falecido marido (20). Se te tivesse sido designado o 
vate meônio, a fama de Penélope teria seguido a tua: seja se deves teus atos 
piedosos a ti mesma, não a algum mestre, e esses costumes te foram dados 
com o início da vida, seja se uma mulher principal admirada por ti por todos 
esses anos (25) te ensine que tu és exemplo de boa esposa, e pelo longo 
trato te fez semelhante a ela, se é permitido assimilar o grande com o 
pequeno].  

 

 
615 Larosa (2014, 373) entende que nestes versos Ovídio indica que sua mulher é similar a estas heroínas. 
Porém, parece claro que a estratégia do poeta é sublinhar a superioridade de sua mulher e não apenas colocá-
la em paralelo com estes exempla.  
616 Ver também Tr. 4.3.29-30.  
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Andrômaca e Laodamia somam-se a Penélope617 como exempla mitológicos de 

fidelidade conjugal. Penélope e Laodamia são “autoras” de duas epístolas do corpus das 

Her (Ep. 1 e 13, respectivamente). A epístola de Penélope, em especial, não é apenas a 

primeira, mas também tem conteúdo programático. Uma das causas é seu caráter de 

exemplum coniugis bonae618. O exílio, contudo, abre espaço para um novo exemplum. 

Para caracterizar sua importância, Ovídio, retomando um elogio já feito por Propércio619 

a sua amante, diz que se Homero a tivesse conhecido, a teria priorizado ante Penélope 

(21-22). Mas, ao menos na ordem lexical no dístico, Fábia (21, tu) aparece como primeira 

palavra do hexâmetro, antes de Penélope, que abre o pentâmetro. A afirmação de que sua 

esposa é, de fato, exemplum coniugis chega no verso 26, com os termos em posição 

destacada no pentâmetro, nas duas partes do verso, adjetivado ainda por bona. Diversas 

interpretações entendem que a femina princeps do verso 25, que a assinala como 

exemplum coniugis, seria Márcia, prima irmã de Augusto620, mas há quem conjecture 

tratar-se da própria Lívia, esposa de Augusto621. Seja uma ou outra, essa relação 

interpessoal com mulheres de alta classe acaba de perfilar a coniunx como um modelo 

feminino.  

Ovídio continua a reforçar a preeminência de sua mulher sobre as outras afirmando: 

  
Prima locum sanctas//p heroidas inter haberes, 
  prima bonis animi // conspicerere tui. (Tr. 1.6.33-34) 
 
[Primeira, terias um lugar entre as sagradas heroínas, primeira serias 
reconhecida pelas qualidades de teu ânimo].  
 

Ante o novo exemplum, o poeta, revisita suas Her, cujas mulheres mítico-históricas 

compartilham como caraterística a fidelidade (fides) com o marido. Ovídio se tivesse 

como (re)escrever agora suas epistulae, colocaria a esposa como programática na 

primeira posição, isto é, prima como ressalta com a anáfora do termo em ambos os versos 

 
617 Para a presença recorrente de Penélope na poesia latina (especialmente em Catulo e Propércio), ver 
Larosa (2014). 
618 Isto foi estudado em detalhes em nossa dissertação de mestrado (UGARTEMENDÍA, 2017, 70-81) e 
em artigo decorrente (UGARTEMENDÍA, 2017b). 
619Propércio, 2.28.29-30: et tibi Maeonias omnis heroidas inter / primus erit nulla non tribuente locus 
[tu sentarás à frente de heroínas Meônias – nenhuma delas negará teu posto]. Traduação de Flores (2014). 
620 Andre (1968, xxii); Luck (1977, 61); Della Corte (1973 II, 223). 
621 Owen (1885, 71). 
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do dístico jogando com a possibilidade da sintaxe mimética, ao colocar prima na primeira 

posição de cada verso622. Ao ler este dístico, Hinds faz a seguinte astuta observação: 

  
[w]hat exactly would he then been saying in line 22: “You would be the 
first to have a place (prima locum…haberes) amongst my Heroides”. If we 
have learnt anything is the importance of bearing in mind the layout of 
Ovid´s earlier poetry books when trying to understand Ovidian illusion to 
those books. If Ovid’s wife were to be given first place amongst Ovid’s 
Heroides who would thereby be relegated to second place in the collection? 
Why, none other than Penelope, whose letter is currently the first in the 
collection. Ovid, in fact, would be doing for his wife exactly what he said 
Homer would have done for her, in line 22: Penelope esset fama secunda 
tuae623. 

 
Assim como anteriormente notamos a elevação da persona ovidiana ao nível heroico, 

também sua mulher é passível desta elevação ao ser listada como uma das heroínas que 

“escrevem” nas Her. Lembremos que estas mulheres fazem parte, em sua maioria, de um 

passado épico ou trágico, o que traz traços desses gêneros à elegia ovidiana no momento 

em que são inseridas nesse novo contexto poético. Sendo a esposa mais uma heroína, 

primeira ante Penélope, podemos concluir que ela também é digna de elevação genérica.  

Outras mulheres exemplares por seu caráter mereceram ser cantadas. Por ser ela 

mesma também exemplum, como demonstra o poeta, a esposa também merece ser 

imortalizada na poesia. Esse é o objetivo do poema, que fecha com a tópica da perenidade 

da poesia, prometendo: carminibus vives tempus in omne meis (Tr. 1.6.36 [viverás sempre 

em meus poemas]). Ovídio comemora com este monumentum o novo exemplum. 

Em Tr. 1.6.36, faz-se presente também a consciência ovidiana do poder da poesia, 

capaz de instaurar in omne tempus modelos exemplares, ressignificando personagens 

históricas ao elevá-las ao status de personagens míticas. Ao mesmo tempo em que 

subestima a qualidade dos exempla conhecidos e utilizados inclusive por ele, propõe 

novos paradigmas. Ao inscrever a esposa em seu monumentum, Ovídio preserva sua 

memória como paradigma para as próximas gerações. No verso 36, o poeta reafirma o 

caráter imortal de sua poesia, que não sofre diminuição de sua qualidade com a relegação 

de seu vate.  

 
622 Sobre a colocaão de não só de primus no início do verso, mas também de medius, no meio é de imus no 
fim, ver Hasegawa (2019b), que assinala o jogo da sintaxe mimética trazendo exemplos de Virgílio, 
Horácio, Propércio e Ovídio. 
623 Hinds (1985, 28). Itálico do autor.  
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Isto último é reafirmado posteriormente no final de Tr. 3.3, segunda peça dirigida 

à esposa – descrita por Ovídio como epistula (1) – e que já foi comentada no capítulo 

anterior por conter o epitáfio do poeta. À optima coniunx (55) ele pede para sepultar seus 

ossos em Roma, após aceitar que sua sombra romana vagará entre as sármatas (63)624. 

Todavia, a confiança nos monimenta (78) que representam seus libelli parece maior que 

o desassossego. Por isso, espera que lhe outorguem nomen et tempora longa (80). 

Tr. 4.3 é a terceira peça endereçada à esposa. O contexto lembra o exclusus amator 

da elegia amatória, separado de sua amada em uma situação semelhante à do 

paraklausithyron, cuja porta, porém, é substituída pela longa distância entre ambos. O 

poema elegíaco enfatiza novamente a fides de sua mulher, que lamenta a fortuna do 

marido, porém, ainda o ama (20). Seu tormento em Roma é assimilado de modo patético 

ao de Andrômaca vendo Heitor sendo arrastado por Aquiles (29). Os exempla listados 

entre 63-70 não se limitam a casos de amores conjugais, mas a personagens que têm sido 

castigados por Júpiter (igual a ele, último da lista), mas que não por isso trouxeram 

vergonha a seus seres queridos. O objetivo desta comparatio é mais uma vez argumentar 

sobre a importância da desgraça para alcançar a glória. Ela, assim, em vez de ter vergonha 

de ser sua esposa (61), deveria defendê-lo (71). Em razão disso, o poeta lhe pede ser 

exemplum coniugis bonae (72). Por causa da retomada das mesmas palavras utilizadas 

em 1.6.26, entendemos o verso como uma alusão àquela consagração de sua mulher como 

modelo, e, ao mesmo tempo, como reprimenda, que voltará a aparecer em Pont. 3.1, como 

veremos infra. 

Seguindo a mesma lógica da comparação com o errar de Ulisses, Ovídio aponta que 

agora a queda de Troia foi fonte da fama de Heitor (75), que as ondas que Tifis (timoneiro 

da nave Argos) soube surcar o fizeram conhecido por sua habilidade (77) e que a 

enfermidade dos homens outorga valor à cura que Febo lhes outorga (78). A partir destes 

exempla, o poeta conclui que é sua (má) fortuna do poeta a que em verdade outorga 

oportunidade de glória a sua esposa (83-84, utere temporibus ... et patet in laudes area 

magna tuas [aproveita a ocasião (...) e uma grande oportunidade se abre para tua glória). 

O exílio é pensado mais uma vez da perspectiva de sua utilitas. A boa fortuna da esposa, 

 
624 Inter Sarmaticas //p Romana vagabitur umbras. Note-se na construção do hexâmetro o termo Romana 
destacado no meio e posicionado, de fato, entre as Sarmaticas umbras.  
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que é elevada a figura paradigmática, tem a má fortuna do poeta como causa sine qua 

non, já que assenta as bases para a criação do mito do exílio. 

Tr. 5.5, quinta peça a ela dedicada625, é escrita em homenagem ao aniversário da 

esposa. Nela exaltam-se os mores (43) semelhantes aos de Andrômaca e Penelope (44), 

pudicitia, probitas, fides (45) e pietas (59). Na construção retórica da figura da mulher, 

mais uma vez, o poeta utiliza as ferramentas da sententia seguida de exempla. Os pontos 

de comparação são novamente personagens com conotações épicas e trágicas, inserindo 

o sofrimento heroico no contexto do lamento elegíaco: 

 

Scilicet adversis //p probitas exercita rebus  
  tristi materiam // tempore laudis habet.                                    50 
si nihil infesti //p durus vidisset Vlixes,  
  Penelope felix, // sed sine laude foret.  
victor Echionias //p si vir penetrasset in arces,  
  forsitan Euadnen // vix sua nosset humus.  
cum Pelia genitae //p tot sint, cur nobilis una est?                      55 
  nempe fuit misero // nupta quod una viro.  
effice ut Iliacas //p tangat prior alter harenas,  
  Laodamia nihil // cur referatur erit.  
et tua, quod malles, //p pietas ignota maneret,  
  implerent venti // si mea vela sui. (Tr. 5.5.49-60)                     60 
 
[É evidente que a probidade experimentada em situações adversas possui 
matéria de distinção em momentos tristes (50). Se o duro Ulisses não 
tivesse visto nada hostil, Penélope seria feliz, mas sem distinção. Se o 
marido tivesse penetrado vitorioso nas fortalezas de Equião, talvez sua 
terra apenas tivesse conhecido Evadne. Embora Pelias tenha tido tantas 
filhas, por que uma única é famosa? (55) Justamente porque uma foi esposa 
para um marido infeliz. Faz com que outro toque primeiro as praias ilíacas, 
Laodamia não terá por que ser nomeada. E tua piedade, o que preferes, 
permaneceria desconhecida, se seus ventos incharam minhas velas (60) ].  
 

Às já mencionadas Penélope e Andrômaca (44), somam-se agora mais uma menção a 

Penélope, heroína homérica igual a Laodamia (58), e às trágicas Evadne (33-34) e Alceste 

(55-56). A esposa do poeta fecha a lista como mais uma heroína que, ao ser assimilada às 

anteriores, toma para aquelas caraterísticas épico-trágicas daquelas. Este poema segue a 

linha de Tr. 3.3 e 4.3 ao continuar a defender o fato de que a queda em desgraça é o que 

trará notoriedade à persona da esposa (e tangencialmente ao próprio poeta). A fama, 

 
625 A quarta é Tr. 5.2. A epistula (1) trata sobre a sofrimento do poeta no exílio. Não há praticamente 
referências à esposa. Inclusive alguns editores (ANDRE, 1968, ad loc.; HALL, 1995, ad loc.) consideram 
que a partir do verso 45 começaria uma nova peça, inteiramente endereçada a Augusto, chamado de Júpiter, 
como frequente no exílio (46).  
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portanto, funciona como incentivo para atravessar o mal momento que estão passando 

porque será o que os manterá vivos na posteridade.  

O último poema626 dedicado à esposa é também o último da coleção dos Tr, já 

comentado acima. Tr. 5.14 abre-se com a declaração do poeta de ter-lhe oferecido em 

seus livrinhos monumenta (1-2). A promessa da fama vem da mão do ingenium do poeta 

que apresenta sua mulher com um perpetuum nomen (14-15), o maior presente que pode 

lhe deixar. A esposa do relegatus é capaz de reverter a condição de mutus de Ovídio: 

quod numquam vox est de te mea muta (17 [já que minha voz nunca está muda sobre ti]). 

A condição de mutus tem sido aduzida em outros momentos como um dos principais 

danos que a relegação teve sobre sua condição como homem e poeta. A esposa, porém, 

tem uma força tal que contraria a condição imposta pelo princeps. 

O argumento de que a fama chega após a desgraça volta de forma contundente: 

 
Area de nostra //p nunc est tibi facta ruina, 
   conspicuum virtus // hic tua ponat opus. (Tr. 5.14.23-24) 
 
[Agora de nossa ruína foi feito um lugar para ti, que tua virtude levante 
aqui uma obra ilustre]. 
 

Este dístico, que ocupa o meio do poema de 46 versos, trata justamente do proveito que 

o poeta tira de sua relegação, como uma ferramenta que, em verdade, lhe permite fazer 

coisas que não poderia ter feito de outro modo. Nostra ...ruina, em posição de destaque, 

é o que dá lugar à grandeza da mulher. Remete-nos, ademais, ao primeiro poema dirigido 

à mulher, 1.6, em que se menciona pela primeira vez o exílio como a ruína do poeta e a 

importância de sua mulher para se reerguer:  

 
Te mea supposita //p ueluti trabe fulta ruin(a)_est:  
     siquid adhuc ego sum, // muneris omne tui est.  
 
[Por ti, colocada debaixo como uma trave, foi sustentada minha ruína. Se 
até agora eu sou alguma coisa, tudo é obra tua]. 
 

 
626 Este é o sétimo poema a ela dedicado nos Tr. O sexto é 5.11, peça breve em que o poeta responde a uma 
carta da esposa em que ela se queixa por ser exulis uxor. O consolo que envia à mulher centra-se, em 
verdade, na terminologia jurídica de sua condição, esclarecendo que ele não é exul, mas tem um castigo 
mais suave (9-10). Ele é chamado pelo próprio Augusto (ipse) relegatus (21). Ainda que não trate da figura 
da esposa, o poema tem relevância ao entendermos como uma forma de reivindicação de si próprio. Mesmo 
que ele utilize exul inúmeras vezes, aqui fica claro que esses usos funcionam como ferramenta retórica para 
o páthos de quem lê.  
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Com a nova imagem da mulher e seu papel preponderante após a ruína do marido, o poeta 

ressalta mais uma vez sua resiliência, ressurgindo dos escombros para trazer este 

monumentum. A mesma ideia, mas sem a imagem do colapso representado pela ruina, foi 

expressa em 5.5.52, analisado supra, na qual as coisas hostis que Ulisses havia visto eram 

a causa da fama de Penélope. É este, então, mais um momento em que a esposa do 

relegatus aproxima-se à do herói grego.  

O merecimento de louvor de sua esposa está provado. Novamente, no último poema 

da coleção, seu comportamento é espelhado ao das mulheres míticas já mencionadas, 

apresentando mais uma vez os exempla após sententia sobre a rara virtus (29) que sua 

mulher exibe: 

 
Rara quidem virtus, //p quam non Fortuna gubernet,  
  quae maneat stabili, // cum fugit illa, pede.                               30 
†siqua tamen pretii //p sibi merces ipsa petiti†  
  inque parum laetis // ardua rebus adest,  
ut tempus numeres, //p per saecula nulla tacetur,  
  ut loca, mirantur // qua patet orbis iter.  
aspicis ut longo //p teneat laudabilis aevo                                   35 
  nomen inextinctum // Penelopaea fides?  
cernis ut Admeti //p cantetur et Hectoris uxor  
  ausaque in accensos // Iphias ire rogos?  
ut vivat fama //p coniunx Phylaceia, cuius  
  Iliacam celeri // vir pede pressit humum?                                 40 
morte nihil opus est //p pro me, sed amore fideque:  
  non ex difficili // fama petenda tibi est.  
nec te credideris, //p quia non facis, ista moneri:  
  vela damus, quamvis// remige puppis eat.  
qui monet ut facias, //p quod iam facis, ille monendo                 45 
  laudat et hortatu // comprobat acta suo. (Tr. 5.14.29-46) 
 
[Rara, certamente, é a virtude que não governa a Fortuna, a que continua 
com pé estável (30), quando aquela foge. Se alguma, porém, [se considera] 
a si mesma pagamento do preço pedido e aparece altiva em situações pouco 
felizes, para que contes o tempo, não é calada ao longo dos séculos (35), 
para que contes os lugares, é admirada por onde haja no mundo um 
caminho. Vês como louvável fidelidade de Penélope mantêm seu nome 
inextinto por longo tempo? Percebes como é cantada a esposa de Admeto 
e a de Heitor e a filha de Ífis que ousou se arrojar na pira acesa? Como 
vive, pela fama, a esposa filácea, cujo marido pressionou com rápido pé a 
terra ilíaca? (40) Não é necessário morrer por mim, mas por amor e por 
fidelidade: não deves procurar a fama pela dificuldade. E não acredites que 
advirto isto porque não o faças, abro as velas embora a nau avance com o 
remo. Quem adverte que o faças o que já fazes ele te louva advertindo (45) 
e com sua exortação comprova teus atos. ] 

 
Nesta última assimilação de sua mulher às heroínas épico-trágicas (novamente Penélope, 

Alceste, Andrômaca, Evadne e Laodamia) repete-se o argumento de que a fama chega 
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após a desgraça, e, com sua esposa, já demostrada pelos frequentes paralelismos como 

mais um modelo de fidelidade conjugal, não será diferente. Larosa enfatiza o caráter 

didático destes versos, por meio do uso de verbos aspicio (35) e cerno (37) e as 

interrogações (35-40). A partir dessa natureza didática, diz a autora, a esposa deve 

aprender e não imitar, já que não se lhe pede a morte (41), mas que aprenda apenas o 

sentido da fidelidade627. Contudo, embora seja um trecho com caraterísticas didáticas, nos 

últimos versos se assegura que ela já faz tudo isso e muito bem628. Apenas estaria aqui 

reforçando que ela deve continuar agindo como o faz. O poliptoto moneri (43), monet, 

monendo (45) é a chave para entender o elogio. Mais do que aprender, diríamos, ela deve 

não exagerar. Se ela já não soubesse ser modelo de fidelidade, não estaria na lista. A 

advertência do monere chega como um aviso do vates sobre a iminência de sua 

imortalidade, escrita no monumentum que acaba de finalizar com esta última composição 

dos Tr. 

Em Pon. há apenas duas epístolas dirigidas à esposa: 1.4 e 3.1. Ambas, entre 

elogiosas e repreensivas, acabam por delinear o exemplum coniugis que completa o casal 

mítico do exilado e sua fiel mulher. Como marcamos anteriormente, parte da construção 

desta persona tem a ver com sua elevação à figura de caraterísticas épico-trágicos. Pode-

se ilustrar isto muito bem em 1.4, epístola em que se nota uma integração entre épica e 

elegia629. O lamento do exilado centra-se na passagem do tempo e em como isso afeta 

visivelmente a aparência do poeta. A queixa continua sendo hiperbólica, não apenas pela 

insistência nele, mas também pelo fato de que teriam passado apenas quatro anos, 

aproximadamente, desde que Ovídio teria abandonado Roma em direção a Tomos. 

Porém, segundo sua descrição, pareceria que tivessem passado muitíssimos mais. O rosto 

desfigurado pela velhice (2) torna-se irreconhecível: nec, si me subito uideas agnoscere 

possis (5, [e não poderias me reconhecer se me visses de repente]), diz o poeta ao falar 

com a esposa. Gaertner identifica outras passagens ovidianas em que se faz alusão ao 

reconhecimento (agnoscere). Porém, nada diz sobre a possível alusão à Odiseia 23 que 

menciona, na introdução ao comentário desta epístola, como intertexto particularmente 

na segunda metade630. Adicionamos então o verso 5 às possíveis alusões ao reencontro 

 
627 Larosa (2014, 379). 
628 Ver Pont. 3.1.89-92. 
629 Ver Perez Vega (2000, 23) e Gaertner (2001, ad loc.) para os elementos lexicais e temáticos de ambos 
os gêneros nesta epístola.  
630 Gaertner (2001, ad loc.). 
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entre Penélope e Ulisses. Após a chegada do herói a Ítaca, Penélope não consegue 

reconhecer Ulisses à primeira vista, mas precisa colocá-lo a prova para saber se ele é 

realmente seu marido, conhecedor de detalhes conjugais só deles. Ovídio, na epístola, 

também sublinha que, se sua mulher o visse subito, tampouco o reconheceria. 

 As causas da mudança drástica de seu aspecto não se reduzem apenas a passagem 

do tempo. Também a ansiedade e as contínuas fadigas (8) afetaram o homem, que precisa 

recorrer mais uma vez a comparações hiperbólicas para poder dar conta de sua descrição: 

a quantidade de desgraças são tantas que deveria ser mais velho do que Nestor631 para 

conseguir suportá-las (9-10). Segue a estes versos uma série de exemplos sobre como os 

labores, quebrantam inclusive os corpos fortes do boi (11), a terra (14), o cavalo (16) e a 

nau (17). Com me quoque (19) ele mesmo fecha esta lista, dizendo que seus mala (19) o 

obrigam a ser velho antes do tempo (20). Segue uma longa comparatio (23-44) entre o 

poeta e Jasão, muito similar ao que ele fez com Ulisses em Tr. 1.5, amenizando as 

desventuras do herói em contraposição ao que o relegatus deve sofrer. Ovídio conclui 

que os sofrimentos do Esônida não são tão terríveis como os dele:  

 
Durius est igitur nostrum, fidissima coniunx,  
  illo quod subiit Aesone natus opus. (Pont. 1.4.45-46) 
 
[Mais duro, pois, é o nosso labor, fidelíssima esposa, do que aquele que o 
filho de Esão suportou]. 

 
A fidissima coniunx – único lugar do corpus em que ela é adjetivada assim – fica em 

destaque não apenas pelo superlativo e a posição no final do verso, mas porque 

semanticamente, no contexto da comparatio entre Ovídio e Jasão, ela se contrapõe a 

Medeia, esposa do herói, e paradigma de crueldade632. Durius, que abre o verso 25, 

lembra mais uma vez o fato de que não mais Ulisses nem Jasão podem ser tidos como os 

sofredores paradigmáticos, já que agora seu opus é mais pesado. A dureza, ainda, pode 

se ver representada pelo forte hipérbato633 que separa durius no começo do dístico e o 

substantivo opus, no final.  

 
631 Personagem proverbial por sua longevidade.  
632 É interessante lembrar aqui, a modo de curiosidade, que a scribentis imago de Medeia na Ep. 12 das 
Heroides, longe de fazer algum tipo de menção de sua crudelitas, enfatiza sua credulitas e seu caráter de 
simplex puella enganada. Para mais sobre Medeia nas Her, ver Ugartemendía (2017; 2017b). 
633 Gaertner (2001, ad loc.): “[t]he present hyperbaton of a noun and its epithet spanning a whole couplet 
is extremely rare”. 
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A velhice afeta também a esposa (47, te quoque, retomando me quoque, do verso 

19), a quem afirma ter deixado jovem ao partir (47, quam iuvenem discedens Vrbe reliqui 

[que deixei jovem separando-me da Urbe]) e que por força de tantas desgraças deve ter 

envelhecido. Com Helzle634, comparamos este dístico com o final da epístola de Penélope 

nas Her (Ep. 115-116), que fora uma puella no momento da partida do amado (115, te 

discedente), mas agora já é anus (116). Com esta alusão, Ovídio mais uma vez outorga à 

esposa o caráter de Penélope.  

Mesmo sem ter comparações explícitas entre sua mulher e outro exemplum 

mitológico, as reiteradas alusões intertextuais auxiliam na caraterização, que, outra vez, 

é comparável a Penélope, em oposição a Medeia. Isto confirma seu papel como fidissima 

coniunx, já consagrado no monumentum dos Tr.  

