
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

FACULDADE DE HISTÓRIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

MESTRADO 

 

 

 

 

MARIANA CARRIJO MEDEIROS 

 

 

 

 

 

ENTRE A AUSÊNCIA E O DESEJO: CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS 

REPRESENTAÇÕES DAS RELAÇÕES AMOROSAS ROMANAS EM EPISTULAE 

HEROIDUM DE OVÍDIO (I A.C./ I D.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio de 2015 



                                   

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 

DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG) a disponibilizar, 

gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos 

autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, 

impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 

 

 1. Identificação do material bibliográfico:        [ X ] Dissertação         [  ] Tese 

 

 2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): Mariana Carrijo Medeiros 

E-mail: marianacarrijomedeiros@gmail.com 

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [X]Sim            [  ] Não 

Vínculo empregatício do autor Não 

Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-

lógico 

Sigla: 

CNPq 

 

País: Brasil UF:DF  CNPJ: 33654831-0001/36 

Título: Entre a Ausência e o Desejo: Considerações Acerca das Representações das Relações Amorosas 

Romanas em Epistulae Heroidum de Ovídio (I a.C./ I d.C.) 

Palavras-chave: Representação; Mos maiorum; Epistulae Heroidum e Relações Amorosas 

Título em outra língua: Between Absence and Desire: Considerations About Roman Loving Repre-

sentations in Epistulae Heroidum by Ovid (I B.C.E./ I C.E.) 

Palavras-chave em outra língua: Representation; Mos Maiorum; Epistulae Heroidum; Lovely Rela-

tionships 

Área de concentração: Culturas, Fronteiras e Identidades 

Data defesa: (dd/mm/aaaa)   05/05/2015         

Programa de Pós-Graduação: História 

Orientador (a): Ana Teresa Marques Gonçalves 

E-mail: anateresamarquesgoncalves@gmail.com 

Co-orientador (a):*  

E-mail:  
*Necessita do CPF quando não constar no SisPG 

 

3. Informações de acesso ao documento:  
Concorda com a liberação total do documento [X] SIM          [   ] NÃO1 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o envio do(s) arquivo(s) em 

formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação. 

O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os arquivos contendo eletroni-

camente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização, receberão procedimentos de segurança, criptografia 

(para não permitir cópia e extração de conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do Acrobat.  

 

________________________________________             Data: ____ / ____ / _____ 

               Assinatura do (a) autor (a) 

                                                 
1 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo suscita 

justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o período de 

embargo.  



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

FACULDADE DE HISTÓRIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

MARIANA CARRIJO MEDEIROS 

 

 

 

 

 

ENTRE A AUSÊNCIA E O DESEJO: CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS 

REPRESENTAÇÕES DAS RELAÇÕES AMOROSAS ROMANAS EM EPISTULAE 

HEROIDUM DE OVÍDIO (I A.C./ I D.C.) 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em História da 

Universidade Federal de Goiás como 

requisito para obtenção do grau de Mestre 

em História. 

Área de Concentração: Culturas, 

Fronteiras e Identidades 

Linha de Pesquisa: História, Memória e 

Imaginários Sociais 

Orientadora: Professora Doutora Ana 

Teresa Marques Gonçalves 

 

 

 

 

 

 

Maio de 2015 



Ficha catalográfica elaborada automaticamente
 com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob orientação do Sibi/UFG.

Medeiros, Mariana Carrijo
   Entre a ausência e o desejo: considerações acerca das
representações das relações amorosas romanas em Epistulae Heroidum
de Ovídio (I a.C./ I d.C.) [manuscrito]  / Mariana Carrijo Medeiros. -
2015.
   clxxiii, 173 f. 

   Orientador: Profa. Dra. Ana Teresa Marques Gonçalves.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Faculdade
de História (FH) , Programa de Pós-Graduação em História, Goiânia, 2015.
  Bibliografia.
  

   1. Representação. 2. Mos Maiorum. 3. Epistulae Heroidum. 4. Relações
Amorosas. I. Gonçalves, Ana Teresa Marques, orient. II. Título.



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Por mais que eu saiba o quão escorregadias, soltas, incabíveis da totalidade dos 

sentimentos e da gratidão e, ao mesmo tempo, o quão marcantes podem ser as palavras, tenho 

licença poética para, aqui, ser clichê e sentimental?! O motivo é bem simples e honesto: se eu 

não tivesse contado com a existência de tantas pessoas especiais em minha vida dispostas a 

seguirem em frente comigo, eu não teria tido o fôlego e o ímpeto necessários para iniciar esta 

pesquisa e, quiçá, para escrever este trabalho com meu sentimento, mesmo que subliminar, 

em cada página aqui escrita; se assim não o tivesse sido, cada palavra seria solta, inválida, se 

esvairia como a fumaça em meio aos dias nublados. 