Todavia, ao mesmo tempo em que a poesia pode elevar o caráter de uma pessoa e 

torná-la modelar, não falta a advertência de sua capacidade para fazer justamente o 

contrário, como se comprova em Pont. 3.1. Esta peça é, com exceção de Tr. 2, a mais 

longa do corpus do exílio. Além de ser a última dirigida à mulher, em que fala em termos 

por vezes até agressivos, trata temas de relevância para obra toda, como a descrição 

geográfica de Tomos e a falta de pax no território, que sempre pode ser lido como crítica 

direta à proclamada pax Augusta. Além disso, apresenta o mais extenso tratamento da 

figura de Lívia, esposa de Augusto, em todo o corpus. Também é reconhecida sua 

tendência didática635, que Claassen propõe entender como um ars precandi636 na qual o 

poeta ensina à mulher como se aproximar de Lívia. Pelo denso conteúdo, tem merecido 

bastante atenção da crítica. Esta é, por exemplo, uma das poucas peças que tem um 

comentário próprio637. Davisson, ainda, considera que devido a sua posição de abertura 

do livro terceiro de Pont – cuja organização editorial, como tem sido proposto por 

Froesch638, teria sido premeditada pelo autor Ovídio – faz dela uma epístola programática, 

 
634 Helzle (2003, ad loc.). 
635 Nagle (1980, 44-46). 
636 Claassen (1987, 38). Termo já utilizado por Rand (1928). 
637 Larosa (2014).   
638 Froesch (1968). 
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inclusive porque “it makes explicit an attitude about the poet’s authority over his 

characters”639.  

Ovídio dirige versos particularmente duros à esposa, nos quais reprova suas atitudes 

e demonstra que, assim como ele fundamentou sua elevação a exemplum, agora ela deve 

demonstrar que merece esse tratamento, já que a posteridade poderá julgar e duvidar sobre 

isso. Com a astúcia característica do poeta, ele ironiza:  

 
Non igitur mirum //p finem quaerentibus horum  
  altera si nobis // usque rogatur humus.                                     30 
Te magis est mirum //p non hoc euincere, coniunx,  
  inque meis lacrimas // posse tenere malis.    
Quid facias quaeris? //p Quaeras hoc scilicet ipsum,  
  inuenies, uere // si reperire uoles.  
Velle parum est: //t cupias ut re //h potiaris oportet                    35 
  et faciat somnos // haec tibi cura breues.  (Pont. 3.1.29-36) 
 
[Portanto, não é admirável se para nós que buscamos o fim destas coisas 
continuamente seja reclamada outra terra [30]. É mais admirável que tu, 
esposa, não superes isto, e que possas reter tuas lágrimas ante minhas 
desgraças. Perguntas que deverias fazer? Perguntes isso mesmo, descobri-
lo-ás se realmente quiseres encontrar. Querer é pouco. É necessário que 
desejes obtê-lo [35] e que esta preocupação faça teu sonho breve]. 
 

A advertência vai na esteira dos elogios anteriormente propiciados: quem é fiel, proba e 

piedosa, deve se magoar pelo infortúnio do marido. Aquilo que era exaltado, isto é, o 

sofrimento da mulher só em Roma, afastada do amado, aqui é exigido, de modo que a 

mulher possa continuar preservando o título de exemplum coniugis outorgado. Quid 

facias quaeris? (33) da vazão à aparição do praeceptor, que vai recomendar diferentes 

atitudes para que sejam tomadas pela esposa com o fim de pedir o perdão do marido, e, 

por conseguinte, a permissão para voltar a Roma. Ao ler a epístola ficamos sabendo que 

a reprimenda tem sua causa na falta de ação por parte da esposa, que se comprova no fato 

de que o poeta continua sem receber o anelado perdão.  

Logo depois desta queixa, Ovídio lembra a mulher, de forma ainda mais 

intimidante, de que, assim como ele a elevou poeticamente a esposa modelar, agora é o 

momento de fazer para merecer tal distinção. Para exprimir isso, recorre ao uso de uma 

Alexandrian footnote: 

 
639 Davisson (1984b, 326). No artigo, a autora também destaca a terminologia elegíaca e dramática utilizada 
na composição. Colakis (1987) analisa de forma detida a presença do poeta como uma espécie de 
praeceptor amoris. 



 
166 

 

 
Magna tibi inposita est //p nostris persona libellis:  
  coniugis exemplum //diceris esse bonae.  
Hanc caue degeneres, //p ut sint praeconia nostra                      45 
  uera; uide Famae // quod tuearis opus.  
Vt nihil ipse querar, //p tacito me Fama queretur,  
  quae debet fuerit // ni tibi cura mei. (Pont. 3. 1. 43-48) 
 
[Um grande papel te foi imposto pelos nossos livrinhos: diz-se que és 
exemplo de boa esposa. Evita desonrá-lo, para que nossas proclamações 
sejam (45) verdadeiras; procura defender a obra da Fama. Embora eu 
mesmo não me queixe, estando eu calado a Fama se queixará, se tua 
preocupação por mim não fosse a que deve]. 

 
A footnote está marcada pelo verbo diceris (44), colocado no centro do pentâmetro, 

ressaltando a citação. Aqui o poeta remete à própria obra, em relação autotextual. 

Coniugis exemplum bonae no verso 44 é o mesmo atributo dado à esposa em Tr. 1.6.26: 

exemplum coniugis...bonae, que se repete, a modo de exortação, em Tr. 4.3.72. Levando 

em consideração que com o uso de Alexandrian footnotes o poeta procura em parte se 

inserir na tradição poética anterior remarcando sua continuidade, o que nos diz Ovídio 

fala sobre o poder de sua obra como monumentum e sobre sua autoridade para perpetuar 

modelos ali consagrados. A alusão autotextual não apenas autoriza a importância do livro 

como monumentum, mas diz também sobre a ideia de organização editorial e do desejo 

de estabelecer relações pela leitura sequencial dos poemas. Para entender esta alusão é 

necessário haver lido os livros que compõem os Tr., uma vez que foi neles que o modelo 

foi proposto e o monumentum, consagrado.  

Alguns versos depois, o poeta volta a aludir autotextualmente a um dos poemas 

anteriores em que enaltece a figura da esposa, ao dizer: 

 
Nec te nesciri //p patitur mea pagina, qua non  
  inferius Coa // Bittide nomen habes. 
Quidquis ages igitur, //p scena spectabere magna 
  et pia non paucis // testibus uxor eris. (Pont. 3.1. 57-60) 
 
[E não te permite ser desconhecida minha página, pela qual não tens um 
nome inferior a Bitis de Cós. Portanto, faças o que quiseres, serás 
contemplada no grande cenário e serás pia para não poucas testemunhas]. 

 
Mea pagina refere-se a Tr. 1.6.2, pentâmetro já citado acima, em que se lê nec tantum 

Coo // Bittis amata suo est. A alusão é reforçada ainda pelo paralelismo na posição no 

verso de Coo Bittis, em Tr. 1.6.2 e Coa Bittide, na passagem agora citada, ambas 

colocadas de um e outro lado da diérese do pentâmetro.  Desse modo, ao mesmo tempo 
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que Ovídio se lamenta em Pont. 3.1 de sua desgraça e reprova a atitude de sua esposa, 

salienta, mediante jogo com o mecanismo poético das Alexandrian footnotes e distintas 

alusões autotextuais, a capacidade de sua poesia para enaltecer ou não a pessoa escolhida. 

A seguir, Ovídio adverte a mulher sobre o julgamento da posteridade: 

 
Crede mihi, quotiens //p laudaris carmine nostro,  
  qui legit has laudes, // an mereare rogat.  
Vtque fauere reor //p plures uirtutibus istis,  
  sic tua non paucae // carpere facta uolent. (Pont. 3.1.61-64)  
 
[Acredita em mim, quantas vezes és elogiada por nosso poema, quem lê 
estes elogios pergunta se acaso os mereces. E como acredito que muitas te 
favorecem por estas virtudes, assim não poucas querem agredir teus atos]. 
 

O merecimento ou não dos elogios será motivo de avaliação pela posteridade, e é isso o 

que pode pôr em xeque a continuidade da esposa como exemplum coniugis. O exemplum, 

como buscamos demonstrar no decorrer deste capítulo, sempre está em discussão, 

podendo ser avaliado, contestado e substituído. Portanto, nestes versos o poeta deixa o 

aviso de que o status de Fábia não está necessariamente assegurado in omne tempus, mas 

que pode ser mantido, caso se faça jus a ele.  

A última aparição da lista de mulheres virtuosas, que repete Alceste (106), Penélope 

(107-108), Laodamia (109-110) e Evadne (111-112) é utilizada agora, mas como exemplo 

daquilo que, para Fábia, não é necessário fazer. Repetindo o mesmo que já disse em Tr. 

5.14.41, Ovídio esclarece: morte nihil opus est (113). Nesta última aparição daquelas 

mulheres, elas não são mais trazidas como modelos a seguir. A esposa do poeta tem uma 

tarefa: ela deve chegar até Livia, mulher do princeps, para pedir ajuda. É com esse fim 

que o marido relegatus assume agora função de um praeceptus que guia a esposa no modo 

em que deverá se aproximar a Caesaris coniunx (114-164). Mas o objetivo dele não é 

ensinar para que a mulher obtenha um benefício. O benefício é em verdade para si próprio.  

Esta última epístola à esposa, em conclusão, não desfaz o que foi construído ao 

longo das peças anteriores, mas aborda a questão da probitas da mulher agora do ponto 

de vista da utilidade para mudar o curso das coisas na situação do poeta. Se, por vezes, se 

afasta daquilo que tinha se afirmado sobre ela ao tê-la elevado como modelo, ao mesmo 

tempo o poeta reforça que, seguindo uma série de preceitos, a esposa poderá manter o 

status adquirido graças à poesia do marido. A possibilidade, portanto, de que a uxor exulis 



 
168 

 

seja um novo exemplum e lhe seja consagrado um monumentum, cuja validade se perpetue 

no tempo, está atrelada à própria autoridade poética do poeta exul. Como apontado em 

Tr. 5.14, a confiança no poder da poesia apoia-se na confiança da autoridade de sua 

palavra, que, com seus versos, pode conferir uma forma imortal positiva ou negativa.  

 

 

2. 4 O poeta e a autoridade de seu ingenium  

 

Para terminar este capítulo cujo centro de atenção foram as diferentes 

comparationes estabelecidas pelo poeta relegatus e exempla mitológicos, refletiremos 

sobre os perigos do ingenium do artista e as consequências acarretadas por suas artes a 

partir da comparação entre, de um lado, a situação do poeta exilado e, de outro, o mito de 

Dédalo e Ícaro. Embora aqui o foco não esteja na refutatio exemplorum, parece-nos 

propício destacar este paralelismo que joga com o conhecimento prévio do leitor para 

contribuir à construção da identidade desta persona relegata ovidiana. 

Em primeiro lugar, umas resumidas palavras sobre Dédalo. Como descrito nas Met. 

8.159, Dédalo era ingenio fabrae celeberrimus artis [celebérrimo por seu engenho na arte 

da construção]. Após haver aconselhado Ariadne a entregar o fio a Teseu, que mais tarde 

permitiria sua escapada do labirinto que ele mesmo construiu, foi retido em Creta pelo rei 

Minos. O desfecho desta história é conhecido: disposto a fugir, cria, com plumas e cera, 

asas para seu filho Ícaro e ele próprio fugirem voando. Ícaro, sem ouvir os conselhos do 

pai, voa muito próximo ao sol, derretendo a cera das asas e causando sua morte, após a 

queda no mar. 

Este mito é trazido como exemplum nos Tr. em três oportunidades. A primeira 

ocorrência se dá em Tr. 1.1, elegia a modo de propemptikón, na qual o poeta usa o 

exemplo para ilustrar a importância do comedimento: 

 
Ergo cave, liber, //p et timida circumspice mente,  
   ut satis a media // sit tibi plebe legi.  
dum petit infirmis //p nimium sublimia pennis  
   Icarus, aequoreis // nomina fecit aquis. (Tr. 1.1.87-90) 
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[Toma cuidado, pois, livro, e olha ao redor timidamente, para que te baste 
ser lido pelo povo comum. Enquanto Ícaro com frágeis asas se precipita a 
uma parte demasiado alta [do céu], deu nome às águas marinhas]. 
  

Nos versos 89-90, Ovídio procura a captatio benevolentiae do leitor, ao alertar seu livro 

sobre os perigos da falta de comedimento, utilizando como exemplum de hybris a queda 

de Ícaro, que voou demasiadamente alto, aproximando-se do sol. Contrariamente a Ícaro, 

o poeta aconselha o livrinho escrito no exílio, que agora chega a Roma buscando um lugar 

nas bibliotecas da Urbe, a não pretender chegar tão alto, mas apenas se contentar com ser 

lido pela media plebs.  

Do ponto de vista semântico, o conselho do poeta a seu livro ecoa autotextualmente 

o conselho de comedimento que o próprio Dédalo dá ao filho tanto em Ars 2.63 como em 

Met. 8.206, inter utrumque vola [voa entre um e outro], uma vez que, nos extremos, toda 

arte colapsa. Nos Tr., o poeta toma para si aquele preceito, havendo ele mesmo aprendido 

sobre os perigos derivados da aplicação de seu engenho. Ele, como Ícaro, ao infringir o 

limite atingível pelo artifício, é culpado por sua própria desgraça. Ironicamente, podemos 

dizer que aquele conselho de Dédalo, inter utrumque vola, deveria ter abrangido como 

destinatário não apenas o filho, mas também o próprio poeta que estava escrevendo Ars 

amatoria – poema que foi uma das causas do desterro – estendendo assim o escopo 

didático do verso640. 

A segunda aparição de Dédalo e Ícaro nos Tr. ocorre em Tr.  3.4:  

 
Quid fuit, ut tutas //p agitaret Daedalus alas,    
   Icarus inmensas // nomine signet aquas?  
Nempe quod hic alte, //p demissius ille volabat:  
   nam pennas ambo / non habuere suas.                     
(...) 
Tu quoque formida //p nimium sublimia semper. (Tr. 3.4.21-24, 31) 
 
[Que ocorreu para que Dédalo agitasse seguras asas e Ícaro marcasse com 
seu nome as imensas águas? Com efeito, porque este voava alto, o outro 
mais baixo: pois nenhum dos dois tinha plumas próprias”]. 
(…) 
[Tu também sempre teme coisas demasiado elevadas]. 
 

Novamente, ao aconselhar comedimento ao amigo, Ícaro serve como exemplo de 

desmesura.  Reconhece-se assim as duas faces do talento do artista, que pode, de um lado, 

desafiar imposições tanto da natureza como do poder de um soberano. Porém, ao mesmo 

 
640 Para o mito como imagem do trabalho poético de Ovídio, ver Sharrock (1994). 



 
170 

 

tempo, pode acarretar a desgraça, decorrente de enfrentar tanto a natureza como o poder. 

Dédalo, conseguiu fugir de Minos mediante seu ingenium e o domínio da ars. Todavia, 

pagou o alto preço da morte do filho. Ovídio, de forma semelhante, produz com seu 

talento Ars, e é condenado por haver desafiado as leis augustanas com este poema. 

Ovídio, exilado, deseja intensamente regressar a Roma, invejando as asas de 

Dédalo, como exprime em Tr. 3.8.7-8, terceira e última ocorrência do mito nestes poemas:  

 
Nunc ego iactandas optarem sumere pennas, 
   sive tuas, Perseu, Daedale, sive tuas, 
ut tenera nostris cedente volatibus aura 
   aspicerem patriae dulce repente solum. (Tr. 3.8.5-8) 
 
[Agora eu desejaria tomar asas agitáveis, sejam as tuas, Perseu, sejam as tuas, 
Dédalo, para, após atravessar com meu voo o leve ar, observar de repente o 
doce solo de minha pátria]. 
 

Na lista de exempla, Ovídio inclui também Triptólemo e Medeia (1-4). Perseu, 

Dédalo e Medeia são exempla significativos não apenas pelo prodígio do artifício para 

voar, mas também porque os três são exilados. Dentre eles, Dédalo é o único que não 

recebe as asas como dádiva divina, mas como inovação própria, produto de sua destreza 

como opifex. Pouco depois, nos versos 15-16, Ovídio reconhece que Augusto pode 

entregar asas e carros voadores ao poeta, mas sabe que seus pedidos são pouco modestos 

(17-18). Assim como Horácio, metamorfoseado em ave (Carm. 2.20), levará sua poesia 

até os confins do mundo, as asas que Ovídio tanto anela lhe permitirão também 

imortalizar sua poesia, sendo produto apenas de sua própria arte.  

Da análise dessas três passagens, deduz-se que há uma polivalência nas figuras de 

Dédalo e Ícaro, permitindo ao poeta estabelecer paralelismos com sua situação a partir de 

duas conclusões do mesmo mito. Segundo a primeira delas, o paralelo entre os dois 

artistas serve para refletir sobre os perigos acarretados pelo ingenium. Como mencionado, 

Dédalo é vítima do próprio ingenium com o qual ousou desafiar as leis da natureza. A 

queda e morte de Ícaro é resultado de uma arte aplicada contra o mandato imperial. 

Paralelamente, o resultado do ingenium ovidiano é o carmen, pelo qual foi castigado. 

Assim como o sol impõe um limite ao voo de Ícaro e derrete suas asas, Augusto-Sol – 

qual deus poderoso – impõe um limite e castigo ao artista com o desterro, derretendo, 

metaforicamente, as asas do poeta. Na segunda interpretação, Dédalo representa o modelo 



 
171 

 

para Ovídio. Apesar de Dédalo haver perdido seu filho, escapou do exílio a que estava 

condenado por Minos. 

Contudo, embora manifeste desconformidade com sua situação e reconheça a culpa 

do ingenium, ele continua acreditando que se servirá dele para acalmar o princeps. Tanto 

em Ars 2.35-36 como em Met. 8.187, Dédalo reconhece o poder de Minos sobre a terra e 

o mar. Porém, o soberano não tem controle sobre o ar. Ou seja, seu poder tem um limite. 

Da mesma forma, Augusto não tem império sobre o ingenium do poeta, como afirma 

Ovídio em Tr. 3.7.47-48: ingenio tamen ipse meo comitorque fruorque: / Caesar in hoc 

potuit iuris habere nihil [todavia, eu mesmo estou ligado e desfruto de meu engenho. 

César não tem direito nenhum contra este]. É mediante seu ingenium que o poeta continua 

a escrever como forma de fugir de sua situação de exílio. 
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TERCEIRO CAPÍTULO: A AUTORIDADE POÉTICA DE OVÍDIO VS. A 

AUTORIDADE POLÍTICA DO DIVI PRINCIPIS 

 

 

 

 

 

3. 1. O divus Augustus do exílio  

 

Em um tipo de poesia que procura “reparação poética”, a adulação do princeps é 

compulsória, mesmo quando, nos termos em que Casali explica supra, ela seja contrária 

à real intenção do poeta. A adulação a Augusto se faz onipresente na poética do exílio 

ovidiano especialmente na permanente divinização do princeps. O procedimento não é 

novo em Ovídio nem na poesia augustana. Porém, a novidade trazida pelo poeta relegatus 

– mais uma que compõe a lista – encontra-se nas características pessoais adjudicadas ao 

divino Augusto. Entre elas, misturam-se permanentemente o ataque direto e a adulação, 

especialmente explicitada por meio da constante apresentação de Augusto como Júpiter, 

um deus Olímpico. A divinização, ademais, estende-se a toda a domus Augusta, 

representando não apenas o princeps com caraterística divina, mas também Lívia e os 

Caesares, entre os quais se encontram Tibério, Germânico e Druso.  

Esta assimilação tem sido muito debatida pela crítica. A discussão envolve ainda a 

questão sobre o pro- ou anti-augustanismo ovidiano. As leituras que tomam partido por 

uma destas duas posições chegam a catalogar os poemas ovidianos do exílio ou como 

extremamente elogiosos e alinhados ao ideal do principado641, ou beirando a 

dissidência642. A possibilidade de realizar leituras políticas tão diversas sobre a mesma 

obra seria apoiada em uma equilibrada ambivalência em relação à domus Augusta, 

 
641 Millar (1993) defende a ideia de que não haveria ironia na adulação ao princeps, já que Ovídio estaria 
alinhado com o regime. Holzberg (2005, 610-612), por sua vez, propõe ler a obra do exílio como um “Ovids 
Herrscherpanegyrik”, que, apesar da elocução brincalhona caraterística do poeta, busca o perdão de 
Augusto. Seguindo Millar e Holzberg, Walde (2006, 6) opina que, se a poesia de Ovídio tivesse sido tão 
crítica ao Principado, não teria sido publicada. 
642 Sobre adesão e oposição ao regime de Augusto em geral, ver Kennedy (1992), Davis (1999), William 
(1994); Syme (1978, 222) opina que talvez não tenha sido o principal objetivo atacar o princeps, mas “[h]e 
did not know when to stop”. Ver, também, Barchiesi (1998), Claassen (1999, 122-129), White (2002). 
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fundamentada à primeira vista, em diferentes motivos: ora seria produto de uma lógica 

mudança de humor e temperamento, de acordo com a visão do poeta, se mais ou menos 

longe do perdão, ora é mero artifício poético que traz ao texto apenas a obscuridade 

necessária para poder ocultar o sincero ressentimento do poeta com o princeps. Se 

podemos ter certeza de algo, é de que a obra do exílio ovidiano não pode ser catalogada 

de forma categórica como pro- ou anti-augustana. São os matizes na descrição do 

princeps o que nos leva a afirmar a ambiguidade e não uma estrita tomada de posição a 

respeito de Augusto643 e sua família.  

Neste capítulo, em um primeiro momento, serão explicitadas as particularidades da 

caraterização de Augusto como deus praesens. Por ser este um tema já muito 

desenvolvido pela crítica, poremos o foco na funcionalidade da exploração da 

personagem de Augusto para a construção da autoridade poética de Ovídio. É importante 

insistir na questão da criação da personagem poética do princeps: inclemente, embora sua 

fama diga o contrário; um deus na terra equiparado com Júpiter; perseguidor do poeta.  

Aqui a divinização do princeps difere de outros poetas. Em Virgílio e Horácio, por 

exemplo, Augusto chega a ser equiparado a uma divindade visível, embora isso seja 

perceptível apenas em uma perspectiva de futuro. Todavia, em Ovídio a característica de 

visível faz duvidar de sua condição divina. Além disso, Ovídio enfatiza a construção deste 

deus praesens como um deus vingativo e irado. Estas últimas feições levam a pensá-lo já 

não em comparação a Júpiter, mas em comparação a Juno.  

Como foi dito, a divinização do princeps acarreta também a elevação divina dos 

membros de sua família. O panteão de deuses do exílio compõe-se pelos membros da 

domus Augusta. Interessa-nos, em especial, examinar a figura de Tibério, herdeiro e 

sucessor de Augusto. Tibério é imperador romano sob cujo regime Ovídio escreve suas 

últimas epístolas, convertendo-se, portanto, no último grande poeta do principado e o 

primeiro do já estabelecido Império Romano. Por último, refletimos sobre o papel da 

apropriação da imagem e linguagem da domus Augusta na construção do poeta como 

autoridade para poder continuar a falar de Roma. 

 
643 Ao menos no que respeita à poesia do exílio. Sobre a relação entre o poeta e o princeps em outras obras, 
ver, a modo de exemplo, Barchiesi (1997), que trata principalmente sobre a figura de Augusto nos Fast., e 
Davis (2006), que, após analisar a poesia amatória ovidiana, conclui que estes poemas desafiam a ideologia 
do regime de Augusto.  
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3.1.1 Augusto como Júpiter 

 

No capítulo anterior, vimos que o mito do exílio, cujo centro é o poeta relegatus, 

alberga também personagens secundários como a esposa, os amigos e inimigos. O espaço 

é o desolador território tomitano e o deus que tudo governa é Augusto. O princeps, 

portanto, é reduzido nestes poemas a uma personagem mais dentro da peculiaridade deste 

mito. A representação de Augusto com atributos divinos – particularmente, a assimilação 

do princeps a Júpiter é ubíqua no corpus do exílio. A deificação é um fato que leva o 

poeta a representá-lo como um homem-deus, um deus praesens644, embora esta 

representação nem sempre enobreça o princeps.  

A autoridade adquirida por Augusto não teve precedente na República romana645. 

Com o fim da República e o começo do Principado, Roma experimentou uma revolução 

cultural que agitou todos os aspectos da vida social646. Essa revolução abriu caminho 

também na poesia, e o tratamento do princeps como um deus refletia a nova postura dos 

poetas ante o governante e o poder de sua auctoritas. Virgílio, na Eneida, por exemplo, 

“reinforces the divine foundation of the Emperor’s auctoritas. The Aeneid offers two 

ultimate sources for the Emperor’s auctoritas – the mythic origins of Rome and of the 

Roman people, on one hand, and the divine sphere on the other”647. Isto é, para um poeta 

como Virgílio, a autoridade de Augusto é intrínseca a sua pessoa justamente por ser ele 

de caráter divino. Seja como for, autoridade e divindade são indissociáveis.  

A aproximação de Augusto com o divino está estreitamente ligada ao crescimento 

político. Após o triunfo na batalha de Ácio, a figura de Otaviano foi se enaltecendo ao 

ponto de começar a ter estreita relação com Apolo. A representação de Augusto como 

Apolo é confirmada também por meio da disseminação de suas imagines e o templo 

 
644 Scott (1930, 58 ss.); Galasso (1995, 343-345); Hardie (2002, 9); Ciccarelli (2003, 67), McGowan (2009, 
esp. 84ss.). 
645 Sobre a auctoritas de Augusto, ver, entre outros, Galinsky (1996, 10-41), Mazzarino (2008, 49-95), 
Stahl (2008), Pereira (2009), Martins (2011, esp. 74ss.), Ziogas (2015).  
646 Para diferentes aspectos desta revolução, ver Syme (1939); Habinek&Schiesaro (1997) e Wallace-
Hadrill (2008). 
647 Grebe (2004, 36). 
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dedicado ao deus, localizado ao lado de sua casa no Palatino648. A domus Augusta estava 

decorada com a corona civica, outorgada junto com o título Augustus. A coroa se 

relaciona com o sagrado por ser um adorno que se encontrava nas casas dos sacerdotes; 

já o título é próximo ao vocabulário sacro. Ovídio brinca com a imagem da porta decorada 

com a coroa em Tr. 3.1. No poema, quem fala é o próprio livro. Como em Tr. 1.1, ele é 

enviado a Roma sem seu auctor. Ao chegar à cidade, alguém o guia pelo foro, a via sacra, 

e o Palatino. Ao ver a domus Augusta, o liber exulis (1) exclama: 

 
Et ‘Iovis haec’ dixi //p ‘domus est?’ quod ut esse putarem,  
  augurium menti // querna corona dabat.  
cuius ut accepi //p dominum, 'non fallimur', inquam,  
  'et magni verum est //p hanc Iovis esse domum. (Tr. 3.1.35-38) 
 
[E disse “esta é a casa de Jove? Para pensar isso, uma coroa de carvalho 
me dava um augúrio. Quando conheci o dono, afirmei “não me equivoco”, 
“e é verdade que esta casa é do grande Jove”]. 
 

Nos versos temos um exemplo da assimilação completa entre Júpiter e Augusto, a partir 

da confusão entre as moradas divinas e a casa de Augusto no Palatino.  

A assimilação de Augusto a Júpiter como tópica da poesia do exílio ovidiano pode 

ser entendida como mais uma consequência do modo hiperbólico utilizado para descrever 

o universo do relegatus. Seu uso parece ser até decoroso com o objetivo do poeta: pedir 

perdão pelo erro e fazer sua defesa. Isso se deve ao fato de que a hipérbole tem alta 

utilidade para o encômio, como também analisado por Phillbrick649. Ataque e encômio, 

consequentemente, misturam-se nos poemas, embora a sutileza do primeiro faça com que 

nem sempre sejam facilmente discerníveis entre si.  

A exaltação da divindade do princeps, contrariamente ao que acontece nos poemas 

do exílio, não era a regra entre os augustanos. O princeps evitava ser identificado como 

uma divindade enquanto vivo, e preferia referências à apoteose após sua morte650. Isso 

pode ser notado, por exemplo, em sua representação na Ara Pacis. Ali é retratado no friso 

processional sul sem os caraterísticos atributos divinos, desempenhando um ato de ritual 

religioso651. Ele aparece como intermediário entre deuses e homens, “a means of implying 

 
648 Sobre a construção da imagem de Augusto, ver Zanker (1987) e Martins (2011).  
649 Philbrick (2016, 45). 
650 Gradel (2002, 109); McGowan (2009, 63). 
651 Para outros exemplos de momentos em que Augusto rejeitou alguma honra a ele oferecida por implicar 
uma aproximação aos deuses, ver Heckel (2003, 68-69). 
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rather than expressing directly a special relationship with the divine”652. Portanto, uma 

deificação completa, como a oferecida por Ovídio, contraria os desejos do princeps no 

que respeita à construção de sua imagem na propaganda augustana. 

Contudo, é possível rastrear precedentes de culto do imperador no final do período 

republicano653, especialmente nas províncias nas quais as cidades podiam livremente 

desenvolver seu próprio sistema de culto ao imperador. Isso leva a pensar que o 

tratamento divino da domus Augusta poderia ser consequência de sua relegatio a uma das 

províncias. A tradição da deificação do governante não era algo desconhecido para 

Ovídio. Contudo, seria de supor que este tipo de culto tivesse suas raízes na tradição 

helenística que representa o governante como Zeus, desde Alexandre Magno654.  

Nas províncias, a prática está atestada por ampla evidência arqueológica na Itália e 

suas províncias655. Suetônio, em Aug. 52, inclusive, assevera que Augusto teria permitido 

o culto nas províncias, mas apenas sob condição de que fosse venerado ao mesmo tempo 

que a deusa Roma656. Ovídio parece refletir as práticas deste tipo de culto em Pont. 2.8. 

Na epístola, Ovídio escreve a Cota Máximo para lhe agradecer pelo envio de estatuetas 

dos Césares e de Lívia para colocá-las em seu altar pessoal. Esse altar é mencionado, 

agora completo com as figuras de Germânico e Druso, novamente em Pont. 4.9. Se 

entendermos que este tipo de prática por parte de Ovídio teria sua justificativa no fato de 

ele ter morado fora de Roma, o testemunho do poeta de concretas práticas de culto e do 

culto de Augusto e de sua família em particular ganha importância historiográfica657. 

Como dissemos, a deificação de Augusto não pertence exclusivamente a Ovídio. O 

chamativo em sua poesia é a presença dominante da tópica. A adulação extravagante de 

Augusto encontra-se também em poetas que se beneficiaram com o patrocínio de 

 
652 Pollini (1990, 335). 
653 Gradel (2002, 27).  
654 Bretzigheimer (1991, 41). 
655 Gaertner (2005,12). 
656 Sobre isto, Heckel (2003, 69) esclarece: “[w]ie Sueton selbst schreibt, hatte man in den Provinzen 
durchaus einzelnen Statthaltern templa geweiht; im Unterschied zu diesen ließ sich Augustus nun 
zusammen mit der mächtigen Roma verehren, für die es in der griechischen Welt bereits seit dem frühen 2. 
Jh. v. Chr. Kulte gegeben hat. Damit wurde eine effektvolle Verbindung zwischen der Person Augustus 
und der überpersönlichen Gottheit hergestellt. Die ursprüngliche Beschränkung solcher Kulte auf 
nichtrömische Untertanen war nicht überall von Dauer. Diese Politik des Augustus, von C. Habicht treffend 
als eine „Mischung von Zurückhaltung und Aufdringlichkeit“ bezeichnet, scheint darauf bedacht gewesen 
zu sein, Tatsachen zu schaffen, die für ein möglichst breites Publikum akzeptabel waren”. 
657 Sobre a representação ovidiana de culto religioso e imperial nos poemas do exílio, ver McGowan (2009, 
93-120). 
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Augusto, como Virgílio e Horácio658. Esses dois poetas do Principado produziram suas 

obras sobretudo durante a segunda fase do governo de Augusto, que começou após a 

vitória de Áccio. Farrell chama essa fase “the Augustan settlement”, isto é, “the complex, 

evolving process of defining the role of the Princeps vis-à-vis the Senate and the people 

(…)”659. A importância deste período deve-se ao fato de que foi principalmente durante 

esses anos que se produziram as obras graças às quais devemos a ideia de um período 

augustano660. 

Na obra de Virgílio, Augusto é aproximado à figura de um deus em diferentes 

ocasiões. Nas Bucólicas, texto augustano par excellence661, as palavras de Títiro 

afirmariam que Roma “è l´unico luogo in cui sia possibile ‘conoscere’ dei davvero 

‘presenti’ (I, 41 tam praesentis ...divos)”662. Seu discurso começa com um elogio a 

Otáviano (Ecl. 1. 6-10), no qual seu nome não é mencionado (e, de fato, nunca é). 

Praesens é uma palavra religiosa (ἐπιφανής663). Descreve a presença do deus na terra664.  

Provavelmente, a evasão não apenas do nome, mas também de uma descrição mais 

pormenorizado de quem está a se descrever seja um subterfúgio para não fazer evidente 

a identificação do homem em questão com um deus. Títiro só fala sobre ille deus. Ele está 

agradecido porque lhe foi permitido ficar com suas terras, exatamente como Otaviano fez 

com Virgílio. A reiteração lexical (6, deus; 7, ille… deus…illius; 9, ille) não é apenas 

enfática, mas também evocativa de um hino ou canção religiosa665. Portanto, Virgílio, no 

começo de sua obra, já revela uma das bases da poesia augustana: o carismático e divino 

aspecto do poder político666 . 

 
658 A poesia de Ovídio intencionalmente insere-se em uma tradição poética, como se pode ver a partir da 
considerável quantidade de relações intertextuais com poetas anteriores, especialmente com Virgílio e 
Horácio. Sobre a intertextualidade com Virgílio na poesia do exílio, ver, i. a. Means (1929), Evans (1975), 
Weiden Boyd (2002), Prata (2002; 2007), Farrell (2004), Lütkemeyer (2005), Casali (2007). Sobre a 
intertextualidade com Horácio na poesia do exílio, ver, i. a. Garnsey (1910), Nagle (1980), Davisson (1984), 
Hinds (1985), Williams (1992), Newlands (1997), Geyssen (2007), Ingleheart (2006; 2009; 2010), 
Barchiesi (2001), Galasso (2014), Myers (2014). 
659 Farrell (2005, 47-48). O autor divide o período augustano (40 AEC-14 EC) em três fases. A primeira 
começa com a morte de Júlio César e termina com a vitória de Áccio e o retorno triunfal de Otaviano a 
Roma. A segunda fase estende-se até 2 AEC, englobando os anos dourados do governo de Augusto. A 
terceira fase conclui com a morte de Augusto, em 14 EC. 
660 Idem. 
661 Cucchiarelli (2012, 12). 
662 Cucchiarelli (2012, 13). 
663 O θεóς ἐπιφανής é “a common feature of Greco-Roman poetry from as early as Homer that took on 
particular importance in the Hellenistic period” (McGOWAN, 2009, 77).  
664 Nisbet, Rudd (2004, 84). 
665 Ingberg (2004, ad loc.).  
666 Cucchiarelli (2012, 13). 
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Nas Geórgicas, por outro lado, Virgílio enfatiza a futura deificação de Otaviano. O 

poeta o invoca para assisti-lo na escrita do poema (G. 1.24-34). Já nos versos 24-25, 

Otaviano é colocado entre os deuses no futuro, e o poeta o aconselha a se preparar para 

ser louvado como tal (24). Já na Eneida, a proximidade de Augusto com os deuses está 

relacionada a sua auctoritas. Em palavras de Morton Braund, ao apresentar a 

possibilidade de homens que se converterão em deuses, Virgílio explora questões sobre 

o poder absoluto.667 Sua conexão com o divino é intrínseca a sua figura (6.792, Augustus 

Caesar, divi genus). Na profecia de Júpiter a Vênus (A. 1.286-296) o deus salienta que 

Otávio será deificado e venerado pelos mortais. Além disso, Vesta e Quirino legislarão 

durante seu governo. Mais loquaz do que esta passagem é o “desfile de heróis” em A. 

6.752-885, em que a futura história de Roma é descrita. Augusto é apresentado não apenas 

como o filho de um deus (792, divi genus), mas também como aquele cujo poder 

ultrapassará aquele dos deuses. Como afirma Davis, “the entire course of Roman history, 

as it is presented to Aeneas, seems to culminate in the reign of the glorious Augustus”668. 

A representação poética horaciana da deificação do princeps é mais complexa. O 

poeta joga com diferentes assimilações a uma variedade de deuses. Em suas primeiras 

obras, a divindade do homem não é insinuada. Mas há significativa mudança nas Odes. 

Em Carm. 1.2.41-44, diz-se que Mercúrio669 mudou sua aparência para apresentar-se 

como Otaviano, um deus na terra670. Em 1.12, interpretada como continuação de 1.2671, 

Horácio oferece a “prefigurazione di Augusto divinizzato”672. Otaviano é representado 

governando junto a Júpiter, e estando sob cuidado dele (1.12.49-52). Em Carm. 3.3.9-12 

e 3.5.2-4, a divinização de Augusto é apenas antecipada, embora Horácio faça uma 

concessão, permitindo-lhe ser praesens divus (2), em contraposição a Jupiter que é 

acreditado ser um deus (tonante credidimus Iovem), apenas se ele finalmente derrotar os 

partos e britanos.  

 
667 Morton Braund (1997, 218). 
668 Davis (2005). 
669 Ver Hasegawa (2017; 2019) para a prefiguração de Augusto como Mercúrio em Horácio. 
670 No começo das Odes, Horácio segue o modelo de Alceu: “ad aprire il primo libro di Alceo era una 
successione di tre carmi “divini”. (…). la funzione innica è recuperata da Orazio, sebbene in modo indiretto, 
attraverso il già ricordato quesito del carme 1, 2: quem vocet divum populus ruentis/imperi rebus? (carm. 
1, 2, 25-6). La dimensione corale del populus intensifica, anzi, la funzione innica” (Cucchiarelli, 2006, 4).  
671 Cucchiarelli (2006, 10). 
672 Cucchiarelli, 2006, 10). 
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Nas Epístolas, a prece de Augusto é hiperbólica. Ao passo que nas Odes Horácio673 

prenuncia a deificação após a morte do princeps, em Ep. 2.1, por exemplo, diferentemente 

de Hércules, de Rômulo e dos Dióscuros deificados após sua morte, Augusto deve ser 

louvado como deus no presente. Para Horácio, segundo Barchiesi, Augusto é “by turns, 

a protective god, a ruler who watches over the fate of literature, a man who prefers some 

cultural commodities to others, a patron, and a worthy object for encomiastic 

literature”674. Em contrapartida, ao comparar este endereçamento ao princeps com o de 

Ovídio em Tr. 2.53-56, em que Augusto é apresentado como praesens conspicuusque 

deus, Barchiesi nota: “the respect for the differences and even the nuances of Augustus’ 

image has disappeared”675. O caráter visível do deus Augustus, de fato, é a chave de leitura 

para compreender a representação ovidiana, como discutiremos infra.  

Em suma, nas representações de Virgílio e Horácio há majoritariamente elogios ao 

princeps. Suas características divinas e futura apoteose são uma consequência necessária 

de sua grandeza. Mas o ponto de separação chave entre Ovídio e outros poetas está na 

altíssima frequência com que Augusto é endereçado como deus. No relato criado por 

Ovídio, o princeps como deus a cargo de sua perseguição ganha um protagonismo 

inédito676. Além disso, a deificação do governante tem aqui um objetivo diferente. Não é 

exaltado por suas vitórias ou como salvador do povo. No exílio, o objetivo é puramente 

individual: um condenado apela a seu castigador com recurso à deificação677.  

O princeps entra em cena como Júpiter já em Tr. 1.1, primeira peça do corpus. 

Provavelmente tenha sido o último poema de seu livro a ser escrito, antes de Ovídio haver 

chegado em Tomos, encerrando-se após sua chegada678. Nele, o poeta já no exílio 

aconselha seus livrinhos a ir para Roma em seu lugar. Porém, adverte: 

 
Forsitan expectes,//p an in alta Palatia missum  
  scandere te iubeam //p Caesareamque domum.                       70 

 
673 Hasegawa (2020). 
674 Barchiesi (2001, 82). 
675 Ibid. 
676 Claassen (1987, 34) contabiliza a frequência de aparição do vocabulário sobre a deificação de Augusto 
ao longo dos anos no exílio: “[v]ocabulary counts of the words for 'gods' or 'a god', 'Jupiter', 'deus' and 
'numen' show a decrease from the first to the last phase. Almost all these words are applied, not to the 
Roman pantheon, but to Augustus and his family. Identification is not absolute in all cases, but wavers 
between simile and surrogate. In certain poems the allusions are extensive. In the largest proportion of the 
exilic poems there is at least one allusion to the emperor as a divinity”. Itálico nosso.  
677 Ver Bretzigheimer (1991, 43). 
678 Owen (1885, ad loc.). 
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Ignoscant //t augusta mihi //h loca dique locorum!  
  venit in hoc illa // fulmen ab arce caput.  
esse quidem memini //p mitissima sedibus illis  
  numina, sed timeo // qui nocuere deos. (Tr. 1.1.69-74) 
 
[Talvez esperes [saber] se acaso ordenarei que tu, enviado, subas ao 
Palatino e à casa de César (70). Que me perdoem os lugares augustos e os 
deuses dos lugares! Daquele cume veio o raio até esta cabeça. Certamente, 
recordo que clementíssimos deuses possuíam aquelas moradas, mas temo 
os deuses que me castigaram].  
 

A primeira apresentação do deus iratus679 que persegue o poeta é bastante patética. Ovídio 

toma Augusto como personagem para seu mito do exílio, levando o princeps ao plano 

mitológico em que se desenvolve a trama. Na pergunta sobre se o livrinho seria enviado 

ao Palatino, no qual o princeps e sua família tem sua morada (domus Caesarea), Augusto 

é mencionado de forma oblíqua mediante o adjetivo augusta (71), destacado entre as 

cesuras trimímera-heptemímera, modificando loca e assinalando a morada dele e sua 

família (71, di). No verso seguinte, a imagem do fulmen, que cai desde essas moradas na 

cabeça do poeta, traz por primeira vez o paralelismo Augusto-Júpiter, aqui 

completamente assimilados. O fulmen representa metaforicamente o castigo da relegação 

aplicado por Augusto. É importante ressaltar que a identificação de Augusto se dá sempre 

com Iupitter tonans680, que funciona como metáfora do poder imperial. No verso 81, faz-

se menção de forma expressa às Iovis arma. Augusto-Júpiter é um deus irado, que em 

outro tempo (73, nemini) foi clemente, mas agora infunde grande temor a quem castiga 

(74)681. Em Tr. 1.2.5-12, como vimos no capítulo anterior, além de expor esta assimilação, 

Ovídio sublinha também a supremacia do poder de Augusto, contra o que parece não 

haver concorrente, uma vez que sua ira é pior do que a dos outros deuses.  

 
679 Augusto é comparado com Júpiter irado em Tr.1.1.81-82, 1.4.26, 3.11.62, 4.8.45-52, e Pont. 1.7.49-50. 
Sua ira é pior do que a de Netuno em Tr. 1.5.77-78 e 3.11.62 (DAVISSON, 1993, 236). Em Tr. 1.2.5-12, 
como vimos no capítulo anterior, além de expor essa assimilação, Ovídio sublinha também a supremacia 
do poder de Augusto, contra o que parece não haver concorrente, uma vez que sua ira é pior do que a dos 
outros deuses.  
680 Tr. 1. 1. 72-74, 81-82; 3.11-12; 4.25– 26; 5.75– 78; 2. 179; 3.4.5-6; 5.7-8; 6.23; 11.61-62; 4.8.46; 5.2.46, 
53-54; 3.29. Em Pont a frequência se reduz de forma drástica, mas também muda o tipo de crítica a Augusto, 
agora menos irônica. De fato, a imagem do princeps como castigador com o raio aparece apenas em Pont. 
1.2.126, 7.46; 2.2.113-116.4.11.3. Nestas passagens, o uso do raio é caraterizado como moderado 
(cf.1.7.46, modice). Cf. a sphragís do final de Geórgicas IV, Augusto já aparecia como uma espécie de 
Iuppiter tonans, na medida em que era mostrado, ali, como quem “fulminava” o Eufrates.  
681 Cf. Bretzigheimer (1991, 57): “[d]ie Deifikation erlaubt es Ovid, seine Tristien an einer mythologischen 
Grundsrtruktur göttlichen Waltens auszurichten: offensio dei – ira dei – poena dei – clementia dei. Diese 
vier Elemente bilden die Angelpunkte des Handlungsverlaufs, von denen zalreiche sekundäre Motive mit 
ihren Variationen ausgehen.” 
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A deificação e identificação com Júpiter em Ovídio ganha uma luz completamente 

diferente, por ser um recurso que nem sempre resulta em louvor, especialmente se 

entendemos praesens no sentido proposto por Oliensis: “often used of a god ‘present’ to 

help”682.   Se este é o caso, a apresentação de Ovídio, mesmo quando por vezes ela possa 

ser entendida como elogiosa, termina cerceando a autoridade de Augusto por meio da 

ênfase em suas contradições, uma vez que, embora ele seja equiparado a Júpiter, parece 

não ter o mesmo poder. 

 

 

3.1.1.1 Deus praesens conspicuusque 

 

Após esta introdução, chama a atenção a oscilação que consta do tratamento de 

Augusto como Júpiter683. Embora possa estar completamente identificado com Júpiter, 

usando seu raio fulminante ou não684, por vezes também são retratados como deuses 

diferentes685, e nem sempre no mesmo nível de poderio. Isso leva a pensar que é possível 

separar Augusto divinizado (com seu respectivo culto ao imperador) de sua identificação 

total com Júpiter, que tem conotações terríveis.  

Em Tr. 2.33-36, Ovídio distingue um do outro. Júpiter é apresentado como exemplo 

para Augusto. O poeta diz que nem sempre que um homem peca, Júpiter envia seus 

raios686. Após isso, esclarece qual é o espaço de incumbência de cada um como máximo 

governante: 

 
Iure igiTUR, //t geniTORque deum, //h recTORque vocaTUR,  
  iure capax mundus, // nil Iove maius habet.  
TU quoque, cum paTRiae, //p recTOR dicare paTERque,  
  utere more dei, //p nomen habentis idem. (Tr. 2.37-40) 
 
[Pois, com justiça, é chamado criador e senhor dos deuses, com justiça o 
vasto mundo não tem nada maior do que Jove. Tu também, como és dito 
pai e senhor da pátria, age à maneira do deus que tem o mesmo título]. 

 

 
682 Oliensis (1998, 151). 
683 Ver, em particular, Bretzigheimer (1991) e também Claassen (2001, 36ss). 
684 Tr. 3.1.33-38 
685 Tr. 2.37-40; 4.4.13; 8.45-48; Pont. 4.4.33 
686 Cf. Horácio, Carm. 1.3.39-40. 
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Nos hexâmetros de cada dístico se diferencia o plano espacial em que cada um governa: 

o supremo, Júpiter, e o terrenal, Augusto687. Eles se parecem, mas não são o mesmo688. 

Jupiter é o genitor dos deuses, nada no mundo é maior do que ele (38) – o que incluiria 

Augusto. Já o princeps é Pater Patriae (Tr. 2.39). Esta denominação de Augusto, 

proveniente do reconhecimento obtido no ano 2 AEC, é utilizada de forma frequente nos 

poemas do exílio. A importância que este reconhecimento tinha para Augusto está 

declarada em Res Gestae 35. A utilização frequente deste título para se referir a Augusto 

é coerente com a utilização do discurso propagandístico augustano689. Tu quoque refere-

se as ações de Júpiter a serem imitadas. Parece-nos, ademais, encontrar uma construção 

bastante eloquente nos versos que definem cada um. Por um lado, no verso 37, a 

caraterística principal de Júpiter, genitor deum, esta ressaltada entre as duas cesuras. 

Destacam-se a anáfora de iure, abrindo os versos do dístico, a sonoridade obtida pela 

reiteração das consoantes velares /g/ e /c/ e o homeoteleuto -tur e -tor; por outro, o verso 

39, que trata de Augusto, apresentaria uma construção menos acabada. A cesura é a 

pentemímera, mais comum que as do verso anterior. Novamente temos a reiteração das 

consoantes velares /g/ e /c/, mas apenas uma assonância (tu, -tr, -tor, -ter) que lembra o 

homeoteleuto do hexâmetro anterior. Os dois deuses, porém, são rectores, cada um a seu 

modo, tal como é descrito no final de Met. 15.857-860. Augustus é Pater patriae, também 

enfatizado pela posição das palavras no final de cada hemistíquio. Assim, Augusto é um 

reflexo de Júpiter, tomando deste certas características e adicionando as próprias, mas no 

plano terrestre. Do mesmo modo, no plano morfossintático, o verso 39 nos lembra do 37, 

que apresenta os mesmos elementos, mas com uma organização mais aprimorada, como 

corresponde ao deus dos deuses. Já o nomen (40) que compartilham pode ser entendido, 

segundo interpretamos, como “título”690, o que é coerente neste caso com a distinção de 

um e outro deus. Nos casos de assimilação total (ver, por ex. Tr. 3.1.35-38, citado supra) 

não há nenhuma diferenciação entre um e outro e o nome próprio é o mesmo.    

 
687 Do mesmo modo em Horácio, Carm. 1.12.49-52. 
688 Cf. Horácio, Carm. 1.12.49-52. 
689 Também Claassen (2016). 
690 Ver OLD, 4. C “the designation attaching to a person in virtue of his functions or statues, title”. Ciccarelli 
(2003, ad loc.) fala também de “titoli”. Cf. Fast. 1.608; 2.131-32, como Prata (2007, 189). Não assim, 
Baeza Ángulo (2005, 46), que traduz “nombre”, e Avellar (2019, 402), “nome”.  
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Nos capítulos anteriores, discutimos os vários modos como Augusto é um deus que 

não cumpre de forma estrita seu papel como tal. Este deus não é onisciente691. Carece de 

habilidade para interpretar poesia, o que levou a condenar o poeta injustamente692. 

Embora tenha o poder de reviver seus mortos, não revive Ovídio de sua morte metafórica 

do exílio. Isso leva o poeta a atacar a característica que o próprio Augusto arroga para si: 

sua clementia693. A esta lista de imperfeições do deus que o persegue soma-se uma que 

diz sobre sua falácia: ser um deus visível. 