 Primeiramente agradeço a Deus por ter me concedido a oportunidade de pertencer ao 

tão vasto, imponente, frágil, triste, desonesto, mas também bonito Mundo da Vida: 

pertencendo a ele, por ele e nele também posso lutar, questionar e resistir.  

 Meu mais sincero agradecimento à professora, amiga e orientadora Ana Teresa 

Marques Gonçalves, afinal de contas, já são cinco anos que posso contar com a soma da 

existência dela não somente nessa pesquisa, mas também em mim. Sou grata por me 

apresentar tantos documentos que foram úteis na pesquisa e na minha existência, por tantos 

livros emprestados e, principalmente, por se mostrar sempre esse ser humano incrível, com 

olhos e ouvidos dispostos a ter paciência e confiança no que faço (e também no que deixo de 

fazer).  

 Sou grata às professoras componentes tanto do Exame de Qualificação quanto da 

Defesa da Dissertação: à Lourdes Feitosa, por aceitar o convite e por se fazer tão presente e 

prestativa, seja contribuindo com textos, críticas e/ou sugestões via e-mail antes mesmo de 

nos conhecermos; a ela agradeço, especialmente, o fato de entender tão bem que através da 

pluralidade da História e do respeito, mesmo as visões e as interpretações distintas sobre uma 

mesma temática podem fazer com que as hermenêuticas se encontrem e se auxiliem em 

determinadas ocasiões. Agradeço à professora Luciane de Omena, por também aceitar o 

convite e por ter-se feito uma presença tão forte e prestativa em minha caminhada desde o 

início de minha Graduação, tivemos conversas muito proveitosas para a escrita deste trabalho. 

Sou grata aos meus proveitosos, felizes e, também, dolorosos e arrastados anos de 

Graduação e de Pós-Graduação, pois ao longo desse tempo pude conviver com pessoas que, 

de uma forma ou de outra, se esforçaram em deixá-los mais intensos e/ou mais suaves. Meu 

agradecimento aos funcionários técnico-administrativos que nunca mediram esforços em 

ajudar: à Glorinha, ao Chicão, ao Anesino, à Raisa, ao Marco Aurélio e à Daiany. Minha 



 

 

gratidão aos seres humanos responsáveis pelo espaço físico e pela limpeza da FCHF; mesmo 

com o enorme fluxo diário de pessoas que sequer importam com a existência alheia, vocês, ao 

contrário, em todas as manhãs, nos recebiam com um “bom dia” e um sorriso mais sincero. 

Agradeço aos colegas e amigos que se fizeram mais presentes durante esse tempo pelas 

conversas, cafés, discussões, risadas e textos compartilhados: Augusthus, Hallhane, Aline, 

Mariah, Marília Bilu, Jair, Vanessa, Daniele Maia, Guilherme Talarico, Elisa, Hober, Dom 

Sergito, Victor Creti, Beto, e aos professores Carlos Oiti, Roberto Abdala, Armênia, Dulce, 

João Alberto, David Maciel e Renata Cristina. Agradeço ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo financiamento desta pesquisa; foi de 

fundamental importância para que pudesse ter acesso aos materiais necessários para a 

realização desta Dissertação. 

 Agradeço também ao Laboratório de Estudos sobre o Império Romano (LEIR) pelos 

eventos promovidos e aos professores com os quais tive a oportunidade de debater a pesquisa 

que vinha desenvolvendo ao longo desse período: Fábio Faversani, Margarida de Carvalho, 

Érica Silva e Renata Garraffoni. De igual modo agradeço aos colegas de História Antiga pelos 

calorosos debates e constante auxílio: Alice, Ana Paula, Edson, Wendryll, e ao Marcelo, 

Thiago, Samuel e Macsuelber pela amizade e por todas as críticas, questionamentos e 

discussões que me fizeram repensar muitos aspectos desta Dissertação. Um agradecimento 

especial à Suiany, ao Erick e ao Gustavo por estarmos juntos nessa jornada há alguns anos; 

dedicação, carinho e companheirismo nunca faltaram. Agradeço também à Nathália e ao 

Breno, além de colegas de área, se tornaram amigos imprescindíveis.   

 A esses anos de História sou grata, principalmente, por ter entrado na vida – e eles na 

minha – da Amanda e do Rodrigo. Minha gratidão e meu amor são imensuráveis e não podem 

caber nas palavras. Mais que amigos, somos irmãos, disso eu tenho certeza. São eles os 

grandes incentivadores deste trabalho, e foram também inspiração para o mesmo. Se fizeram 

todo ouvidos e abraços ao longo desse tempo, com carinho ouviram inúmeras vezes minhas 

crises existenciais, leram e releram, incansavelmente, cada texto que produzi e me deram e 

dão, todos os dias, o alento, a paz, a esperança e a tranquilidade; me dão força para seguir em 

frente por saber que em frente também os tenho comigo. Sou grata também às famílias de 

ambos que me fazem sentir parte delas, especialmente à Cassiana, à Beca e à Marcela, irmãs 

de alma.  