Ainda em Tr. 2, alguns versos depois desta apresentação dos dois rectores, Ovídio 

dirige-se a Augusto dizendo: 

 
Per mare, per caelum694, //p per tertia numina iuro,  
  per te praesentem // conspicuumque deum,  
hunc animum //t favisse tibi, //h vir maxime, meque,  
  qua sola potui, // mente fuisse tuum. (Tr. 2.53-56) 
 
[Pelo mar, pelo céu, pelos deuses da terceira parte695, por ti, deus presente 
e visível, juro que meu ânimo te favoreceu, homem máximo, e que eu fui 
teu com a mente, com o único que pude]. 
 

Ser praesens conspicuusque (54) é caraterística que não pertence a nenhum outro 

deus. Por isso o faz único, porém, também falaz. Uma das particularidades dos deuses é 

o fato de não poderem ser vistos pelos mortais, dado que sua figura resplandecente podia 

matá-los. O fato de Augusto ser presente e conspícuo, portanto, daria a entender a ideia 

da falsidade de sua divindade. Inclusive, no verso seguinte, Ovídio o chama de vir maxime 

(55) o que geraria uma contradição que não faz mais do que salientar a ambiguidade no 

tratamento da figura de Augusto. Por conseguinte, ao mesmo tempo em que ele é elevado 

à categoria de deus, é questionado pelo grau de veracidade que tem como deus e pelo fato 

de que ainda é um homem, com caraterísticas divinas, mas homem enfim.  

A presença do deus deve também ser lida com certo ceticismo, uma vez que para o 

relegatus em Tomos, Augusto não está presente:  

 

 
691 Ver o capítulo 1.1.1. 
692 Ibid. 
693 Ver o capítulo 2.3.1. 
694 Sigo aqui a conjectura de Mayer, caelum e não terram, variante escolhida por Luck, embora não seja a 
que traz a maioria dos mss. (terras). Para a escolha desta lectio, apoiamo-nos na argumentação oferecida 
por Ingleheart (2010, ad loc.), que justifica a substituição de terras por caelum, uma vez que, dessa forma, 
estariam nomeados os três reinos.  
695 Literalmente, “pelos deuses terceiros”.  
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Adloquor en absens //p absentia numina supplex,  
   si fas est homini // cum Iove posse loqui. (Tr. 5.2.45-46)696 
 
[Eis, falo como suplicante ausente a ausentes deuses, se é permitido para 
um homem poder falar com Jove]. 

 
Augusto-Júpiter, portanto, têm duas caraterísticas em princípio contraditórias, mas que 

fazem sentido da perspectiva do poeta. Ele tem a particularidade de ser presente e visível, 

mas, do ponto de vista do poeta, por causa do distanciamento físico, ele é ausente e 

invisível.  

A forma que o relagatus encontra para estar em presença do deus é controvertida. 

Em Pont. 2.8, Ovídio escreve a Cota Máximo para agradecer-lhe o envio de imagens (1-

4)697 em prata (5)698 dos Césares (Augusto e Tibério) e de Lívia, que coloca em seu altar 

pessoal699. A epístola é o que se conhece como poema mimético, forma cultivada pelos 

alexandrinos e seguida pelos imitadores romanos, no qual “the speaker reacts to changes 

in his enviroenment that take place as the words of the poem are being spoken. (...) The 

mimetic poems aims at transferring an illusion of presence to the reader”700.  

Embora pretenda parecer elogiosa, as palavras de Ovídio são ambíguas, já que se 

mostra irônico com o governante e sua família701. Ovídio fala com as imagens como se 

elas fossem verdadeiramente deuses presentes. Isto lembra o fato de que não estão 

presentes para Ovídio por estar ele fora de Roma. O jogo com a presença e visibilidade 

de Augusto como deus torna manifesta a tensão permanente nos versos do poema, que 

lembram a todo momento não apenas a distância física entre eles, mas também uma 

distância simbólica, que tem a ver com a impossibilidade de atingir o deus com suas 

palavras. Os poemas e epístolas criam a ilusão de presença do poeta em Roma, como vem 

ilustrado por Hardie702, mas isso não é suficiente para chegar até o deus praesens. Logo, 

 
696 Não há consenso entre os editores se aqui começa um novo poema (ANDRÉ, 1987; HALL, 1995) ou se 
é continuação do anterior (OWEN, 1889, LUCK, 1967 – esta última, edição que seguimos). Prata (2007), 
por exemplo, em sua tradução segue as edições que assinalam no verso 45 um novo poema, 5.2b, afirmando 
consenso nos mss. Porém, haveria entre eles, alguns recentiores, que trazem estes versos e o seguintes como 
continuação do poema anterior (ver BAEZA ÁNGULO, 2005, ad loc.).  
697 Sobre se as imagens eram estatuetas ou relevos, ver Galasso (1995, ad loc.).  
698 Pérez Vega (2000, ad loc.) aponta que o fato de as imagens serem de prata iria contra o mito da idade 
de ouro e o conceito universal que identifica o divino e sábio com o áureo.  
699 O altar é mencionado novamente em Pont. 4.9.105-112, agora completo com as figuras de Germânico e 
Druso.   
700 Hardie (2002, 321). 
701 Cf. Claassen (2008, 35). 
702 Hardie (2002b, 283-325). 
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o deus tem que chegar até ele, nem que seja em forma de figura de prata. A possibilidade 

de poder estar em presença dos deuses graças ao culto das imagens diz respeito aos 

costumes das terras bárbaras que o vate romano agora segue. Com o castigo ao poeta, 

Augusto empurra um cultor da poesia romana a se comportar como os bárbaros o fazem 

nas províncias no momento de louvar o princeps. O poeta assentaria em sua poesia, que 

certamente circulava em Roma, um tipo de culto ao imperador que não parecia ser o mais 

estendido na Urbe. 

Nesta epístola, a visibilidade de Augusto e da família imperial como deuses 

presentes são questionadas por não ser algo próprio das verdadeiras divindades: 

 
Felices illi qui //p non simulacra, sed ipsos  
  quique deum coram // corpora uera uident!  
Quod quoniam nobis //p inuidit inutile fatum,  
  quos dedit ars uultus // effigiemque colo.                                  60 
Sic homines //t nouere deos, //h quos arduus aether  
  occulit, et colitur // pro Ioue forma Iouis. (Pont. 2.8.57-62) 
 
[Felizes aqueles que veem não simulacros, mas os próprios e que ante os 
olhos, [veem] os corpos verdadeiros dos deuses! Já que um inútil fado nos 
impede isso, venero o rosto e a imagem que ofereceu a arte (60). Assim 
conhecem os homens os deuses, que oculta o alto ar, e em lugar de Jove é 
venerada a forma de Jove].  
 

O motivo do deus praesens em Ovídio ganha, pois, um matiz pejorativo, em virtude 

de sua qualidade de visível, uma vez que se duvida sobre o status de verdadeira divindade. 

Justamente por Ovídio estar distante de Roma, estes deuses não são visíveis para ele. É a 

partir dessa qualidade que o poeta consegue compará-los, no exílio, com verdadeiros 

deuses como Júpiter703. O exílio possibilita a Ovídio mais uma vez fazer algo que não 

teria podido sem essa condição extraordinária: afirmar a condição de Augusto como deus 

praesens e conspicuus, mas apenas porque não estão nem presentes, nem visíveis para ele 

em Tomos. Logo, aqueles em Roma, os verdadeiros Augusto e sua família, têm seu 

caráter divino questionado.  

Retomemos, agora, não a assimilação, mas a afirmação de Augusto e Júpiter serem 

deuses diferentes. A separação entre eles encontra-se também em Tr. 4.4.19-20. Antes de 

analisar o trecho, vejamos a seguinte passagem de Horácio, em que o poeta também faz 

 
703 Também Galasso (1995, ad loc.). 
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uso do tópos do governante como deus praesens. Estes versos horacianos são evidente 

intertexto para Ovídio: 

 
Caelo tonantem credidimus Iovem  
  regnare: praesens divus habebitur  
Augustus adiectis Britannis  
    imperio gravibusque Persis. (Carm, 3.5.1-4) 
 
[Cremos reinar no céu tonante Jove: 
será tido por deus na terra Augusto,  
acrescentando o Império com os Britanos, 
e com os terríveis persas]704. 

 
A discussão que nos interessa propor sobre a alusão de Ovídio a estes versos horacianos 

tem a ver com a interpretação e a tradução possíveis do texto dos Tr. Eis a passagem 

ovidiana em questão: 

 
Ipse pater patriae //p – quid enim est civilius illo? –   
  sustinet in nostro // carmine saepe legi;  
nec prohibere potest, //p quia res est publica Caesar,                15 
  et de communi // pars quoque nostra bono est.  
Iuppiter ingeniis //p praebet sua numina vatum,  
  seque celebrari // quolibet ore sinit.  
causa tua exemplo //p superorum tuta deorum est,  
  quorum hic aspicitur, // creditur ille deus (Tr. 4.4.13-20        20 
 
[O próprio pai da pátria – pois o que é mais moderado do que ele? – tolera 
ser lido amiúde em nosso poema; e não pode proibir, porque César é uma 
coisa pública (15), e uma parte do bem comum também é minha. Júpiter 
oferece sua inspiração divina aos talentos dos poetas, e permite que ele seja 
celebrado por qualquer boca. Tua causa está segura com o exemplo dos 
deuses superiores, dentre os quais um é visto como deus, o outro se acredita 
que seja um (20) ]. 

 
Há autores que leem o texto ovidiano como continuação de Horácio; outros, porém, veem 

inversão do proposto nas Odes. Isso tem a ver com um problema que envolve a sintaxe 

da passagem dos Tr. Como diz Claassen, seguindo com atenção as regras de tradução 

geralmente utilizadas para o latim, devemos entender que, no verso 20, hic retoma o 

elemento mais próximo no texto. Neste caso, hic aspicitur estaria fazendo referência a 

Júpiter (17). Isso deixa a figura de Augusto como um deus em que se acredita (creditur 

ille deus). Partindo desta literal, mas contra-intuitiva interpretação do verso, a autora 

conclui que Ovídio oferece amostra de sua nequitia: parece estar elogiando o princeps, 

porém ele “exposes the subtle twist to the line: the statues of Jupiter erected all over Rome 

 
704 Todas as traduções das Odes de Horácio pertencem a Elpino Duriense (edição inédita). 
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clearly show him as god, whereas Augustus, here termed Caesar, is merely deemed to be 

one – such belief is far from proof”705. Antes dela, McGowan já tinha traduzido hic em 

referência a Augusto. Em seu trabalho, o autor esclarece a interpretação na tradução: 

“[y]our case is safe on the example of two gods in heaven, of whom the former [Jupiter] 

is seen to be a god, the latter [Augustus] believed to be one”706. Em linha com o que 

Claassen proporá anos depois, segundo McGowan,  

 
the poet may be suggesting that, while the divinity of Jupiter is visible to 
all, the divine power of Augustus is open to debate. At the very least, Ovid 
has cannily inverted the Horatian aphorism by attaching the belief (Carm. 
3.5.1: credidimus) to Augustus and making Jupiter the diuus praesens 
whose power is manifest (aspicitur)707. 

 
À diferença de Claassen, o autor não vê necessidade em explicitar o processo de tradução 

que leva a essa conclusão, muito provavelmente porque é o tido como regra. Contudo, o 

fato de Claassen oferecer essa explicação para justificar sua escolha da conta do problema 

interpretativo que o verso pode desencadear.  

No trecho, o poeta pareceria estar brincando com a ambiguidade de seu enunciado, 

que permite ambas as interpretações. Com efeito, a interpretação intuitiva (i.e. entender 

hic como Augusto) pode ser defendida com apoio em outros usos de hic…ille em Ovídio 

e pela coerência desta apresentação de Augusto como um praesens divus. Ainda, não é 

sem importância que grande parte dos tradutores e comentadores escolha unir hic com 

Augusto708. 

 
705 Claassen (2013, 18). 
706 McGowan (2009, 77). 
707 Ibid. 
708 Clodio (1820, ad loc.) e Owen (1924, ad loc.) em seus respetivos comentários também conectam hic 
com Augusto. Do mesmo modo, Scott (1930, 69), que apenas elabora uma paráfrase dos versos: “[p]erhaps 
the most striking difference between the divine ruler and the gods is the reality of the ruler, the fact that he 
is present among men. Thus Augustus is seen to be a god; Jupiter is believed to be a god”. Brink, por sua 
vez, no comentário de Horácio, C.3.5.1-4, diz: “the time when praesens deus could express deliverance 
from great peril was past. Ovid’s phraseology conveys something different. (…) Tr. iv.4.20 quorum hic 
praesens aspicitur, creditor ille (i.e. Jupiter) deus”. Assim também Galasso (2013, 6): “[i]n quel caso il 
dato decisivo è la ‘presenza’: il monarca è vicino e si cura dei suoi sudditi, laddove gli dèi sono lontani. 
Questo elemento, che è in genere quello su cui si fonda la superiorità del re terreno, conosce un’espressione 
notevole in Ov. tr. 4, 4, 20 quorum hic aspicitur, creditur ille deus”, e Rosati (2019, 70): “riprendendo da 
Orazio (carm. 3.5.1-3 Caelo tonantem credidimus Iovem / regnare: praesens divus habebitur / Augustus) 
un modulo adulatorio già attestato in poesia ellenistica, e che sarà poi largamente diffuso in età imperiale, 
Ovidio afferma la superiorità del Giove-Augusto terreno sul Giove celeste: mentre infatti alla divinità di 
quest’ultimo si può solo credere in modo fideistico, senza averne una percezione diretta, il principe è un 
dio vivo e concreto, visibile (trist. 4.4.20 quorum hic aspicitur, creditur ille deus), come i benefici effettivi 
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Em Met 1.534 e 539, Ovídio tinha utilizado hic...ille sem seguir a regra do primeiro 

termo retomar o antecedente mais próximo. Nesses casos, o sentido do texto é 

transparente, sem deixar lugar a especulações e demonstrando que este uso não é errado. 

Também há exemplos no exílio. Em Tr.1.2.24-25, quocumque aspicio, nihil est, nisi 

pontus et aër, fluctibus hic tumidus, nubibus ille minax [por onde eu olho, não há nada 

senão mar e ar, este enchido pelas ondas, aquele ameaçador pelas nuvens] e 1.9.12: utque 

comes radios per solis euntibus umbra est, / (cum latet hic pressus nubibus, illa fugit) [e 

como para os que caminham pelos raios do sol a sombra é companheira, (quando este se 

esconde fechado pelas nuvens, aquela foge). Sobre o primeiro caso, Owen comenta que, 

pelo fato de o mar estar mais perto do poeta do que as nuvens, ele é retomado pelo 

demonstrativo de proximidade. Sobre a segunda passagem, o comentador alega uma 

questão de sucessão temporal lógica, já que o ocultamento do sol precede a desaparição 

da sombra709. Nessas ocasiões, a regra costumeira é quebrada de forma muito mais 

explícita e inequívoca.  

Se seguimos, pois, a leitura de hic com Augusto, Ovídio seguiria Horácio, como 

aponta Rosati710, ao mesmo tempo que introduz uma diferença significativa: em Horácio 

Augusto será deus; em Ovídio ele já é um deus. Esta diferença é coerente no universo 

mítico do exilado, em que Augusto joga o papel do deus perseguidor. Ao mesmo tempo, 

não deixa de ser sarcástico, dado que o poeta na verdade se encontra afastado do lugar 

em que o deus está, e, portanto, a possibilidade material de ver o deus é impedida.  

Mais um exemplo da visibilidade de Augusto encontra-se em Pont. 1.1.63-64. No 

dístico, Ovídio não lamenta o castigo recebido, mas a eterna culpa que sentirá por isso. 

Fecha a queixa dizendo: 

 
Ut mihi di faueant, //p quibus est manifestior ipse, 
poena potest demi, // culpa perennis erit.  
 

 
che da lui derivano”. Cf. Michalopoulos (2014, 144), seguindo Claassen (2013), entende que hic é Júpiter. 
Na tradução de Avellar (2019, ad loc.), não fica claro a quem se refere cada pronome. Escolhemos aqui 
essa forma de tradução justamente porque possibilita a ambiguidade da leitura. Porém, Prata (2007, ad loc.), 
em nota de rodapé ao verso, explicita que hic seria Augusto. Em tradução ao espanhol, Baeza Ângulo 
também esclarece em nota que Ovídio refere-se com hic a Augusto e com ille a Jupiter (2005, 127). 
709 Owen (1889, ad loc.). 
710 Rosati (2019, 70). 



 
189 

 

[Embora me favoreçam os deuses, dos quais ele mesmo é o mais visível, a pena 
pode ser removida, a culpa será perene711].  
 

Novamente, Augusto é mais visível que outro deus, uma afronta direta se entendemos, 

como em Pont. 2.8, que, por ser visível, não é verdadeiro.  

Frisando estas evidências, não parece fora de lugar interpretar em Tr. 4.4.20 (hic 

aspicitur, creditur ille deus) um caso pouco comum no uso da anáfora de hic …ille, porém 

documentado em Ovídio tanto no exílio como em uma obra anterior. Desta forma, 

acreditamos seja possível a leitura deste verso como “este [Augusto] é visto como um 

deus, aquele [Júpiter] é acreditado como tal”. Isso não deixaria lugar à interpretação de 

McGowan, que entende o ataque manifesto ao princeps mediante alusão e inversão do 

verso horaciano. O ataque pode continuar presente se lemos aspicitur como mais um 

momento em que o poeta destaca sutilmente a visibilidade do deus como algo que não é 

verdadeiramente uma característica divina. Pode também ser considerado um verso 

adulatório, o que iria em consonância com a já mencionada ambiguidade do poeta na 

manifestação dos elogios a Augusto. Lido como adulatório, o verso não carece ainda do 

modo hiperbólico ovidiano, que coloca Augusto acima de Júpiter, cuja divindade é apenas 

uma crença. 

 

 

3.1.1.2 A morte do deus 

 

Mesmo que haja momentos em Pont em que adulação e ataque direto se misturem, 

o endereçamento e as menções ao princeps diminuem e se atenuam. Agora712, Ovídio se 

concentra em sublinhar sua autoridade como poeta enfatizando que pertence a círculos 

literários nos quais ele continua a ser lido, além de destacar suas boas relações com 

políticos, outros poetas ou aqueles que reúnem ambas as qualidades. Sobretudo, seus 

destinatários são personagens próximas a Augusto, como Germânico, a quem se dirige, 

 
711 Cf. Perez Vega (2000, ad loc.) que interpreta em perennis uma alusão a Horácio, Carm. 3.30: “este 
passaje equivale verbalmente al exegi monumentum aere perennius de Horácio. Mi culpa (es decir mi Arte) 
será eterna, mientras que tu castigo morirá como yo o como tú. Más grade es mi mérito (mis obras) que tu 
castigo”.  
712 Lehmann (2018) faz uma introdução a seu trabalho sobre o livro quarto, destacando os pontos 
mencionados a seguir neste parágrafo. 
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por exemplo, em Pont. 2.1 e 4.8. Isto é um modo de remarcar quão influente seria seu 

círculo de conhecidos. Apesar destas mudanças e a diminuição na quantidade de vezes 

em que Ovídio cita a deificação do princeps, ele continua presente, inclusive após sua 

morte. Em Pont. 4, em particular, encontramos momentos em que o deus Augustus é 

louvado como novo deus e sempre diferenciado de Júpiter. 

Pont. 4.4 é uma laudatio consulis dedicada ao consulado de Sexto Pompeu. Na 

epístola, Ovídio deseja que Júpiter e César sejam aequi713 com o novo cônsul (33-34), 

comentário com certo sarcasmo, após a incansável queixa do exilado pela inclemência de 

Augusto. Esta é a última epístola em que ele é mencionado antes de sua morte. Em 4.6.10, 

numen Augustum já não se refere ao homem-deus, mas a Augusto após sua apoteose.  

Ainda em Pont. 4.6 sabemos que Ovídio teria composto um poema, diz ele, de 

caelite recenti, sobre a deificação de Augusto (16-17)714. Estes versos desfazem 

repentinamente as representações prévias de Augusto como deus na terra, já que, segundo 

diz o poeta, apenas recentemente ele faz parte dos celestiais numina. A menção do poema 

sobre este novo deus chega depois de um anúncio patético: coeperat Augustus deceptae 

ignoscere culpae, / spem nostrum terras deseruitque simul (15-16 [Augusto tinha 

começado a perdoar a culpa enganada, e abandonou as terras ao mesmo tempo que nossa 

esperança]). Augusto é tratado como sempre deveu sê-lo, como aquele que iria ser um 

deus. Agora a atenção do poeta desvia-se a quem assumiu o poder. O relegatus procura 

alertar o novo princeps, Tibério, sobre as últimas intenções do seu pai para com ele.    

Em Pont. 4.9, Ovídio escreve uma laudatio consulum a Grecino e Flaco. Nela, 

Tibério toma o lugar de Augusto e a principis ira (52) que o poeta deve aplacar é a do 

novo governante. O poeta se regozija por sua pietas (124) e continua tendo seu altar com 

as imagens do César (106), Lívia e Tibério (107), além de Germânico (109) e Druso. 

Augusto, agora um verdadeiro deus, é reconhecido por caraterísticas que tinham sido 

anteriormente questionadas por Ovídio: 

 
Et tamen haec tangent //p aliquando Caesaris aures715:                  
  nil illi toto // quod fit in orbe latet.  
Tu certe scis haec, //p superis adscite, uidesque,  

 
713 Cf. Pont. 4.9.19: non ita caelitibus visum est, et forsitan aequis. 
714  O poema é mencionado novamente em Pont. 4.8.63-64. Este teria sido em latim, e não deve ser 
confundido com aquele que se descreve em Pont. 4.13, escrito em língua gética.  
715 Cf. Horácio, S. 2.1.18-9. 
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  Caesar, ut est oculis // subdita terra tuis,  
tu nostras audis //p inter conuexa locatus  
  sidera, sollicito // quas damus ore, preces.                               130 
Perueniant istuc //p et carmina forsitan illa  
  quae de te misi // caelite facta nouo!  
Auguror his igitur //p flecti tua numina nec tu  
  inmerito nomen // mite Parentis habes716. (Pont. 4.9.125-134) 
 
[E, porém, estas coisas atingirão alguma vez os ouvidos de César: nada do 
que acontece em todo o mundo se oculta a ele. Tu, certamente, sabes isto, 
ó César, chamado pelos deuses, e vês porque a terra está submetida a teus 
olhos. Tu ouves assentado entre as convexas estrelas nossas preces que 
oferecemos com boca angustiada (130). Talvez vão ali aqueles poemas que 
enviei feitos sobre ti, novo deus! Vaticino por isto, então, que tua divindade 
seja aplacada e não sem merecê-lo, tens o nome clemente de Pai]. 
 

César, agora conhece e vê o que lhe está submetido. Ouve as preces do condenado. Não 

custa lembrar ao ler estes versos as reprimendas do poeta sobre a falta de capacidade de 

Augusto de conhecê-lo todo e do fato de que, mesmo tendo suplicado insistentemente, 

não houve resposta ao pedido de auxílio por parte do princeps.  

Acaso deveríamos pensar aqui em uma sutil mensagem a Tibério sobre o valor da 

poesia? Ovídio vaticina (133, auguror) a chegada de seus poemas aos astros (130, sidera), 

isto é, a imortalidade de sua poesia. Com ela, adverte também o que acontecerá em caso 

de que suas preces não sejam ouvidas. Augusto será Pater patriae para a posteridade 

graças aos poemas do vates. A posteridade, também, julgará se Augusto mereceu ou não 

o título de Pater patriae. Mais uma vez, Augusto é submetido ao escrutínio público, 

mesmo após sua morte. Isto provavelmente tenha sido aceno para Tibério, que fica ciente 

do poder da poesia imortal de Ovídio, capaz ao mesmo tempo de imortalizar-se e 

imortalizar quem ele escolha. Além disso, reforça a ideia exposta pelo poeta em Pont. 

4.8.55-6 de que os deuses dependem da poesia, na medida em que são criados por ela. 

Após pequena menção de Augusto como o melhor dos deuses em 4.12.39-40, chega 

em 4.13 a última referência ao princeps divinizado. Esta é uma epístola de matéria 

literária, ornada por léxico relacionado ao fazer poético. Ovídio conta a seu amigo Caro717 

 
716 Perez Vega (2000, ad loc.) lê o último verso em chave irônica, já que, quando lido independentemente 
do anterior diz – cito a autora – “sin merecerlo tienens el nombre clemente de Pai”.  
717 Barchiesi (1997, 37) ressalta a importância de que este poema em particular tenha sido endereçado a 
Caro: “Carus is both court poet and teacher of budding Caesars [os filhos de Germânico], and as such he 
must certainly be an authority on the use of poetry to celebrate imperial virtues and to elaborate the lofty 
theme of royal apotheosis”. 
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que ele é agora paene poeta Getes (18), o que condiz com a qualidade de sua poesia718.  

Já sabíamos que o poeta tinha aprendido gético e sarmático (ver, por ex., Tr. 3.2.40). 

Agora aprendemos que ele compôs poesia em gético. Esta informação inédita sobre 

Ovídio em Tomos – mas impossível de comprovação – é consequência da transformação 

do poeta, que já tem demostrado ao longo dos poemas do exílio o contato com a língua 

do território que habita. Após listar os pontos que fazem duvidar sobre a existência de tal 

peça, Williams conclui de forma acertada: “the question of whether or not Ovid wrote a 

poem in Getic is ultimately of secondary importance; the crucial point is that he claims 

to have done so”719. 

Ovídio não parece orgulhoso do resultado do poema (19, a! pudet.). Contudo, ao 

mesmo tempo, mostra sua última inovação genérica720 – ou a primeira como poeta geta – 

em um dístico que lembra Horácio, C. 3.30.13-14 ao dizer: 

 
A, pudet! Getico //p scripsi sermone libellum 
structaque sunt nostris // barbara uerba modis (Pont. 4.13.19–20) 
 
[Escrevi um livrinho em língua gética, e as palavras bárbaras foram 
ordenadas com nossos metros].  

 
A exclamação do início do verso destoa com a reivindicação da novidade genérica que 

será anunciada no dístico seguinte. Ovídio não mistura metros géticos com palavras 

latinas, mas faz o contrário: mistura metros latinos com palavras gregas, o que parece 

mais de acordo com sua nova máscara de paene poeta Getes. A mistura é novo sinal da 

habilidade ovidiana de brincar com o material que tem na sua mão. Isto o leva a continuar 

a construção de um nome para si mesmo como poeta (22, nomen habere), mesmo entre 

os getas.  

O tema do livrinho, continua a dizer Ovídio, são as laudes de Caesare:  

 
Materiam quaeris? //p Laudes: de Caesare dixi!  
  Adiuta est nouitas // numine nostra dei.  
Nam patris Augusti //p docui mortale fuisse  
  corpus, in aetherias // numen abisse domos. (Pont. 4.12.23-26) 
 

 
718 Em verdade, como vimos no primeiro capítulo, a advertência sobre a baixa qualidade de sua poesia se 
repete já desde o começo dos Tr. Aqui, a reclamação visa outorgar caráter patético a sua elocução.  
719 Williams (1994, 91-92). Itálico nosso. 
720 Ver, no verso 24 citado infra, novitas...nostra. 



 
193 

 

[Perguntas a matéria? Eu pronunciei um elogio sobre César. Nossa 
novidade foi auxiliada pelo numen do deus. Pois mostrei que foi mortal o 
corpo do pai Augusto, que seu numen foi-se para as moradas etéreas]. 

 
Augusto faleceu em 19 de agosto de 14 EC. Em setembro, sua divindade foi declarada 

pelo Senado. Portanto, o homem-deus converteu-se em deus celestial ao mesmo tempo 

que Ovídio se converte em poeta geta, sua última metamorfose. Entre os versos 23-32 é 

mencionada pela última vez a apoteose de Augusto, antes apenas antecipada reiteradas 

vezes721. Ovídio diz ter demonstrado que o corpo de Augusto era mortal (25-26), portanto, 

não divino. Assim, parece ironizar sobre suas prévias reivindicações de Augusto como 

deidade, o que, como aponta Claassen, ridiculariza e coloca em evidência a adulação 

forçada do princeps722. 

Provocação maior ainda é a descrição da recepção do poema entre os getas: 

 
 Haec ubi non patria //p perlegi scripta Camena,  
  uenit et ad digitos // ultima charta meos,  
et caput et plenas //p omnes mouere pharetras,                           35 
  et longum Getico // murmur in ore fuit,    
atque aliquis 'Scribas //p haec cum de Caesare' dixit  
  'Caesaris imperio // restituendus eras.' (Pont. 4.13.33-38) 
 
[Quando terminei de ler estas coisas, escritas com uma Camena não pátria, 
e chegou a meus dedos a última página, todos mexeram a cabeça e as 
aljavas cheias e houve um longo murmúrio nas bocas géticas, e alguém 
disse “como escreves isto sobre César, devias ser restituído pelo poder de 
César”]. 

 
Com estes versos o relegatus confirma seu sucesso como um paene poeta Getes. A 

provocação está justamente no sucesso de um poema, inspirado pelo numen de Augusto, 

forçado a ser escrito em gético pelas circunstâncias. As laudes Caesaris em gético é 

resultado da decisão de ter relegado Ovídio. Aquele que foi maximus vir (Tr. 2.55) e 

praesens conspicuusque deus é louvado em um panegírico bárbaro pelo último dos 

grandes poetas augustanos e o primeiro do Império de Tibério723. O público geta ouve e 

entende o poema, aplaude e exige o perdão merecido pelo tipo de poesia. À diferença 

 
721 Ver Met. 15, 838-39; Tr. 2, 57-58; 5, 2, 51-52; 5, 5, 61-62; 5, 8, 29-30; 5, 11, 25-26. 
722 Claassen (1987, 35): “the poet has not lost his sense of humour. The inconsistency of the picture of 
divinity on the one hand, offset, on the other, by frequent prophecies of apotheosis, announced with the 
fervour of a 'vates', 'speaker of divine truth', is part of what may well be a vehicle of ridicule rather than of 
adulation (e.g. Tr. 5.11.25). He appears deliberately to exploit this embarrassing dichotomy inherent in all 
Hellenistic ruler-panegyric”.  
723 Ovídio é considerado na Romênia, inclusive, o primeiro poeta romeno.  
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deles, o princeps não compreende o que lê724, ou ainda pior, nem sequer leu a poesia pela 

qual decretou o castigo do poeta725, o que coloca em xeque a validade do julgamento726. 

Os bárbaros, no fim das contas, ouvem com atenção, tem melhor capacidade de 

compreensão, e julgam a poesia da forma que ela merece.   

Neste sentido, Ovídio, como assinala Davis, pode ser pensado como um poeta 

aculturador, tendo levado a cultura romana às margens do império727. Na mesma linha, 

Barchiesi nota: “Ovid presents himself as the spokesman for emperor worship in this far-

off land”728. Esta postura traz para o poeta um novo tipo de autoridade de que pode se 

gabar. Ele se mostra como um mediador entre culturas e conhecimentos que domina e 

mistura e com os quais produz peças de arte poética.  

Para concluir esta seção, queremos retomar uma questão já discutida no capítulo 1 

apenas para concluir o raciocínio. Na epístola seguinte, Pont. 4.14, o poeta escreve uma 

segunda epístola a seu amigo Tuticano. Nela expressa seu desejo de deixar Tomos, 

reafirmando, como o fez desde o começo dos Tr., que qualquer outro lugar seria melhor 

(7-8) para passar seus dias de relegado. Todavia, essa rejeição que sente pelo local não se 

estende a seus moradores. Pelo contrário, Ovídio elogia os tomitanos e inclusive 

reconhece que, apesar da adversidade de sua situação na terra estrangeira, ela foi benigna 

ante sua desgraça (49-50)729. O poeta agradece os Getae por dispensá-lo de pagar 

impostos730 (Pont. 4.14.53-54) e por apresentá-lo, ante o publicus favor, com uma coroa 

sagrada: tempora sacrata mea sunt velata corona (55 [minha fronte foi coberta com a 

coroa sagrada]. Assim, a autoridade poética é enfatizada mais uma vez. O poeta recupera 

a coroa que retirara de sua cabeça no começo do corpus, em Tr.1.7.1-4731. Não obstante, 

podemos dizer que o poeta é outro (ou ao menos quase outro, como ele disse). A coroa 

também é entregue por pessoas diferentes e em circunstâncias diferentes. Ela celebra o 

 
724 Ver Tr. 2.275-278 e discussão sobre esses versos no Capítulo 1.1.1. 
725 Ver Tr. 2.213-218. 
726 Para Augusto e o exercício da justiça segundo o poeta relegatus, ver Galasso (2013). 
727 Davis (2002, 265): [d]elivering to the natives a poem in their own language on an imperial theme seems 
an entirely appropriate activity for an “acculturator”. 
728 Barchiesi (1997, 36). 
729 Também em Pont. 4.9.97-104. 
730 Já mencionado em Pont. 4.9.101-102. 
731 Tr. 1.7.1-4, assunto já aprofundado no primeiro capítulo desta tese. 



 
195 

 

trajeto percorrido por este paene poeta Getes desde a queda em desgraça até seu 

ressurgimento ante o novo público732.  

 

 

3.1.2 Augusto como Juno 

 

3.1.2.1 Latona-Ovídio 

 

Ainda em Pont. 4.14, entre os versos 57-60, Ovídio estabelece um breve paralelo 

entre ele e Latona, a deusa exilada também sem justa causa. Seu error foi atrair a atenção 

de Júpiter, pelo que sofreu o castigo da vingativa Juno. Igual ao poeta, Latona agradece a 

terra que a acolheu, por haver sido o único lugar que lhe permitiu dar à luz os filhos de 

Júpiter.  A passagem em questão é a seguinte:  

 
Quam grata est igitur //p Latonae Delia tellus,  
    erranti tutum // quae dedit una locum,  
tam mihi cara Tomis, //p patria quae sede fugatis  
    tempus ad hoc nobis // hospita fida manet. (Pont. 4.14.57-69) 
 
[Portanto, quão grata é para Latona a terra Délia, a única que deu à errante 
um lugar seguro, tão querida é para mim Tomos, que permanece até o 
tempo presente anfitriã fiel para o exilado da sede pátria]. 

 
A partir desta passagem destacamos três pontos de contato significativos entre Latona e 

Ovídio: as causas do exílio, a perseguição de um deus irritado e o carinho pela terra que 

os recebeu.  

O primeiro e segundo pontos estão interligados. A causa de ambos os exílios foram 

errores, sobre os quais nenhum diz ter tido culpa. Estes errores levaram um e outro a 

serem punidos de forma injusta por um deus vingativo. Por um lado, Juno obriga Latona 

 
732 Aderimos ao comentário de Claassen (1987, 35), que faz apreciação possitiva da epístola: “[i]t has 
frequently been noted that the imperial apotheoses in M. 15 compare unfavorably with the poet's own claim 
to immortality. So too the final statement of Augustus' (re)apotheosis (P. 4.13.23-38) is set in the ridiculous 
framework of an alleged recitatio, held in their own barbaric tongue before quiver-bearing savages, who 
clash their arms and growl their approval, whereas the poet's statement of the immortality conferred on him 
by his Muse (P. 4.16) is couched finally as a powerful rebuttal of the power of 'Livor'.” Ver também 
Williams (1994, 93ss). 
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a vagar grávida como castigo por ter sido desejada por Júpiter; por outro, Ovídio sente 

ainda a ira do divino Augusto (embora o princeps já tenha falecido). O castigo da relegatio 

tem ainda duração indeterminada. Este ponto de contato propicia o paralelismo não 

apenas entre Ovídio e Latona, mas entre Augusto e Juno733, o que significaria uma 

depreciação de sua pessoa, por não ser ele comparado com o deus dos deuses, mas com 

sua mulher, paradigmática pela irracionalidade de suas punições.  

A comparação entre o princeps e a deusa não é direta, como acontece na 

comparação de Augusto com Júpiter. Porém, se o poeta se apresenta como Latona após 

ter achado refúgio, parece razoável estabelecer uma ponte também entre Juno, a deusa 

irada com Latona, e Augusto, o deus irado com o poeta. Sobre a possibilidade desta 

comparação, Claassen assinala que, embora Ovídio não explicite esta extrema reversão 

de gêneros – do masculino ao feminino – e nem sempre as metáforas ovidianas devam 

ser demasiado aprofundadas, a assimilação é sugestivamente complexa734. A autora não 

continua a desenvolver esta ideia. 

É relevante ainda apontar que este é o último exemplum citado na obra do exílio e a 

última alusão de Ovídio a seu castigo (e, tangencialmente, a seu algoz). A complexidade 

apontada por Claassen radicaria na audácia do paralelo entre Juno e Augusto, vistos como 

deidades vingativas e irrazoáveis. O ressentimento de Juno leva a banir Latona de todos 

os lugares do mundo. Nenhum local atrevia-se a lhe oferecer asilo por temer a ira da 

deusa. Essa representação de Juno como uma mulher ciumenta, vingativa e violenta 

repete-se na poesia ovidiana. Segundo as observações feitas por Otis em relação à Juno 

de Virgílio e à de Ovídio, ele nota que este último  

 
discards every element that can restrain Juno´s spite or lend it dignity. Her 
emotions are almost despicably human but her power is still divine. The 
victims of her wrath, accordingly, produce more than an effect of pathos: 
they put in question the whole moral status of the gods. Ovid´s evident 
concern with the vengeance motif is far from conventional or topical: his 
avenging gods are images of arbitrary power very like that which he saw 
in the Augustan state735. 
 

Esta descrição acomoda-se muito bem ao Augusto divinizado de Ovídio. A figura do deus 

irado é frequentemente ilustrada com a imagem de Júpiter lançando seus raios. Mas isto 

 
733 Esta aproximação reforçaria a da Eneida e o exílio de Ovídio, como postulado por Prata (2007). 
734 Claassen (2001, 62). 
735 Otis (2010, 132-133). 
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mesmo é criticado por Ovídio por ser algo desmedido (como vimos, por exemplo, nos 

versos de Tr. 2.37-40). A falta de clementia de Augusto, mesmo após a continua defesa do 

poeta, também o aproxima da irracionalidade vingativa de Juno, que não cede ante o 

pedido de auxílio por parte de suas vítimas.  

Vejamos agora o terceiro ponto destacável deste breve trecho analisado. Ambos 

exilados são acolhidos pelo lugar de seu exílio. Além disso, nessas terras cada um deles 

consegue ser bem-sucedido e ambos se sentem agradecidos pela hospitalidade. 

 Em Delos, terra que a acolhe, Latona engendra nada menos do que Apolo. Mesmo 

com a imposição do exílio e com o castigo de uma deusa irada, ela consegue parir um 

deus de tamanha importância como Apolo, deidade protetora do próprio Augusto desde 

Áccio e com quem também é identificado. A deusa no exílio gera o deus da poesia; 

Ovídio, gera poesia.  

Latona, em verdade, dá à luz dois filhos, Apolo e Diana. Porém, a omissão de Diana 

no raciocínio justifica-se pela omissão que o próprio Ovídio faz da deusa em Tr. 2.25-26: 

 
Iusserat et Phoebo //p dici, quo tempore ludos  
  fecit, quos aetas // aspicit una semel.  
 
[E ordenara que sejam cantados [versos] a Febo, no tempo em que ofereceu 
os jogos, que uma única geração viu uma vez]. 

 
 Nesses versos, o poeta lembra que Augusto ordenou a composição de um carmen 

dedicado a Febo (25). Trata-se do Carmen Saeculare, composto por Horácio. O poema 

foi entonado nos Jogos Seculares em honra a Apolo e Diana, celebrados durante o ano 17 

a. C. Sobre a omissão de Diana no verso ovidiano, Ingleheart bem nota: 

 
line 22 revisit’s Horace’ stress at Epist. 2.1.138 on the capacity of song to 
influence the gods, carmine di superi placantur, carmine Manes (‘the gods 
above and the gods below are pleased by songs’), which almost certainly 
looks towards the success of his own Carmen Saeculare. Lines 25-26 then 
rewrite the first line of the Carmen Saeculare, Phoebe silvarumque potens 
Diana (‘Phoebus and Diana, powerful over the woods’), by omitting 
reference to Diana and privileging Apollo. Such emphasis on Apollo can 
be explained by his dual role as god of poetry and healing (the two themes 
of Tr, 2. 19-22) and his personal importance for Augustus. Ovid’s rewriting 
of the Carmen Saeculare, thereby, suggests Apollo as a good model for the 
princeps in his dealings with Ovid, inviting him to act like the god had 
adopted as his own. Moreover, omission of Diana gains added point with 
the parallel Ovid draws between his error and Actaeon’s offence against 
Diana at Tristia 2.103-10: the implacable Diana is hardly an appropriate 



 
198 

 

example of a god’s capacity to be moved. Apollo, therefore, not Diana, is 
an appropriate divinity to remind Augustus about divine susceptibility to 
prayer736. 

 
Do paralelismo entre Latona e Ovídio depreende-se, por fim, o seguinte. Por um lado, a 

deusa, errante no exílio é perseguida pela vingativa Juno, logra apesar de toda adversidade 

dar à luz o grande Apolo na terra em que está exilada. Por outro, o poeta relegatus, não 

fez menos. Ele produziu duas laudes Caesaris, uma em latim e outra em gético, esta 

última, aliás, nova espécie genérica com anuência do numen do novo deus. Além disso, 

assentou as bases de seu monumentum no fechamento de sua obra para a posteridade. 

Ovídio afiança sua autoridade poética e a relevância de sua poesia, mesmo aquela 

produzida no exílio e apesar da perseguição do deus vingativo. 

 

 

3.1.2.2 Tirésias e Ovídio 

 

Para traçar mais um paralelismo não explícito nos versos, apontaremos o episódio 

do vates Tirésias e o castigo recebido de Juno, em Met. 3.316-338, o que serve ainda 

como argumento a favor da correção ou, inclusive, reescrita de algumas passagens das 

Met no exílio.  

Antes de expor o paralelismo, é necessária breve menção sobre esta suposta 

correção das Met. Particularmente, o foco da crítica especializada tem sido a possível 

correção e rescrita do proêmio e a sphragis737 no final do poema, em que Ovídio declara 

sua própria imortalidade, tema que tem estreita conexão com a delimitação da autoridade 

e a preservação da memória do poeta. Em mais de uma ocasião, nos Tr., Ovídio refere-se 

a suas Met738. A repetida referência facilita pensar na possibilidade de que Ovídio esteja 

 
736 Ingleheart (2009, 130-131).  
737 Kovacs (1987, 462-463): “the clearest evidence of this is 15. 871ff, which can be satisfactorily explained 
only as an addition made subsequent to A.D. 8. (…) Here ‘nec lovis ira nec ignes’ seems a clear allusion to 
Augustus' banishment of the poet. Jove's wrath as a metaphor for the banishment is well attested: cf. Tr. 1. 
4. 26, 1. 5. 78, 2. 179, 3. 5. 7, 3. 11. 62, 4. 3. 69, 5. 2. 46, 5. 14. 27, etc. Note too that in the Metamorphoses 
Jupiter is explicitly compared to Augustus at 1.200-5 and 15. 857-60. By contrast, if we try to read 15. 871 
without reference to the exile, we cannot make wholly satisfactory sense of Jove's wrath as one of the things 
that might consign the poem to oblivion”. Na mesma linha, Putnam (2001, esp. 82) e Harrison (2007, 135). 
738 Ver, especialmente, a discussão proposta por Hinds (1985) e Tamás (2014), com referências as passagens 
dos Tr em que as Met são mencionadas. Nesta tese, ver o capítulo 1.1.3 para a referência feita em Tr. 1.7. 
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a advertir que as Met podem ser lidas em chave de poesia do exílio. Além disso, o exílio 

é também uma espécie de metamorfose e, portanto, pode ser mais um episódio a relatar, 

cujo protagonista no centro desse mito é o poeta relegatus. 

Um dos episódios mais assinalados como evidência deste tipo de revisitação é o de 

Acteão em Met. 3.138-252. Este é um dos melhores exemplos para ilustrar como Ovídio 

trabalha os mitos já conhecidos para, por meio desse reworking, defender-se pelo ocorrido 

antes do exílio. A identificação desta personagem com o poeta relegatus foi longamente 

discutida pela crítica739. Portanto, oferecemos aqui apenas um resumo desses 

apontamentos.  

Acteão vê de forma involuntária a deusa Diana, nua, tomando banho. O castigo pelo 

sacrilégio é a metamorfose em veado, mantendo, porém, a capacidade cognitiva do ser 

humano. Portanto, ele está preso, plenamente consciente, no corpo de um animal, 

mutus740, incapaz de se expressar. Isso antes de ser despedaçado pelos seus próprios cães. 

O próprio Ovídio aponta a proximidade entre sua situação e a de Acteão nos Tr., ao dizer:  

 
Cur aliquid vidi? //p cur noxia lumina feci?  
  cur imprudenti // cognita culpa mihi?  
inscius Actaeon //p vidit sine veste Dianam:                              105 
  praeda fuit canibus // non minus ille suis.  
scilicet in superis //p etiam fortuna luenda est,  
  nec veniam laeso // numine casus habet. (Tr. 2.103-108) 
 
[Por que vi algo? Por que fiz de meus olhos criminosos? Por que, 
imprudente, conheci a culpa? Acteão, sem saber, viu Diana sem vestes 
(105): ele não foi menos presa para seus cães. É claro que inclusive entre 
os deuses superiores deve ser expiada a fortuna, e tendo sido ferido um 
numen, o azar não tem perdão]. 

 
Imprudenti ...mihi sublinha a inocência de Ovídio. Ele viu algo sem querer, o que gera 

uma culpa que, em verdade, não lhe pertence. Inscius (105) é destacado ocupando 

primeira posição do hexâmetro. Com o termo enfatiza-se a inocência de Acteão, pelo 

paralelismo, também de Ovídio741. A referência de laesum numen do verso 108 é 

 
739 Ver, i. a., Putnam (2001), Tola (2008), Natoli (2017), Ingleheart (2006). Cf. Williams (1994, 147) para 
quem não se deve entender cur aliquid vidi literalmente. Igualmente, Knox (2004, 14, n. 92). 
740 Sobre a importância de mutus, ver o estudo completo de Natoli (2017), já citado anteriormente neste 
trabalho. Ele parte, no primeiro capítulo, de aprofundada pesquisa sobre o termo latino mutus, para logo 
refletir sobre e a consequência da perda da capacidade de falar nas Met e nas epístolas do exílio, e de como 
se tenta resolver o problema da comunicação utilizando outros meios, dentre os quais a escrita demonstra-
se o mais apropriado. 
741 Claassen (2008, 164): “in Roman law, being inscius (applied at Tr. 2,105) to Acteaon) was deemed to 
exonerate an accused from all blame.” 
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ambígua, podendo retomar Diana, que castiga Acteão, ou Augusto. Seja como for, ao 

instaurar a identificação entre ele e Acteão, Ovídio propicia também a identificação entre 

os deuses castigadores, e sua irracionalidade. Ademais, haveria aqui novamente 

provocativa reversão de gêneros na identificação entre os deuses, como tinha apontado 

Claassen sobre Juno e Augusto no episódio de Latona.  

Continuando o ciclo da família tebana, após a metamorfose e morte de Acteão, 

segue o episódio de Sêmele. Objeto da cólera vingativa de Juno, é castigada pela deusa 

por ter sido mais um objeto de desejo de Júpiter. No próximo relato, narra-se o acontecido 

com Tirésias, cujas similaridades com Ovídio, são chamativas. Como também nota 

Giusti,742 ao ler este logo após do episódio de Acteão, nota-se a formação de uma dupla 

que ilustra o error (Acteão) e o carmen (Tirésias), ambas as causas do exílio.  

No episódio sobre Tirésias, Met. 3.316-338, conta-se que Júpiter, deixando de lado 

suas curae graves (318-319), discute com Juno de forma descontraída sobre ioci (319-

320): quem sente maior prazer (321, voluptas) durante o ato sexual. O vocabulário, já 

desde estes primeiros versos, convida a mudar a espécie genérica (gravis) por alguns 

instantes para tratar de temas mais ligeiros relacionados com a elegia (iocus, voluptas). 

Júpiter é da opinião que a mulher sente maior prazer; Juno não concorda. Aqui entra a 

figura de Tirésias, que conhecia o prazer (323, Venus) de ambos os sexos. Pois, após bater 

em duas serpentes enquanto estavam copulando (324-325, coeuntia corpora), muda de 

homem a mulher.  

 Permaneceu como mulher oito anos, até ver novamente as serpentes, momento em 

que volta a ser varão (326-327). Após a segunda metamorfose, e, graças a sua experiência 

em ambos os sexos, é chamado por Júpiter e Juno para que, exercendo o papel de arbiter, 

(332) julgue quem desfruta mais do prazer sexual, se o homem ou a mulher. A opinião de 

Tirésias sobre a litis iocosa (332) a favor do maior prazer da mulher, foi rejeitada pela 

deusa, que o castiga condenando-o à cegueira (332-335).  

Os pontos de contato entre Tirésias e Ovídio são evidentes. Em chave elegíaca, 

Tirésias emite opinião sobre o comportamento sexual feminino, tal como Ovídio o fez na 

 
742 Giusti (2018). 
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Ars. Por isso, Tirésias recebe o castigo da vingativa Juno, tal como Ovídio o recebe de 

Augusto. Nas Met, o momento do castigo é descrito da seguinte maneira:  

 
Arbiter hic igitur //p sumptus de lite iocosa    
dicta Iovis firmat: //p gravius Saturnia iusto   
nec pro materia //p fertur doluisse suique  
iudicis aeterna //p damnavit lumina nocte. (Met. 3.333-335) 
 
[Escolhido para árbitro 
desta divertida contenda, confirma as posições de Júpiter. 
Diz-se que a filha de Saturno se terá ofendido para lá do que seria  
justo e de modo desproporcional à matéria, e condenou os olhos  
do seu juiz a uma noite eterna]. 

 
A pena sofrida por Ovídio graças a um decreto de Augusto é apresentada em Tr. 2 de 

forma similar ao de Tirésias, já que também ele foi castigado de forma injusta, sem 

processo judicial apenas pela autoridade vingativa do princeps: 

 
Nec mea decreto //p damnasti facta senatus,  
  nec mea selecto // iudice iussa fuga est.  
tristibus invectus //p verbis – ita principe dignum –   
  ultus es offensas, //p ut decet, ipse tuas. (Tr. 2.131-134) 
 
[E não condenaste meus atos com um decreto do senado, nem meu exílio 
foi ordenado por distinguido juiz. Carregado com palavras severas – assim 
é digno de um príncipe – vingaste, como convém, tu mesmo tuas ofensas].  
 

Os verbos em segunda pessoa acenam o controle do Senado por parte de Augusto743. Os 

termos mais importantes estão em posições relevantes: decreto damnasti no meio do 

hexâmetro (131) e o verbo ‘vingar’, na forma ultus es no primeiro dátilo de 134.  

Ingleheart explica que o princeps estava fortemente associado à ideia de vingança, por 

ser Caesaris ultor (como em Horácio, Carm. 1.2.44); isto fazia parte de sua própria 

propaganda (ver RG 2). Porém, a autora ainda assinala que aqui, a vingança é menos 

nobre, por se tratar de um assunto pessoal744. Isto o aproximaria mais ainda das deusas 

Diana, que castigou Acteão, e Juno, que castigou Tirésias. Ovídio assim não apenas 

coloca ante o leitor a figura de um governante autoritário, cujas decisões não são apoiadas 

pelo senado, mas também a de um princeps que não consegue temperar seu ânimo e aplica 

de forma desmedida o castigo em seus súbditos, propiciado pelo seu poder. Contudo, o 

castigo recebido por Tirésias trouxe-lhe uma nova situação social, em que é reconhecido 

 
743 Ingleheart (2010, ad loc.). 
744 Ibid. 



 
202 

 

como grande vates, e pelo qual ganha respeito. Isto é o almejado também por Ovídio, que 

se impõe como Romanus vates e como paene poeta Getes, demonstrando sua 

versatilidade e capacidade para o fazer poético além do contexto.  

Com este episódio encerramos a proposta de leitura do possível paralelismo entre 

Augusto e Juno. Embora não seja explícito, a ambiguidade ovidiana leva os leitores a 

continuar a ler nas entrelinhas. Procuramos nesta primeira seção dedicada à figura de 

Augusto como deus realçar pontos da deificação que possam contribuir com algumas 

notas para a muito vasta discussão sobre o tema.  

 

 

3.2 Tibério e seu lugar na domus Augusta (e na poesia de Ovídio) 

 

3.2. 1 A domus Augusta  

 

Augusto, como figura central do mito do exílio, é citado por Ovídio junto aos 

membros de sua família. Desde Tr. 1.2, Ovídio escreve sobre e para César e os Césares, 

como os chama em 1.2.104: Caesare tura pius Caesaribusque dedi [ofereci, piedoso, 

incensos para César e os Césares]. Caesar é aqui Augusto. Os Caesares são Tibério, filho 

adotivo de Augusto e seus sucessores, Druso, filho de Tibério e Vipsânia Agripina, e 

Germânico, sobrinho de Tibério, mas adotado por ele no ano 4 EC. Todos eles, 

juntamente com Lívia, esposa do princeps, são apostrofados ora de forma individual ora 

em conjunto, formando um coletivo que evita as identidades individuais. Isso o leva a 

identificá-los como a domus Augusta745.  

Os estudos dedicados a analisar a construção dos membros da domus imperial 

tendem, em geral, a ler nos versos a constante ironia ovidiana disfarçada em panegírico746. 

Esta leitura em chave irônica, porém, leva a não ceder diante da possibilidade do recurso 

à ambiguidade ovidiana, que pretende matizar tanto seu elogio como sua reprimenda. 

 
745 Claassen (1987) aborda a caracterização da família imperial, particularmente do ponto de vista de sua 
divinização.  
746 Exemplo destacado é o livro de Luisi e Berrino, L'ironia di Ovidio verso Livia e Tiberio (2010). Sobre 
Lívia, ver Johnson (1997), Barchiesi (1997, 33-34, especialmente sobre a possibilidade de ler as alusões a 
Lívia Tr. 2.151-54 como um contra-panegírico), Barrett (2002), em geral, Williams (1994). Contra, Thakur 
(2014, 2014b, 2019).  



 
203 

 

Neste sentido, Claassen propõe ler a construção de Tibério e Lívia em Ovídio, envolvendo 

diferentes graus de ironia e sinceridade747.  

A adulação de Augusto é tida como irônica particularmente nos momentos em que 

o louvor é hiperbólico. Já o elogio a Tibério é muito mais módico. Apesar de também 

evidenciar características divinas, por ser parte da família do deus Augustus, sobrelevam-

se seus dotes como general e depositário do poder militar de Augusto. Germânico e Lívia 

foram já muito estudados e faremos aqui apenas menção a eles quando for pertinente. 

Entretanto, vale destacar sua forte presença nos poemas do exílio e seu desenvolvimento 

como influentes politicamente e independentes de Augusto.  

Germânico desfruta nos poemas ovidianos (antes e durante o exílio)748 do 

beneplácito do poeta e é caraterizado, segundo aponta McGowan, como “one of the few 

genuine sources of hope in the exile poetry”749. Exemplo eloquente disto é o 

endereçamento direto a ele em Pont. 2.1.49-68, que interrompe de forma abrupta a 

descrição do triunfo de Tibério sobre Panônia. Neste sentido, Knox afirma que Tibério 

teria sido o responsável pela relegação de Ovídio. Por isso, o poeta pede o favor do filho 

adotivo dele750.  

Ao que parece, Lívia não desfruta do mesmo favor por parte de Ovídio. Ela é 

representada em sua relação com Augusto como femina princeps e adquire, também por 

esta relação com ele, caráter divino (Pont. 2.8.1-4, 117-118), inclusive após a morte do 

princeps. Diferentemente de grande parte da crítica, que lê nas alusões e panegírico de 

Lívia forte conteúdo irônico, Thakur conclui: 

 
[w]e must acknowledge and consider the novelty of Livia’s position in state 
ideology. Livia had only received limited poetic treatment prior to Ovid, 
and in the majority of Augustan poetry females had been elegiac mistresses 
or enemies of the state. Ovid, then, had to present a female possessing 
power in a positive light. (…) [T]heories espousing Ovid’s overemphasis 
of Livia are misguided. If these theories were correct, we would expect 

 
747 Claassen (1987, 2008). 
748  Destinado a ser o sucessor de Tibério, faleceu no ano 19 EC. Sobre Germânico em Ovídio, ver Syme 
(1978, 28-34), Galfré (2017), Green (2004), Fantham (2006). No exílio, a primeira menção de Germânico 
de forma individual é em Tr. 4.2. Após isso, Pont. 2.1.49-68; 2.71; 2.2.81-4; 5.41-56; 4.5.25-6; 9.109; 
13.31-2. 
749 McGowan (2009, 156) 
750 Knox (2004, 16, n. 103): “[w]e may surmise that if Tiberius objected to the Ars, it might well have been 
because into it Ovid had inserted a panegyric of young Gaius Caesar, whom Augustus had preferred in the 
succession to him. And what of the blunder? It could have been something as trivial as a recitation at an 
inopportune time”. 
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there to be a declining presence of Livia’s image in public discourse and 
over the course of Ovid’s poems. A far more likely scenario not only 
acknowledges her influence and public position, but also Tiberius’ 
maintenance of her presence to firmly establish continuity and authority in 
his principate751. 

 
Em seguida, serão analisadas as alusões de Ovídio a Tibério nos poemas do exílio. 

Apesar de menos estudadas pela crítica, podem apresentar uma série de dificuldades 

interpretativas sobre a sinceridade dos elogios. A imagem da família imperial fazia parte 

da propaganda que afirmava a autoridade da domus. Para Ovídio, trazer a sua poesia essa 

autoridade e a representação poética das relações familiares dos governantes torna-se, 

portanto, preponderante.  

 

 

3.2. 2 Tibério nos poemas do exílio 

 

Após a primeira aparição coletiva de Augusto e seus herdeiros em Tr. 1.2, em Tr. 2 

Ovídio descreve com maior profundidade os membros da família de Augusto. Neste 

contexto, Tibério é individualizado752:  

 
Sic tibi, quem semper //p factis animoque mereris,  
  reddatur gratae // debitus Vrbis amor;                                     160 
Livia sic tecum //p sociales compleat annos,  
  quae, nisi te, nullo // coniuge digna fuit,  
quae si non esset, //p caelebs te vita deceret,  
  nullaque, cui posses // esse maritus, erat;  
SosSpite Sic te Sit //p natuS quoque SoSpeS, et olim                 165 
  imperium regat // hoc cum seniore senex 
ut faciuntque tui, //p sidus iuvenale, nepotes,  
  per tua perque sui facta parentis eant; (Tr. 2.159-168) 
 
[Assim que a ti, que sempre o mereceste por teus feitos e teu espírito, seja-
te devolvido o amor devido da Urbe agradecida (160); assim, Lívia, a que 
não foi digna de outro cônjuge, senão de ti, complete contigo os anos 
conjugais. Se ela não tivesse existido, a ti teria sido conveniente uma vida 
de celibato, e não havia nenhuma outra de quem pudesses ser marido; 
assim, estando tu são e salvo também esteja teu filho são e salvo (165), e 
algum dia, ancião governe este império contigo mais ancião; e que, como 
já fazem, teus netos, jovens astros, sigam teus feitos e os de seu pai]. 

 
751 Thakur (2014b, 206-207). 
752 Thakur (2014, 73) justifica a aparição apenas em Tr. 2, composta, segundo o autor, no ano 10 EC. porque 
ali Ovídio recebe as notícias sobre a vitória de Tibério em Pannonia. Thakur ainda relaciona a caracterização 
de Tibério neste poema com a clades Variana. 
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Antes de dizer qualquer coisa sobre estes versos, temos que lembrar que pertencem a Tr. 

2, longo poema de defesa de Ovídio contra as duas causas do exílio, carmen et error 

(207), em que Ovídio se dirige de forma direta a Augusto. Mostramos nesta tese as 

passagens deste poema em que Ovídio duvida da capacidade interpretativa do princeps, 

questionando, inclusive, a decisão do decreto sobre sua relegação sem consulta ao 

Senado. Esse tipo de comentário pode ser tomado de forma objetiva como reprimenda – 

o que não surpreende – por parte de quem recebeu semelhante castigo. Porém, outras 

passagens, elogiosas à primeira vista, levam a duvidar da sinceridade do poeta e coloca a 

crítica na posição de ter que tomar uma postura sobre o louvor, se é sincero ou não753. 

Estes versos, por exemplo, incitam a questionar a sinceridade do poeta em sua 

aparentemente elogiosa apresentação da domus Augusta. 

Como dissemos, os membros da família são nomeados segundo sua relação com o 

princeps. Nos dísticos, a hierarquia de cada membro fica evidente, descrita de forma 

descendente em importância, começando com Augusto e terminando com seus netos. 

Sobre isto, Galasso explica: 

 
a succesione dei vari componenti è organizzata sempre in base ad un rigido 
ordine gerarchico, evidente nel variare della posizione di Tiberio rispetto a 
quella di Livia. Così Ovidio dà voce al sentimento dinastico che, coltivato 
fino dai primi anni del principato, aveva notevole spazio nella tarda 
vecchiaia di Augusto754. 
 

Lívia, portanto, é apresentada em primeiro lugar, como a única digna de ser sua esposa. 

Mais do que ironia, ou seja, buscar o sentido oposto ao que está sendo dito, parece haver 

aqui o uso de schéma755. Mediante esta figura, evidencia-se uma série de detalhes que, de 

forma implícita – e porque eram de público conhecimento –, são postos em relevo para 

serem julgados. Diz-se que Lívia não teria sido digna de outro esposo, e que Augusto, 

sem ela, teria permanecido no celibato. O realce destas caraterísticas dos cônjuges é 

chamativa justamente porque os dois foram casados anteriormente, duas vezes Augusto 

 
753 Sobre sinceridade e ironia em Tr. 2, ver Ingleheart (2010, 25-27). 
754 Galasso (1995, 163). 
755 Ahl (1984) explica que Demétrio (Περὶ ἑρμηνείας, 287) descreve nos oradores o uso de schéma e 
émphase, cujo objetivo é bom gosto e a segurança do orador. Há algo que não está sendo dito no discurso 
(schéma) e o que não é dito é aquilo destacado, que o receptor deve encontrar (ênfase). Também Quintiliano 
descreve émphase neste sentido: Inst. 9.2.64, est enim etiam inter figuras, cum ex aliquo dicto latens aliquid 
eruitur. 
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e uma Lívia. Aliás, Lívia estava grávida de Tibério quando Augusto promoveu seu 

divórcio de Druso para se casar com ela.  

No verso 165, Tibério é introduzido na sucessão hierárquica mediante o termo 

natus, posicionado no centro do hexâmetro. No verso destaca-se sua sonoridade graças à 

aliteração de /s/, reforçada pela assonância. Natus é a relação que une Tibério com 

Augusto. O termo pode rapidamente ser tido como irônico, chamando a atenção ao fato 

de que Tibério é filho adotivo756. Schönbeck757 rastreia o termo na lei romana e chega à 

conclusão de que natus758 era utilizado para filhos biológicos, ao passo que filius759 era o 

termo comum para filhos adotivos, o que o leva a determinar que aqui haveria sentido 

irônico no uso do termo760. Ciccarelli, por sua vez, aponta que o termo tem uma carga 

afetiva maior da de filius e aparece em contexto de elocução elevada761, o que conviria a 

esta passagem. Porém, como Ingleheart762, não nota um peculiar uso subversivo do termo. 

Com Galasso, pensamos que este tipo de vocabulário é decoroso com a apresentação de 

um modelo dinástico.763 O contexto em que o termo se encontra no poema (após algumas 

observações um tanto sarcásticas de Ovídio sobre o casal governante) deixa lugar à 

especulação.  

Com o verso 165, ilustra-se o modo como Ovídio constrói Tibério como uma figura 

dependente de Augusto764. Tibério está unido a Augusto não apenas pelo vínculo familiar, 

aqui hiperbolizado pela escolha do termo natus – e não filius – para se referir a um filho 

adotivo, mas ele ganha também os mesmos adjetivos que o pai, sospes (165) e senex 

(166). O poliptoto de ambos os adjetivos, ao mesmo tempo que assinala um e outro, os 

identifica como pares. A estrutura quiástica da disposição das palavras de 165 salienta 

textualmente o reflexo da pessoa de Tibério em Augusto. Ainda sobre a possibilidade de 

ler certa subversão em 165, Ingleheart observa que olim “tactfully sets Ovid's wishes for 

 
756 Sobre a adoção de Tibério, ver Levick (1966). 
757 Schönbeck (1998, 459ss).   
758 Tibério é chamado natus em Tr. 2.165, Pont. 2.8.31; 4.5.23; 4.9.107 e 4.13.30. 
759 Tibério é chamado filius em Pont. 3.2.70; 3.8.50; 3.4.100. 
760 Também Luisi; Berrino (2010, 58) marcam o uso irônico de natus, porém, sem argumentação. Vale dizer 
que Ovídio também usa natus para ilustrar a relação entre Augusto e seu pai adotivo, Júlio César, em Met. 
15.819, 850. 
761 Ciccarelli (2003, ad loc.). 
762 Ingleheart (2010, ad loc.). 
763 Galasso (1995, 363).  
764 Ver Thakur (2014), Luisi (2010), Ingleheart (2010, ad loc). 
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Tiberius to rule at no fixed point in the future without expressing doubts about the 

likelihood of this happening”765.  

O atrelamento de Tibério com Augusto fica ainda mais manifesto alguns versos 

depois: 

 
Sic adsueta tuis //p semper Victoria castris  
  nunc quoque se praestet //  notaque signa petat,  
Ausoniumque ducem //p solitis circumvolet alis,                       171 
  ponat et in nitida // laurea serta coma,  
per quem bella geris, //p cuius nunc corpore pugnas,  
  auspicium cui das // grande deosque tuos,  
dimidioque tui //p praesens dum respicis Vrbem,                       178 
  dimidio procul es //  saeuaque bella geris;  
hic tibi sic redeat //p superato victor ab hoste,  
  inque coronatis // fulgeat altus equis, (Tr. 2.169-178) 
 
[Que, assim, a vitória acostumada sempre a teus acampamentos, também 
agora se manifeste e busque as conhecidas insígnias, e circunde o general 
ausônio com as asas costumeiras, e coloque na fúlgida cabeleira a coroa de 
louros. Fazes a guerra por meio dele, com cujo corpo agora combates, a 
quem dás um grande auspício e teus deuses; e presente, com uma parte de 
ti observas a Urbe, com a outra estás longe e fazes cruéis guerras. Que, 
assim, retorne a ti vitorioso do inimigo vencido, e resplandeça alto em 
cavalos coroados]. 

 
Nestes dísticos introduz-se a faceta de Tibério como general do império (Ausonius dux), 

a mais reconhecida por Ovídio, vitorioso, será merecedor de um triunfo (177-178), 

prognosticado pelo poeta aqui, mas que teve lugar muito tempo depois, tendo de ser 

adiado pela clades Variana. Ovídio deseja ver Tibério como triumphator após sua vitória 

em Panônia. A vitória, habituada a Augusto, estende-se aos estandartes familiares (170) 

e chega até aquele por meio do qual o princeps faz suas guerras (176, 

per quem bella geris, cuius nunc corpore pugnas). A autoridade de Augusto envolve a 

dos membros da família (171, circumvolet) a tal ponto que Tibério é uma parte do próprio 

princeps, acentuado pela anáfora de dimidius766 (175-176).  Evidencia-se novamente a 

visão da família como um bloco indissociável, perfilando Tibério como extensão de 

Augusto e lógico sucessor767.  

Em Tr. 3.12.45-48, Tibério continua a ser elogiado como grande general: 

 

 
765 Ingleheart (2010, ad loc.). 
766 Ver Ingleheart (2010, ad loc.) para a carga afetiva de dimidius em Ovídio e outros poetas.   
767 Nesta linha, também Thakur (2014, 93). 
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is, precor, auditos //p possit narrare triumphos  
  Caesaris et Latio // reddita vota Iovi,  
teque, rebellatrix, //p tandem, Germania, magni  
  triste caput pedibus // supposuisse ducis.  
 
[Que ele, peço, [o marinheiro] possa narrar os triunfos ouvidos do César e 
os votos devolvidos ao Júpiter Latino, e que tu, rebelde Germânia, 
finalmente puseste tua triste cabeça sob os pés do magno chefe]. 

 
O poeta relegatus espera ouvir notícias sobre as vitórias dos Césares de algum 

marinheiro que chegue a Tomos e conjectura o conteúdo dessa possível narração. Nela, a 

exaltação do cargo militar (magnus dux) atrela-se ao título Cesar, deixando novamente 

liberdade para a ambiguidade sobre quem é o general exaltado, se Augusto768 ou Tibério.  

Na construção de Tibério como general vai se perfilando a importância não apenas 

das batalhas ganhadas, mas o fato de obter matéria para narrar os triunfos. Tibério será 

para o relegatus provedor da matéria poética que explorará em dois poemas dedicados a 

esse tipo de cerimônia. A seguinte aparição do segundo princeps é justamente no primeiro 

dos poemas dedicados à celebração do triunfo, Tr. 4.2. Deixaremos a análise destes 

trechos em suspensão, já que voltaremos a eles na próxima seção, dedicada aos poemas 

triunfais. Diremos apenas que, neste poema, Ovídio deseja fortemente poder cantar a 

cerimônia do triunfo de Tibério na Germânia e sua elevação como César (47 e ss.). Porém, 

já em Pont., quando finalmente a cerimônia acontece, e o poeta lhe dedica poemas a este 

triunfo (Pont. 2.1; 2; 3.4), a expectativa de elevação elogiosa de Tibério é truncada, uma 

vez que o general perde terreno para Germânico. 

Ainda no livro segundo, Tibério é mencionado em Pont. 2.8. Como já dito, Ovídio 

escreve uma epístola a Cota Máximo, filho de Mesala Corvino, agradecendo o envio de 

três figuras, uma de Augusto, uma de Tibério e uma de Lívia. A divinização de Augusto 

estende-se ao círculo familiar, e, portanto, devemos entender que também o faz seu poder 

(e, por que não, também suas falhas). Assim, Lívia e Tibério são apresentados como 

deidades junto com o princeps, algo já esboçado em Pont. 1.4.55-6769: 

 
Redditus est nobis //p Caesar cum Caesare nuper,  
  quos mihi misisti,// Maxime Cotta, deos,  
utque tuum munus//p numerum quem debet haberet,  
  est ibi Caesaribus //  Liuia iuncta suis. (Pont. 2.8.1-4) 
 

 
768 Owen (1889b, ad loc.). 
769 Turaque Caesaribus cum coniuge Caesare digna, / dis veris, memori debita ferre manu. 
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[Foram reintegrados a mim recentemente César com César, deuses que me 
enviaste, Cota Máximo; e para que teu presente tivesse o número que deve, 
Lívia se junta aqui a seus Césares]. 

 
O poliptoto de César no primeiro verso novamente embaça a nítida identificação entre 

Augusto e Tibério. Tibério é imagem de César e isso é confirmado de forma expressa por 

Ovídio entre os versos 31-32: 

 

Perque tibi similem//p uirtutis imagine natum,  
  moribus adgnosci // qui tuus esse potest.  
 
[E por teu filho, similar a ti pela imagem de tua virtude, que por seu caráter 
pode ser reconhecido como teu]. 

 

Para Claassen, o dístico, que segue a fórmula da prece, teria sentido irônico. A razão não 

estaria desta vez no uso de natus, comentado supra, mas no fato de que em poemas 

anteriores (ex. Tr. 2.509-16, 521-24) Ovídio tenha criticado de forma implícita a moral 

de Augusto. Isto traria certo incômodo, segundo a autora, ao argumento de que Tibério 

se parece com Augusto justamente pelos seus mores770. Contudo, como demostra 

Galasso, Ovídio estaria fazendo uso de uma fórmula bastante utilizada no elogio de pai e 

filho, além de retomar quase textualmente Tr. 4.5.31-32771, em que Ovídio louva a família 

de Cota Máximo Mesalino772. Ademais, os netos de Augusto e filhos de Tibério são 

adjetivados como dignos deles (33); apesar disso, nada se diz sobre possível ironia neste 

ponto. 

No endereçamento a Tibério, em 2.8.37-40, nota-se uma vez mais a proximidade 

dinástica com Augusto e a autoridade do poder divino com que poderá eventualmente 

governar (37, e tua, si faz est, a Caesare proxime Caesar, / numina sint precibus non 

inimica meis [e que teu poder divino, ó César próximo do César, se é permitido, não seja 

inimigo para minhas preces]). Ovídio transfere de Augusto a Tibério as características 

morais e divinas, quando começa a dirigir-lhe as súplicas pelo perdão. A construção de 

dísticos com características panegíricas abre espaço à especulação sobre ironia e sarcasmo 

– inclusive, por estar em uma epístola que trata sobre o culto de deuses “vivos”. Porém, 

haja aqui ou não ataque velado por parte de Ovídio, é de se reconhecer que a ênfase na 

 
770 Claassen (2016, 64). 
771 Galasso (1995, ad loc.). 
772 Sic iuuenis //t similisque tibi //h sit natus, et illum / moribus agnoscat // quilibet esse tuum. 
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divinização frisa o extraordinário da domus Augusta, mesmo quando o culto da família 

imperial seja aqui um acontecimento privado. 

Junto com Pont. 2.8 pode ser lida Pont. 4.9, em que Ovídio reconhece todos os 

deuses da família ao adicionar ao altar também Germânico e Druso.  Augusto, já falecido, 

não é mais um deus praesens, mas um factus deus (108). Agora Tibério está presente, 

recebe o nome de Augusto (70) e herda também a ira principis (52). Porém, ainda não se 

destaca entre sua família, já que está ao mesmo nível de Lívia.  

Se em sua poesia Ovídio questiona a autoridade – ou pelo menos, os limites da 

autoridade – de Augusto como governante, a autoridade de Tibério não é ressaltada. Ele 

goza dela por fazer parte da família imperial e como reflexo de Augusto. Thakur bem 

explica que Ovídio compôs poemas com uma linguagem capaz de ser aplicada a múltiplas 

figuras e gerações773, o que reflete também a nomenclatura da propaganda política de 

Augusto, por meio, por exemplo, do nome César. Neste sentido, Ovídio não fez mais do 

que se apropriar de um vocabulário e modo de representação da família imperial, trazendo 

para sua poesia a autoridade dessa domus, sem deixar, porém, de jogar com a linguagem 

institucional.  

Vimos quão difícil é afirmar com certeza os níveis de sinceridade e ironia 

envolvidos na construção da família imperial e da figura de Tibério. A própria Claassen, 

que propõe esta dicotomia, não explicita de maneira concreta sua leitura a favor da ironia 

dos versos ovidianos, embora a sugira em suas análises. Já Luisi, de forma extrema, 

cataloga todas as menções de Tibério como altamente irônicas, embora não explicite o 

que entende por ironia e por quê. Contrariamente, Thakur faz uma leitura muito positiva 

da construção de Tibério em Ovídio: “Ovid recognizes Tiberius as Augustus’ official heir, 

promotes his position as partner to Augustus, and subsequently as leader of the imperial 

domus”774. Para a leitura da dissimulação ovidiana ou das passagens supostamente 

irônicas, caberia levar em consideração os apontamentos de Ahl sobre o figured speech e 

o uso da ênfase no sentido antigo. O não dito fala mais forte do que está explícito. Assim, 

em vez de perturbar por completo o sentido de cada palavra utilizada de modo elogioso 

para entendê-la como exatamente o contrário, seria útil para abordar o corpus pensarmos 

naquilo que o poeta não diz: o exílio de Tibério, as diferenças que ele teve com Augusto, 

 
773 Thakur (2019, 65). 
774Thakur (2014, 84). 
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a discórdia entre o segundo princeps e sua mãe, a adopção de Germânico a pedido de 

Augusto etc775.  

Claassen, após seu comentário sobre a família sugere que o tipo de endereçamento 

irônico, camuflado de adulação, pretenderia buscar o perdão, apenas se esse realmente é 

o objetivo de Ovídio. Eis a questão mais espinhosa para a conclusão de uma análise: não 

podemos delimitar a intenção do autor, assim como ainda nem sequer se descarta 

completamente a possibilidade da ficção do exílio. Seja como for, parece importante 

destacar que há passagens em que Ovídio não fala bem de Augusto, como procuramos 

demonstrar acima, o que não significa que isso tenha que determinar todas as leituras do 

corpus. A seguir, retomando a questão da preservação da memória do poeta, já delineada 

no primeiro capítulo da tese, discutimos a apropriação de Ovídio da cerimônia do triunfo, 

por ser espetáculo tão fortemente ligado ao poder imperial desta família. A matéria 

contribui para afirmar a preservação de memória do poeta em Roma. Analisar-se-á a 

função documental de Tr. 4.2 e Pont.  2.1, dedicadas à celebração de triunfos. Procura-se 

demonstrar que, em razão da detalhada descrição da cerimônia, há consideração da 

memória como uma forma de conhecimento tão potente como a experiência visual. Dessa 

forma, o poeta procura afiançar sua memória em Roma e sobre Roma. A família imperial 

e suas conquistas, portanto, gozam ainda na poesia do exílio de autoridade suficiente 

como para enaltecer a obra que sobre ela trata. Embora haja ataques diretos, ironias 

veladas e discurso figurado, não podemos ignorar a ambiguidade com que a obra lida ao 

longo dos poemas. O poeta pode questionar o alcance do poder político da família de 

Augusto, mas não se questiona o poder em si. Ao trazer como matéria poética a autoridade 

política da família dos Césares, aponta sua autoridade como poeta do principado. 

 

 

3. 3. A autoridade política como ferramenta para a construção do monumentum 
poético: Tr. 4.2 e Pont. 2.1 

 

3.3.1 Sobre a cerimônia 

 

 
775 Sobre isto ver, i. a. Knox (2008) e antes, Syme (1978). 
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Em Tr. 4.2 e Pont. 2.1 pode-se verificar a relação de Ovídio com a preservação 

de sua memória em Roma e de sua memória sobre Roma. Em ambas as epístolas, são 

descritas cerimônias de triunfo776. Na primeira delas, descreve-se uma cerimônia 

imaginária, que o poeta deseja que tenha lugar efetivo em um futuro não distante. Assim, 

a descrição pormenorizada da cerimônia é construída a partir dos detalhes memorizados 

sobre semelhante tipo de espetáculo. Na segunda epístola, o poeta tem a possibilidade de 

cantar sobre uma cerimônia de triunfo de fato celebrada, apoiando-se nas notícias sobre 

ela trazidas de Roma pela fama (Pont. 2.1.1,19-20; 3.4.20). Porém, a recriação de um 

triunfo que o poeta não presenciou pessoalmente envolve também aquilo guardado em 

sua memória. Por conta da pormenorizada descrição, a memória comprova ser tão 

influente como a proximidade com aquilo a ser descrito e a experiência sensorial.  

Os monumenta, que compreendem as res gestae dos grandes generais, procuram 

a preservação da história na memória coletiva. Eles podem ser representados em forma 

de esculturas, pinturas, ou qualquer obra de arte, inclusive um poema. Em grande medida, 

é graças a esses monumenta que conseguimos reconstruir o passado e manter viva a 

memória sobre os fatos. Os poemas triunfais de Ovídio, por exemplo, contribuíram na 

reconstrução da cerimônia do triunfo.  

Este tipo de cerimônia era um prêmio por parte do Senado a um general vitorioso 

em guerra realmente importante, bellum pium, isto é, guerra contra inimigo estrangeiro. 

Era a maior honra reservada a um general e consistia em um grandioso desfile, no qual o 

vir triumphalis, mais tarde também conhecido como triumphator, era levado em uma 

quadriga, carro com quatro cavalos. Na ordem do desfile, apareciam em primeiro lugar 

os líderes cativos, seus aliados e soldados, prisioneiros agrilhoados seguidos pelas armas 

capturadas, ouro, prata, estátuas, pinturas e modelos representando lugares e pessoas. 

Seguiam-nos os senadores e magistrados, o general na quadriga, e, por último, os 

soldados que lutaram com ele, também com togas e coroas de louro, cantando “io 

triumphe!”. Embora não se tenha certeza sobre o percurso dos desfiles, cogita-se que ao 

menos alguns deles teriam começado no Campo de Marte, sendo o ponto final o templo 

de Iupiter Optimus Maximus no Capitólio. Ali, o general sacrificava dois bois para Júpiter 

e oferecia parte dos spolia. O espetáculo do triunfo era uma imponente e divertida forma 

 
776 Essas não são as únicas epístolas que tocam no tema do triunfo, mas são as que têm a descrição do 
triunfo como tema central. Mencionaremos as outras nos diferentes argumentos apresentados.  
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de propaganda, que lembrava o povo da grandiosidade, glória e superioridade militar de 

Roma777. 

Mesmo de forma fragmentária, sobrevive uma lista de cada triunfo celebrado em 

Roma, inscrito provavelmente em uma das paredes do Arco de Augusto, construído em 

18 EC. Estes fragmentos de grande importância histórica foram descobertos enquanto 

eram desmontados muitos dos monumentos do foro romano com o propósito de reutilizar 

o mármore na construção da basílica de São Pedro. Nessa lista, o primeiro triunfo seria o 

do próprio Rômulo. O testemunho, portanto, remonta este tipo de espetáculo até os 

tempos da mítica fundação da cidade, o que sublinha sua relevância na cultura romana. 

Até o final da República, a cerimônia do triunfo era outorgada a qualquer general 

vitorioso, mas, justamente por ser um espetáculo propagandístico de características 

diferenciadas, já na época de Augusto começou a ser monopólio do governante, com a 

finalidade de celebrar as vitórias da família imperial778. A respeito disso, Galinsky 

especifica:  

 
an elaborated ritual governed its celebration since the triumph was a 
religious rather than a political act. These religious connotations prevailed 
and were further revived at the time of Augustus. The gold-embroidered, 
purple toga of the triumphator, as well as his golden crown, the corona 
Etrusca, were ordinarily kept in the temple of Jupiter Capitolinus. The 
triumphal apparel therefore was occasionally identified with Jupiter’s 
attire. (…) Significantly enough, the change which Augustus made in the 
ritual was designed to strengthen the triumphator’s association with the 
gods: his laurel crown was surrendered, at the end of the rite, to Jupiter 
Optimus Maximus. This innovation testifies to the princeps’ interest in the 
ceremony, which was linked with his name in several other ways also779.  
 

A cerimônia do triunfo era, portanto, muito mais do que uma celebração; representava 

uma forma de reforçar o orgulho cívico do povo romano, de ratificar a glória de Roma e, 

sobretudo, já desde a época imperial, a autoridade do imperador. O povo era partícipe 

dela, ao ver as representações das batalhas, os presos, inclusive os mapas que localizavam 

geograficamente o lugar da vitória. Desta forma, o desfile tornava-se centro de memória 

 
777 Para mais sobre a cerimônia do triunfo, ver Beard (2004; 2007). 
778 Galinsky (1969, 76-77). Ainda, ele continua: “actual celebrations of triumphs became scarcer and scarcer 
and towards the year 12 B.C., the practice began to award ornamenta triumphalia instead of a triumph. Only 
the heir apparent to the emperor was entitled to an actual celebration. It is clear, then, that in Augustus’s 
eyes the triumph had an extraordinary significance and that it is an outstanding Augustan theme” (77). 
779 Galinsky (1969, 77). 
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social, compartilhada pelos romanos que não tinham ido à guerra780. Os poetas augustanos 

exploraram a representação poética desse ritual, de forte potencial metafórico, a exemplo 

de Virgílio na Geórgica 3 ou diferentes poetas na poesia elegíaca781. Curiosamente, os 

poemas do exílio ovidiano são algumas das melhores fontes históricas para reconstruir 

como teriam sido essas cerimônias, o que diz respeito ao poder da memória como fonte 

confiável para oferecer uma representação ecfrástica (por ser representação verbal de uma 

visual) potente e convincente782.  

 

 

3.3.2 Os triumphi ovidianos 

 

 Tr. 4.2 e Pont. 2.1 são duas representações ecfrásticas que se diferenciam por 

uma particularidade: a primeira é apenas produto da imaginação de um possível triunfo 

em honra a uma eventual vitória de Tibério e Germânico em Germânia. Já o segundo 

poema descreve um triunfo real, muito provavelmente o de Tibério em 12 EC, com 

motivo da campanha dálmato-panônia. Neste último, a descrição é possível graças a 

notícias que chegam finalmente a Tomos um ano depois do ocorrido.  

Ambos os poemas são panegíricos e louvam Augusto e a família imperial, mas 

não por isso deixam de ter as caraterísticas de reprimenda a Augusto, Leitmotiv na poesia 

do exílio. Para ambas as representações, Ovídio apoia-se principalmente no repertório de 

imagens sobre os triunfos que tem em sua memória, como ele expressa em Tr. 4.2.57: 

haec ego summotus, qua possum, mente videbo [estas coisas, eu, desterrado, as verei com 

a imaginação, com o que posso]. A mens é auxiliada pelas imagens estabelecidas como 

 
780 Brilliant, (1999, 221) apud (Pandey, 2018, 187). 
781 Encontramos exemplos de poemas triunfais (tanto militares como amatórios) em Virgílio, A. 8.714-728 
(triplo triunfo de Augusto); Tibulo 1.7 (triunfo de Mesala em Aquitânia), Propércio 14.3-4 (predição do 
triunfo de Augusto em Pártia); 3.1,9-12; 11 (triunfo de Augusto sobre Cleópatra); 17 (triunfo de Baco sobre 
Índia); Horácio, Carm. 4.2 (triunfo de Augusto em Germânia), e também encontramos triunfos já em 
Ovídio, Am. 1.2 (triunfo de Cupido), 2.12 (conquista de Corina) e Ars 1.213-228. Para um estudo do tema 
do triunfo na poesia elegíaca especificamente, ver Galinsky (1969). 
782 De forma semelhante, Lowrie (2009, 260-277), para quem, mediante as representações de triunfos, 
Ovídio examinaria até que ponto estar presente no espetáculo que será descrito é necessário para a felicidade 
performativa. 
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parte da cultura popular: convenções sobre o que é representado nestes desfiles e sobre o 

que estes desfiles representam para o povo.  

Tr. 4.2 foi composta provavelmente entre 10-11 EC. Desde o primeiro verso 

destaca-se o caráter panegírico, outorgando lugar proeminente à família imperial e à 

extensão do seu poderio: 

 
Iam fera Caesaribus //p Germania, totus ut orbis,  
  victa potest flexo // succubuisse genu,  
altaque velentur //p fortasse Palatia sertis,  
  turaque in igne sonent // inficiantque diem,  
candidaque adducta //p collum percussa securi                          5 
  victima purpureo // sanguine pulset humum,  
donaque amicorum //p templis promissa deorum  
  reddere victores // Caesar uterque parent;  
et qui Caesareo//p iuvenes sub nomine crescunt,  
  perpetuo terras // ut domus illa regat,                                       10 
cumque bonis nuribus //p pro sospite Livia nato  
  munera det meritis, // saepe datura, deis; (Tr. 4.2.1-12) 
 
[Já dobrado o joelho ante os Césares, a fera Germânia, como todo o orbe, 
pode ter sucumbido, e talvez os altos Palácios estejam cobertos com 
guirlandas, e crepitem os incensos no fogo e escurece o dia, e a branca 
vítima ferida no pescoço pelo machado brandido (5) toque a terra com 
sangue purpúreo, e se preparem para entregar os presentes prometidos aos 
templos dos deuses amigos um e outro César, vencedores, e os jovens que 
crescem sob o nome de César, para que aquela casa governe perpetuamente 
o mundo (10) e que Lívia, com suas boas noras, pelo bem-estar de seu filho, 
dê presentes, que amiúde oferecerá, aos deuses que os merecem]. 
 

Com este louvor à casa de Augusto abre-se o poema dedicado ao elogio e a celebração de 

um triunfo militar da domus que afiançaria o poder de Roma. Tibério, o triumphator e 

protagonista da cerimônia, é nomeado apenas a partir do nome oficial da casa junto com 

Augusto (Caesar uterque) e como natus de Lívia, única distinguida por seu nome. Isto 

não chama a atenção porque o poliptoto de Caesar, sob o qual se incluem também 

Germânico e Druso, ilustra por meio da linguagem poética a sucessão dinástica, da qual 

Lívia não faz parte. A falta de especificidade abre caminho a Ovídio para louvar a família 

imperial em seu conjunto, fortalecendo-se não pela glória individual, mas por aquela 

irradiada por Augusto.  

Utilizando subjuntivo potencial, o poeta dá conta de um possível cenário no qual 

Germânia já teria sido vencida. Este tipo de construção é o que Labate chama “occasional 

poetry before the occasion”, isto é, um tipo de poesia que satisfaz a necessidade 
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psicológica do poeta de criar uma ilusão que o possa trasladar à cidade783. Ovídio imagina 

que os preparativos para aquele triunfo estariam encaminhados (3-16). Todavia, a 

descrição ganha caráter lamentoso, já que, mesmo acontecendo, ele não poderá estar 

presente para assistir à cerimônia. De modo patético, adianta-se ao momento em que ele 

apenas receberá essas notícias graças à fama (17-18).  Após isso, enfatiza o espetáculo 

visual representado pelo desfile, que ele mesmo não poderá ver.  

Ovídio faz descrição vívida da cerimônia, utilizando de forma repetida hic...ille (27-

46), avolumando a enárgeia dessa écfrase, embora seja apenas uma reprodução, produto 

de sua mens (57) – instrumento da memória784. Seguindo a ordem própria da caravana 

(27-46), o poeta menciona em primeiro lugar os tituli, depois os prisioneiros. Ele recria o 

burburinho do público, comentando sobre o desfile: os líderes presos, os spolia, as 

representações antropomórficas de rios, montes e outros acidentes geográficos, o rio 

Reno, com os cornos quebrados em sinal de derrota, e a própria Germânia sentada aos 

pés do vencedor (41-46). Segue a elevação do triumphator Tibério, nomeado no meio do 

verso: hos super in curru, //p Caesar, victore veheris [47, por cima destes, César, serás 

levado no carro vitorioso]. Vestido de púrpura e sendo coroado com o louro, é escoltado 

pelos soldados que cantam “io triumphe!” (48-52).  A epístola se fecha com a predição 

de um triunfo próximo, sobre o qual Ovídio presume que apenas receberá notícias tardias, 

porém, deixa-lo-á contente (65-74).  

Já em Pont. 2.1, Ovídio reproduz o que a fama trouxe até ele sobre o triunfo 

celebrado em honra a Tibério, cuja previsão se encontra em Tr. 2.169-178. Como no 

triunfo anterior, o louvor ao César está no primeiro verso (1, huc quoque Caesarei 

peruenit fama triumphi [até aqui chegou a fama do triunfo cesáreo].) O adjetivo 

Caesareus envolve novamente a família. O triunfo aqui não pertence apenas ao vencedor 

(29 victor), mas a casa imperial.  

Augusto e Germânico, ao contrário de Tibério terão lugar proeminente nos versos 

deste poema. As relações familiares estão bem definidas, apresentando Augusto como pai 

do Tibério (33) e este último como pai de Germânico (59-60). Porém o triumphator, 

Tibério, vê-se relegado ao lugar de mais um ator na cerimônia, não sendo uma figura que 

 
783 Labate (1987, 106) apud Hardie (2002b, 307). 
784 “Instrument or seat of memory” (OLD).  
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mereça endereçamento. Porém, o poeta dirige-se a Augusto em primeiro lugar e, 

chegando ao final do poema, diretamente a Germânico, quem nomeia no vocativo (49). 

O poeta deseja ter a possibilidade de celebrar com um poema uma cerimônia de triunfo a 

ele consagrada. 

Augusto é aludido antes de começar a descrição da cerimônia, de forma a justificar 

o fato de o poeta compor poesia panegírica sobre a domus imperial, mesmo sendo um 

relegatus. As palavras ao princeps, portanto, não são elogiosas, mas desafiantes. A 

afronta abre-se com desafio lançado ao princeps: o poeta se apropriará do tema do triunfo, 

embora seja contrário ao desejo de Augusto (7, nolit ut ulla mihi contingere gaudia785 

Caesar [embora o César não queira que nenhum prazer me alcance]). Reafirma sua 

decisão poucos versos depois, ao dizer que cantará sobre os triunfos embora o princeps 

não o permita (12, haec ego laetitia, si uetet ipse, fruar [eu desfrutarei desta alegria, 

embora ele o proíba]). Augusto, inclusive é ironizado por ser um deus que não permite 

que todos o adorem, à diferença de Júpiter (9-16). Aqui poderíamos entender um 

paradoxo entre a vontade do poeta de se mostrar integrado ao corpo cívico romano e seu 

atual status como relegado786. Todavia, lançado o desafio, continua a dizer o que a Fama 

lhe permite contemplar (19-20).  

Ovídio se sente no direito de escolher este tema para sua poesia pelo caráter público 

da celebração da cerimônia do triunfo. Neste sentido, o poema pode ser entendido como 

a realização de uma advertência esgrimida em Tr. 4.2, que se fecha frisando a dicotomia 

público-privado, ressaltando o contraste com a disposição dos termos, um ao lado do 

outro, antes e depois da cesura: 

 
Aque procul Latio //p diversum missus in orbem  
  qui narret cupido, // vix erit, ista mihi.  
Is quoque iam serum //p referet veteremque triumphum:            75 
  quo tamen audiero // tempore, laetus ero.  
Illa dies veniet, //p mea qua lugubria ponam,  
  causaque privata // publica maior erit. (Tr. 4.2.73-78) 
 
[E enviado do distante Lácio a este mundo hostil, apenas haverá quem narre 
estas coisas a mim, desejoso. Ele também me contará tarde um triunfo 

 
785 É frequente nesta peça a aparição de termos relacionados à elegia erótica, como dulce (3), gaudia (7, 17, 
60), virili (17), furor (11). Neste caso, talvez seria possível pensar que haja alusão à imposição de Augusto 
para que o poeta se afaste da poesia amorosa. Agradeço a Eleonora Tola por chamar minha atenção sobre 
esta questão. 
786 Galasso (1995, ad loc.). 
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antigo (75): porém, ouvi-lo-ei e estarei feliz. Virá o dia em que deporei o 
luto, e o interesse público será maior que o privado]. 

 
Logo, em Pont. 2.1, Ovídio faz o que tinha advertido. Finalmente ouve a narrativa de um 

triunfo, e dessa narrativa surge seu monumento poético. A reivindicação do seu lugar no 

espaço público – mediante reivindicação de seu espaço poético – materializa-se na 

apropriação do público, representado pela domus Augusta e a celebração de seu triunfo. 

Como o poeta bem diz: 

 
 Gaudia Caesareae //p gentis pro parte uirili       
  sunt mea: priuati // nil habet illa domus. (Pont. 2.1.17-18) 
 
[As alegrias da família de César são minhas, na medida da minha força: 
não há nada de privado nessa casa].  

 
Em comentário ao verso 17, Galasso esclarece: “Roma, patria, res publica sono un 

tutt’uno con l’imperatore (cfr. tr. 1, 2, 102; 5, 2, 49; Pont. 2, 8, 19 sg.) e di questo 

commune bonum il poeta ha diritto a la sua parte”787. Com isto, Ovídio põe em discussão 

o limite da autoridade política de Augusto, que não pode extrapolar seu poder sobre 

assuntos privados (o que inclui os poéticos), nem pode privar os particulares de se ocupar 

daquilo que é domínio público: 

 
Ipse pater patriae //p – quid enim est civilius illo? –   
  sustinet in nostro // carmine saepe legi;  
nec prohibere potest, //p quia res est publica Caesar,  
  et de communi // pars quoque nostra bono est. (Tr. 4.4.13-16) 
 
[O próprio pai da pátria – afinal, o que é mais civilizado que ele? – permite 
ser amiúde lido em meus versos, nem pode proibi-lo, pois César é 
patrimônio de todos, e do bem comum uma parte também é minha]. 

 
 Desta forma, a poesia demonstra a capacidade de ganhar autoridade ao se conformar 

como monumento para registrar eventos públicos e de grande peso político, como o é a 

cerimônia do triunfo788.                                                                                           

Galinsky entende que Tr. 4.2 funcionaria como uma palinódia sobre a menção à 

cerimônia do triunfo na Ars 1.213-228. Nesse poema, a cerimônia é referida como um 

espaço propício para conquistar mulheres. Sobre estes versos, Galinsky opina que a 

ofensa estaria em subordinar a causa publica, isto é, o triunfo, à causa privata, que seria 

 
787 Galasso (1995, ad loc.). 
788 Sobre a autoridade política como matéria que traz autoridade poética em Lívio, ver Feldherr (1998). 
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a busca da situação amorosa. Por outro lado, em Pont. 2.1, continua o crítico, o poeta faz 

parte da alegria do triunfante César, sem precisar adaptar a descrição da cerimônia a um 

propósito ulterior789. Todavia, tanto nos Tr. como em Pont. há uma causa privata no uso 

do triunfo como matéria: a própria elevação como poeta. O elogio à família do governante 

serve de argumento ao reiterado pedido de perdão e do fim do exílio. Além disso, Ovídio 

reclama para si o lugar que lhe corresponde nos assuntos públicos do Império. Ainda 

como cidadão faz parte de Roma e lhe corresponde se beneficiar dos assuntos públicos. 

Ao tomar como objeto o princeps e toda a família imperial, sua poesia ganha status 

público, tornando-se publica carmina790. 

Em Pont. 2.5 e 3.4, Ovídio faz uma apologia de Pont. 2.1, sobre o triunfo de Tibério, 

atribuindo a falta de profundidade e de exatidão das descrições à demora na chegada de 

notícias. Em sua desculpa de Pont. 2.5, aponta o seguinte: 

 
Dum tamen in rebus //p temptamus carmina paruis, 
  materiae gracili // sufficit ingenium.  
Nuper ut huc magni //p peruenit fama triumphi  
  ausus sum tantae // sumere molis opus. 
Obruit audentem //p rerum grauitasque nitorque  
  nec potui coepti // podera ferre mei. (Pont. 2. 5.25-30)  
 
[Todavia, enquanto tentamos poemas sobre pequenas coisas, meu engenho 
é suficiente para a matéria simples. Quando há pouco tempo chegou a 
notícia de um grande triunfo, ousei empreender uma obra de tamanha 
grandeza. A seriedade e o esplendor das coisas sobrecarregaram quem 
ousou, e não pude suportar o peso de minha empresa]. 
 

Sobre esses versos, Galasso comenta  

 
la rovina dell’uomo con l’esilio è stata la rovina anche del poeta. I moduli 
ormai tipici della recusatio sono ripresi, ma con segno mutato: non è che 
si dia, infatti, (...), un’incapacità da parte di Ovidio di tratare temi 
impegnati, ma sono soltanti le circonstanze concrete che conducono 
all’insuccesso791. 
 

É verdade que Ovídio afirma, como vimos em mais de uma ocasião, que sua queda como 

poeta e o contexto em que se encontra levam à diminuição da capacidade poética e à 

recusatio de temas de grande envergadura. Mas esta passagem parece estar mais perto de 

ser outro exemplo de pose de decadência poética do que uma verdadeira apologia.  

 
789 Galinsky (1969, 103). 
790 Cf. Tr. 5.1.23. 
791 Galasso (1995, ad loc.). 
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Com efeito, quando olhamos a próxima epístola que trata sobre este poema de 

triunfo, Pont. 3.4, encontramos que ela está dedicada à defesa da qualidade de Pont. 2.1. 

No início, Ovídio encomenda a seu amigo Rufino, destinatário dessa epístola, proteger 

seu poema quando ele chegar em Roma (1-4). Após isso, ele explica as dificuldades que 

teve, por não estar presente, para oferecer sua descrição. Sua apologia está centrada na 

deficiência que significa escrever sobre aquilo que se ouve, não sobre aquilo que se vê: 

 
Spectatum uates //p alii scripsere triumphum:  
  est aliquid memori // uisa notare manu.    
Nos ea uix auidam //p uulgo captata per aurem  
  scripsimus atque oculi // fama fuere mei. (Pont. 3.4.17-20) 
 
[Outros vates escreveram sobre o triunfo presenciado: algo é para quem 
recorda anotar com mão evocadora. Nós escrevemos estas coisas apenas 
captadas do vulgo pelo ávido ouvido. Meus olhos foram a Fama]. 
 

Isto não deve ser surpresa para o leitor dos poemas do exílio, se pensamos a importância 

outorgada no corpus ao recurso da autopsia para fundamentar a autoridade do poeta sobre 

aquilo que descreve, o que demonstra a coerência de sua argumentação.  

A tópica da recusatio em Pont. 3.4 aparece no meio de uma longa captatio 

benevolentiae, em que se enfatiza o papel de poeta como vates. Praedico vaticinorque 

(94) retoma o motivo do vates792 em sua relação com a sacralidade (cf. Tr. 1.8.9: 

vaticinor; Pont. 1.1.47: vaticinor moneoque), em dístico em que se emprega o poliptoto 

deus (93-94, dei...deus...deo). Ali, Ovídio prediz um novo triunfo – que não acontecerá – 

de Tibério sobre Germânia. Portanto, as observações feitas sobre a qualidade da poesia 

são, mais uma vez, decorosas com o contexto e com a linha que segue o poeta nos poemas 

do exílio. Porém, a ênfase em sua capacidade como vates793 compensa a pose de 

decadência.  

Pandey analisa os diversos triunfos descritos pelos poetas augustanos e bem 

assinala que nos diferentes poemas ovidianos dedicados ao triunfo, por sublinhar a 

dificuldade e demora no recebimento de notícias de Roma nas margens do Império, 

Ovídio afirma que os habitantes das províncias exercem importante papel imaginativo na 

construção do poder imperial794. Ovídio, no novo espaço em que mora, contribui para esta 

 
792 O motivo do vates está presente, em verdade, em todo o poema. Ver também os versos 17, 65, 84 e 89. 
793 Hardie (2002b): “[a]s uates he is possessed by a god, who guarantees the virtual presence in the here 
and now of a triumph not yet celebrated. Rather than limping after events, Ovid now runs ahead of them”.  
794 Pandey (2018, 218). 
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construção de Roma feita pelos habitantes distantes. Portanto, seu triumphus, como 

chama o poema em Pont. 3.4.3795 como representação monumental, adquire relevância 

não apenas pelo tema, mas por ser documento da recepção deste espetáculo nas margens 

do império.  

Devido a seu deslocamento, há em seus escritos uma consciente mistura entre, por 

um lado, as memórias de um cidadão romano, e, por outro, o ingresso em sua formação 

cultural dos costumes e rituais próprios das províncias796. Estes poemas panegíricos, por 

exemplo, recriam o espetáculo que faz parte da Romanitas, aportando assim elementos à 

memória cultural importantes não apenas para o povo em Roma, mas também para 

aqueles nas margens, que apenas se conectam com o centro por meio das demoradas 

notícias (fama) e dos monumenta797 que reforçam o pertencimento ao império, mesmo 

quando para fazer isso o poeta deva transgredir a autoridade de Augusto. 

O poder poético de Ovídio o aproxima de Roma, desafiando a autoridade que o 

afasta. Mais ainda, nestes poemas a aproximação é feita mediante representação de um 

espetáculo propagandístico como o do triunfo, cujo protagonista é a família imperial. 

Portanto, mais do que se inserir na multidão da cidade por meio de seus poemas triunfais, 

como afirmara Galasso798, Ovídio confirma seu lugar como Romanus vates, inclusive fora 

de Roma. Apropriando-se da coisa pública, Ovídio registra em seus poemas parte da 

história de Roma, e, desta forma, a representação artística torna-se um monumentum que 

manterá a memória desse fato viva na sociedade.  

Como monumentum, o texto ovidiano ganha lugar como construtor de memória 

cultural799 e, destarte, destaca sua autoridade poética. Confirma-se que a ausência de 

Ovídio em Roma, isto é, sua invisibilidade na cidade, não necessariamente o afasta da 

memória do povo. Graças à elaboração desses monumenta, Ovídio não apenas se lembra 

de Roma, mas também conseguirá ele mesmo ser lembrado na Urbs. 

 
795 Pont. 3.4.3: utque suo faueas mandat, Rufine, triumpho [e pede que aproves, Rufino, seu triunfo]. 
796 Pensemos no caso do altar para os deuses da família imperial que Ovidio diz ter na sua casa em Pont. 
2.8 e 4.9. 
797 Entende-se aqui monumenta no sentido descrito por Porfirio no comentário ao Carm 1.2.15 de Horácio: 
monumentum non sepulcrum tantum dicitur, sed omne quicquid memoriam testatur (“‘monumento’ não se 
chama apenas um sepulcro, mas a tudo o que invoca a memória”). 
798 Galasso (2019, 60). 
799 Remetemos aqui à ideia de conditor (Tr. 5.1.10), como uma espécie de ato fundacional. Ver Tola (2003). 
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CONCLUSÕES 

 

Ao analisar Tristia e Epistulae ex Ponto nesta tese, nosso propósito foi demonstrar 

o modo como Ovídio, na persona de poeta relegatus, reconstrói sua identidade e 

autoridade poética, apesar das condições desfavoráveis enfrentadas no exílio e por força 

do exílio. O poeta cria para si mesmo uma persona que expressa uma autovalorização 

ameaçada. Em sua defesa, ele faz um tipo de reivindicação de autoridade similar a obras 

anteriores. Porém, pela falta de familiaridade com a nova situação, sua atual reivindicação 

é maior ainda. De acordo com a proposta desta pesquisa, os três aspectos escolhidos para 

abordar as estratégias discursivas foram 1) a reconstrução da autoridade poética como 

auctor e vates, 2) a reconstrução da autoridade da persona poética como centro do mito 

do exílio, e 3) a reconstrução da autoridade poética e sua relação com a autoridade 

política. Em todos esses momentos, Ovídio recorre a seu status como relegatus, com o 

objetivo de manipular a relevância do que tem a dizer e aumentar sua autoridade para 

dizê-lo. Cada capítulo desta tese pode ser lido de forma independente do outro. Porém, 

em todas eles encontra-se um propósito comum, a constituição do próprio monumento, 

que auxilia não apenas na sobrevivência de seu nome em Roma, mas também na 

perenidade de sua poesia.  

No primeiro capítulo, abrimos a discussão ressaltando a mudança da persona 

poética ovidiana em relação a sua obra anterior. Isso não significa uma completa ruptura, 

mas é uma mudança de perspectiva. O exclusus amator é substituído no exílio por um 

exclusus poeta que lamenta o afastamento da cidade. Esta metamorfose do poeta seria 

mais uma na lista, mas não a última, já que, como observamos, a última metamorfose 

chega ao se pronunciar a si mesmo como paene poeta Getes.  

A defesa da separação entre vida e obra leva a pensar em outro destaque ao longo 

desses poemas: a ambivalência do poeta. Por vezes, a separação adquire tal importância 

que sustenta a crítica de sua condenação, fundamentada justamente na falta de capacidade 

de Augusto para desassociar uma coisa da outra, e, por causa disso, condenar o poeta. 

Contudo, não faltam momentos em que o poeta mistura vida e obra, propondo-se a si 

mesmo como conditor da própria matéria poética. Também pode ser notada esta 

ambivalência a respeito da valoração de sua obra. Em Tr. 4.10.89-90, por exemplo, como 
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nota  Casali800, Ovídio deixaria de um lado o carmen como causa do castigo, reabilitando 

sua produção poética. Além disso, sua Musa e o fazer poético o conforta801. De modo 

contrário, há momentos em que ele mesmo insiste no dano causado pela própria poesia e 

seu talento802. Esta ambivalência leva-nos a não pretender oferecer uma posição 

concludente a respeito, mas a refletir sobre a “wavering identity” ovidiana, como 

postulado por Fränkel803. Esta seria uma identidade que se encontra em estado permanente 

de oscilação, que reflete de forma inequívoca o sentimento de perda e de ganho que o 

poeta tem durante o exílio em Tomos. 

A relegatio menoscaba a memória do poeta na cultura romana. Percebe-se, 

portanto, um objetivo de preservação da memória e do nome autoral de Naso, que busca 

evitar que sua obra seja conhecida sob o nome de um autor profugus, afiançando a 

construção de seu monumento (Tr. 5.14.1-2). Vimos, ademais, que Ovídio recorre à 

estratégia da autocanonização, como o fizeram já outros poetas, para restabelecer sua 

identidade como parte do cânone tradicional.  A modo de exemplo, tomemos Tr. 2, a 

longa defesa de sua condenação804. O poema está modelado de forma muito próxima à 

epístola de Horácio a Augusto (Ep. 2.1), que contém instruções para o princeps sobre a 

arte da poesia805. Apesar da evidente retomada de Horácio, é possível apontar que o que 

faz Ovídio ao se dirigir a Augusto é relevante não apenas por reclamar perdão e licença 

para voltar a Roma. Ele está também discutindo com Augusto seu próprio status como 

autor canônico, sobrelevando sua atividade como auctor. Como descreve Ziogas, o auctor 

é “creator of a work and the guarantor of its meaning. Writing poetry and controlling its 

interpretation, influence, and reception are the domain of an auctor”806. Ovídio responde 

à condenação da Ars (Tr. 2.7-8) retificando seu significado e quem deveria ser seu leitor 

(Tr. 2.239-252), contra o julgamento de Augusto. Na carta de Ovídio, portanto, para além 

da defesa de sua vida, de seus costumes e de sua sobrevivência como poeta, o que vimos 

é a forma com que o julgamento de Augusto deve ser considerado pela posteridade.  

 
800 Casali (2016, 35-70). 
801 Por exemplo, Pont. 3.4.66. 
802 Por exemplo, Tr. 3.3.74. 
803 Fränkel (1969). Ver tambén Claassen (1990). 
804 Embora Tr. 2. 1 apresente os libelli como destinatários, a partir do verso 27 Ovídio dirige-se diretamente 
a Caesar. 
805 Para uma comparação entre estas duas epístolas ver, em especial, Barchiesi (2001). 
806 Ziogas (2015, 120).  
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Ao fazer isso, Ovídio supera sua “morte”. Uma morte metafórica, com o fim de 

representar a perda da vida cívica e do convívio no círculo de poetas, que tanto lamenta 

em Tr. 5.3. Isso afeta sua identidade autoral, já que também perde o controle sobre a 

própria obra e o modo como ela circula. Demostramos na análise de Tr. 1.7 que a relegatio 

e a perda de controle da obra leva o poeta a desejar que a coroa de hera que adornava sua 

cabeça na imagem guardada pelo amigo fosse retirada, movimento que simularia um 

reconhecimento da perda de autoridade poética representada pela coroa. A recuperação 

desse controle se concretiza no modo como o poeta toma a determinação de não corrigir 

os poemas, os quais não se encontram suficientemente polidos como deveriam. Essa 

estratégia manipula ainda a recepção da obra por parte do público, condicionado a pensar 

da obra aquilo que o poeta predetermina sobre ela.  

O labor como Romanus vates é destacado tanto pela criação do monumentum ao 

final dos Tr, quanto pelas reivindicações sobre seu pertencimento aos círculos literários 

em Roma, mesmo que seja apenas pela menção de seu nome nas reuniões dos colegas. A 

proximidade que o poeta estabelece com Baco também contribui na construção do seu 

perfil como vates. No quarto livro de Pont o rumo da reconstrução da autoridade fecha-

se com a consolidação de um novo poeta, em que convergem as figuras do auctor, do 

vates Romanus e do poeta habitante da terra gética. Há lugar, a partir disso, para uma 

nova e última metamorfose da persona ovidiana em paene poeta Getes, que se consagra 

com nada menos que uma laudes de Caesare. A reivindicação identitária do paene poeta 

Getes põe de lado por um momento a oscilação entre rejeição e assimilação do novo 

ambiente. Esta consagração é acompanhada por uma nova coroação do poeta, em 

movimento oposto àquele do começo nos Tr, no qual ele mesmo pede para retirar sua 

própria coroa. É verdade que os contextos de recepção de cada coroa são diferentes: a 

primeira o teria consagrado como vates em Roma; a última volta a consagrá-lo, mas após 

oito anos como exilado em Tomos. Porém, é uma imagem eloquente sobre o que implica 

a perda da identidade poética e seu ressurgimento como um produto da experiência do 

exílio.  

Ao analisarmos a questão genérica, fica destacada, por um lado, a peculiaridade da 

espécie destes poemas; por outro, a relevância da reivindicação de uma espécie que o 

próprio autor havia proposto como ignotum opus, agora no final de sua carreira poética. 
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O gênero elegíaco, como a vida do poeta no exílio, passa por mais uma metamorfose. O 

lamento, próprio da elegia já desde suas origens, é aqui lamento pela separação do lar. 

Em vez de questionar a veracidade ou não do exílio de Ovídio e, portanto, o nível 

de ficcionalidade passível de ser encontrado na obra, escolhemos priorizar o fato de serem 

peças poéticas. Que sejam ficção ou reflitam a mera realidade de uma pessoa histórica 

verdadeiramente exilada não menoscaba o fato de serem literatura. Como tal, ao 

pensarmos o gênero a partir de categorias modernas, é possível dizer que os poemas se 

assemelham ao gênero conhecido como autoficção. 

Evitamos generalizar a espécie genérica destas peças, chamando-as “epístolas 

elegíacas”, porque percebemos que, quando examinados por separado, Tr e Pont 

apresentam composições evidentemente diferentes. A maior parte dos Tr está composta 

por poemas elegíacos com destinatário, e apenas algumas delas apresentam características 

propriamente epistolares. Já em Pont, as epístolas elegíacas aparecem em número maior, 

o que justificaria dizer “epístolas” ao nos referir ao conjunto de peças desse corpus.  

A escolha genérica dos poemas elegíacos com destinatário, sobretudo das epístolas 

elegíacas, exerce particular influência, ao encontrar-se na etapa final de sua carreira 

poética. Por um lado, remete ao gênero escolhido por Horácio na mesma etapa de sua 

carreira. Embora haja estudos sobre a atenção de Ovídio à poética horaciana, parece-nos 

haver ainda espaço para um estudo pormenorizado da carreira “horaciana” de Ovídio, que 

deixamos como possibilidade para futura pesquisa. Distinguimos aqui esta ligação entre 

a carreira poética de um e outro poeta que se faz evidente, por exemplo, neste movimento 

de emulação, que merece ainda tratamento aprofundado, mas não fazia parte do escopo 

deste trabalho. Por outro lado, a espécie escolhida por Ovídio reivindica uma inovação 

própria. Utilizada no começo de sua carreira poética, ele traz mais uma vez aquele que 

era um ignotum opus (Ars 3. 346) e encerra sua carreira com destaque a uma espécie 

dentre cujos auctores ele é o maior expoente e da qual ele mesmo reivindica ser o 

fundador.  

Após repassar estratégias de reconstrução de sua persona autoral, no segundo 

capítulo delimitamos a análise na figura do poeta relegatus como centro do mito do exílio, 

de acordo com o conceito proposto por Classsen807. Em nossa proposta de leitura, 

 
807 Claassen (1998). 
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buscamos entender a construção deste discurso de características quase míticas, em cujo 

centro o poeta se coloca. Explicar a extraordinária situação em que se encontra requer 

uma poética do inexplicável, que no exílio ovidiano se concretiza com o frequente recurso 

à hipérbole. A exacerbação de sua desgraça, o extremismo da descrição da geografia e 

etnografia do local do exílio e das personagens nele envolvidas exige uma descrição 

hiperbólica, incompatível com as possíveis descrições de uma pessoa exilada não 

ficcional, mas decorosa com o extraordinário da situação em que a persona relegata 

destes poemas se encontra. Se queremos avaliar este corpus como testemunho do exílio 

ovidiano, devemos separar o tema de que trata a obra da representação poética desse tema 

na voz da persona relegata. A realidade (caso o exílio tenha verdadeiramente acontecido) 

estaria aqui subordinada às regras da criação poética e à manipulação retórica. 

A intertextualidade é uma característica predominante nas obras do exílio, podendo 

ser encontrados ecos de Homero, Virgílio e Horácio, para mencionar apenas alguns 

autores. Como já dissemos, muitos temas identificados em Ovídio são próximos aos 

movimentos tradicionais que outros poetas fazem para criar sua persona. Todavia, é 

possível ver Ovídio fazendo esses movimentos de maneira inovadora. Encontramos 

exemplos ilustrativos justamente ao examinar momentos ao longo da poesia do exílio em 

que Ovídio se envolve em descrições etnográficas de Tomos. Como apontado, por 

exemplo, Ovídio descreve Cítia de forma similar a Virgílio em G. 3, o qual, por sua vez, 

baseia-se na descrição de Heródoto (4. 28). Subscrever ao que outros autores canônicos 

disseram sobre algo é um procedimento comum, e o que Ovídio faz não é diferente. Não 

obstante, ele não está meramente seguindo um discurso tradicional sobre como deve ser 

apresentada a região. Por causa de sua condição como relegatus, está em uma posição a 

partir da qual pode fazer certas reivindicações que são, tal como ele as apresenta, menos 

fáceis de falsificar. Ele está se retratando como um explorador, mediante o recurso à 

autopsia, o que traz maior autoridade ao discurso apresentado.  

Havendo mostrado a descrição da cenografia em que transcorre o mito do exílio, 

examinamos as particularidades desta persona que, se é mítica, também pode ser 

exemplar. Para tanto, o poeta demonstra por que sua figura e a de outros protagonistas 

deste mito, como seus amigos, seus inimigos e sua mulher devem agora tomar o lugar de 

figuras paradigmáticas, deixando de lado outras personagens míticas que tinham esse 

direito. Com este intuito, utilizamos como apoio teórico a sequência proposta por 
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Roller808 sobre o modo como, na historiografia, a exemplaridade é pensada: um discurso 

organizador do passado com vistas a apreendê-lo. As etapas da sequência são (1) ações e 

audiências, (2) avaliação, (3) comemoração (criação do monumentum), (4) imitação do 

modelo. Após analisar trechos determinados do corpus do exílio, verificamos que este 

esquema de proposição de modelos paradigmáticos pode ser exemplificado com excertos 

ovidianos, nos quais o poeta aplica o recurso da refutatio exemplorum.  

Embora haja trechos em que o poeta negue a capacidade de seu ingenium ou alegue 

falta de ars, o Ovídio do exílio ainda se apoia em sua capacidade para transcender a partir 

de sua poesia. Em Ars 2.43, passagem que trata sobre Dédalo e Ícaro, lê-se o seguinte: 

ingenium mala saepe movent [amiúde os males motivam o engenho]. Segundo o poeta 

relagatus, porém, esta sententia não seria aplicável a sua pessoa, como se vê em Tr. 

3.14.3, quando ele se queixa ingenium fregere meum mala [os males quebraram meu 

engenho]. Ou seja, Dédalo se apresenta como modelo para Ovídio não apenas porque 

conseguiu fugir de Creta, mas também porque o logra utilizando seu ingenium. O engenho 

ovidiano, pelo contrário, por vezes encontra-se abatido, tal como o próprio poeta, por 

haver sido a causa de sua relegatio809. Inclusive, após escrever já quatro livros de 

epístolas, Ovídio começa o quinto livro dos Tr. afirmando de forma contundente em Tr. 

5.1.27: non haec ingenio, non haec componimus arte [estes [poemas] não os compus nem 

com engenho nem com arte]. Contudo, a Musa o reconforta e há reivindicação de sua 

poesia como forma de transcender (Tr. 4.10; 5.14; inclusive Pont. 4.13). Novamente, 

estamos frente à constante oscilação do relegatus, melhor descrita como parte da postura 

de decadência poética, nos termos de Williams810. A ambiguidade do poeta a respeito de 

sua capacidade é decorosa, mais uma vez, com a situação de desolação a que ele está 

condenado, justamente por uma das façanhas desse ingenium. Mesmo que este tipo de 

postura gere situações que julgamos contraditórias, a defesa do próprio trabalho e a 

duritia de seu talento é ressaltada de forma extremamente frequente, em particular nos 

últimos poemas de cada livro dos Tr. Este tipo de representação de um caráter 

 
808 Roller (2009). 
809 Ver também Tr.  1.1.56: ingenio sic fuga parta meo [assim meu exílio foi produto do meu engenho]; 
2.2: ingenio perii qui miser ipse meo? [que eu mesmo, infeliz, sucumbi por causa do meu engenho]; 2.12: 
ingenio est poena reperta meo [o castigo tem sido suscitado por meu engenho]; 3.3 ingenio perii Naso 
poeta meo [eu, o poeta Nasão, pereci por meu engenho]. 
810 Williams (1994). 
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ambivalente, reiteramos, é decoroso com uma persona que está a se reconstruir. Assim, 

a oscilação da autoconfiguração reflete um processo de construção identitária do poeta.  

A queda do poeta relegatus é causada por um decreto assinado diretamente pelo 

princeps Augusto. Portanto, não surpreende que, em um contexto de defesa, a figura do 

governante ganhe um lugar mais do que relevante. No terceiro capítulo, procuramos 

aprofundar a figura de Augusto nestes poemas oferecendo nosso comentário sobre um 

tema já muito estudado, mas que nem por isso deveria ser deixado de lado nesta tese: a 

deificação de Augusto. Nosso propósito foi, principalmente, a particular ambiguidade da 

caracterização do deus praesens de Augusto, que termina de construir as figuras 

paradigmáticas do mito do exílio ovidiano.  

A deificação é, ao mesmo tempo, uma estratégia de louvor e de ofensiva de que se 

serve o poeta para o mesmo fim: apresentar sua defesa ante os duo crimina. Por um lado, 

enaltecer o princeps, mesmo por meio da hiperbólica identificação entre Augusto e 

Júpiter, tem objetivo panegerístico e é decoroso com o objetivo de buscar o perdão do 

governante. Por outro, essa mesma divindade sugerida é problematizada, tentando 

demonstrar que este deus não é livre de deficiências. Particularmente, centramo-nos no 

questionamento feito pelo poeta diante da “visibilidade” deste deus, o que daria lugar a 

pensar que nos endereçamentos hiperbólicos ao princeps haveria momentos de ataque, 

mediante sarcasmo, ironia e recurso ao figured speech. Esse duplo propósito que a 

deificação encerra propicia a duplicidade do poeta em sua formulação sobre Augusto. A 

ambiguidade, portanto, encontra-se cimentada na própria estratégia de defesa. Após 

exame das epístolas, a pergunta que vem à tona, por fim, é: verdadeiramente, o poeta 

esperava o perdão de Augusto, mesmo ao se dirigir a ele de forma subversiva? Tentar 

responder nos levaria a pensar na intenção do autor. Por isso, longe de desconhecer o fato 

de que esta é uma pergunta que povoa qualquer interpretação feita dos poemas, parece-

nos que não pode ser o princípio reitor da análise. A análise da poética ovidiana não deve 

partir da interpretação de sua possível intenção.  

A divindade (i. e. a grandeza) de Augusto se reflete em seus descendentes. E, na 

verdade, toda a figura de Augusto se reflete no segundo princeps, Tibério. Nosso interesse 

surge pela falta de literatura sobre ele, o que nos levou a repassar os momentos em que 

ele aparece para começar a compreender melhor a construção da domus Augusta, o que 

merece ser objeto de pesquisa independente. Mediante a já costumeira ambiguidade, 
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Ovídio reclama o direito de poder tomar a família imperial como matéria poética. A título 

de exemplo, trouxemos os comentários sobre os poemas do triunfo e a discussão sobre o 

público-privado. 

O confronto com o princeps auxilia também na reafirmação do poder da poesia 

como confluência do público e do privado. A não incumbência de Augusto no fazer 

poético811 não é justificada apenas por esta prática pertencer à esfera privada, mas pelo 

poder que ela tem de utilizar a coisa pública como matéria e, justamente por isso, tornar-

se ela mesma publica carmina. Isso é o que acontece quando Ovídio torna a domus 

Augusta e suas cerimônias em matéria poética, inclusive quando o faz de uma forma 

provocadora, como é o poema em língua gética, com motivo de louvor de Augusto após 

sua morte (Pont. 4.13).  

McGowan, com razão, aponta que o balanço entre poeta e princeps é assimétrico. 

De fato, em palavras do autor “the abiding paradox of Ovid’s exile is that the very 

punishment meant to harm the poet in fact substantiates his position vis-à-vis his punisher, 

Caesar Augustus: political power to banish him with impunity is effectively undercut by 

the power of the poet to immortalize its subject”812. Vale agregar: não apenas imortaliza-

se o tema (subject), mas também a persona e a pessoa do poeta. Para fazer-se ouvir – ou, 

no caso, ler – das margens do império, o poeta deve ter autoridade necessária, e, mediante 

sua poesia, logra obtê-la. Ovídio passa de um relegatus sem poder de fala a alguém que 

obtém para si e para sua obra o status de referência, isto é, de autoridade, como modelo 

de poeta exilado e como modelo de uma poética do exílio. 

 

 

  

 
811 Veja-se, por exemplo, 3.4.48, Caesar in hoc potuit // iuris habere nihil. 
812 McGowan (2009, 5). 
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