 Meu agradecimento à Tila, que me acompanhou e me acompanha nessa caminhada: 

grata pelo amor e compreensão. A ela devo grande parte da bibliografia por mim utilizada, 

trazida diretamente da Alemanha, bem como as leituras e revisões de tudo que escrevo. 



 

 

Obrigada por gastar um pouco do seu tempo comigo, sempre. De igual modo agradeço à 

Thalita e ao Paulo Sérgio, que me preenchem com coisas boas, gargalhadas e espontaneidade. 

De vocês guardo as boas e lindas lembranças e a vontade de estar sempre por perto, por mais 

que a vida e a correria cotidiana insistam em nos distanciar. 

 Em um mundo cada vez mais individual, cruel e chato e quando eu menos tinha 

esperança nas pessoas, a vida me foi muito grata ao me fazer esbarrar em seres humanos tão 

especiais como a Natália, a Aline, a Luciana e o Rafael. À Natália sou grata por toda 

sensibilidade, por compartilhar tanto da vida comigo, por todo carinho e por cada abraço; à 

Aline sou grata por tantos questionamentos que me fizeram querer, cada vez mais, estudar 

História Antiga não só para mim, mas para e por uma importância em nosso presente; mais 

que isso, por ser esse ser humano tão incrível e por me (re) despertar para a necessidade de 

lutar por nós e pelos outros, grata por ser essa amiga para todas as horas; à Lu, essa pessoa 

que me enche de calma a cada sorriso, que cuida e descuida, que ouve e fala, sou grata por me 

mostrar, da forma mais bela, novas formas de desconstruir e novas formas não só de olhar a 

História, mas de se fazer também; ao Rafael por ter sido meu orientador de Estágio e por ter 

me ajudado (e sempre ajudar) nas horas de crise e desespero. Hoje é o amigo que, de tanto 

falar e fazer, me fez e me faz sentir vontade de fazer a História não só com as mãos, mas 

pelos pés também, e por um dia qualquer ter me dito a frase que não me deixa me perder de 

mim mesma todos os dias: “quando o mundo parece mesquinho ou estúpido demais para o 

que eu gostaria de lhe oferecer, e só me resta um hematoma em forma de coração, é da 

decepção e não da esperança que encontro forças para agir”. Obrigada, gente! Vocês me 

fazem sentir o coletivo a cada vez que meus olhos encontram os olhos de vocês. 

 Tive também a linda surpresa de contar na vida com a existência dos amigos Carol, 

André, Beto, Karina, Andressa, Thiago, Tarsilla, Luiz, Maria Emília e Fred. Grata por todas 

as bebedeiras, por todas as angústias compartilhadas, por todas as conversas jogadas fora e 

por todo apoio. Se não fossem as vezes que, mesmo tendo que escrever, eu escolhia sair com 

vocês, eu não teria conseguido terminar essa Dissertação. 

Ainda bem que pude conhecer a Jordanna, ainda em 2011 e que, desde então, essa 

moça insistiu e insiste em continuar na minha vida, embelezando meus dias e meus sorrisos. E 

também a Elis, que um dia entrou na minha vida e um dia decidiu ficar, preenchendo minha 

existência em coisas boas numa companhia intensa e cotidiana de tudo compartilhado e ainda 

a ser compartilhado. 

 Aos Carrijos: aos bisavós e a todos os tios e primos, especialmente à tia Vera Carrijo, 

pelos almoços de domingo, aos tios-avós Luiz e Ivany, por todo cuidado e consideração, à tia 



 

 

Joana, por todo carinho, e ao primo Cássio, meu melhor companheiro e amigo para todas as 

horas. Aos Elias Dib, minhas melhores lembranças por todo cuidado, amor, compreensão e 

união que jamais encontrei nessa vida. A família que chegou da Síria com as duas mãos para 

trás e que, por mais que tudo faltasse, o amor sempre transbordou. Quando me sinto perdida, 

de imediato me encontro naquelas memórias dos lanches diários e dos almoços dos finais de 

semana no apartamento da Paranaíba. À bisavó Josephina (in memoriam) e à tia Jamile (in 

memoriam), por alargarem o significado de família e por terem cuidado tão bem de todos nós; 

aos tios por terem sido sempre portos seguros e presenças constantes, tio Calixto, tio Jamil, tia 

Luíza. À tia Nazira e à tia Tânia sou grata por terem intensificado ainda mais essa presença 

quando minha avó se foi, minha eterna gratidão, admiração e amor! Foi com todos vocês que 

aprendi a me ver nos outros e a lutar, sempre, por um mundo melhor. 

 E por fim, justamente por ser toda a minha base, por não me deixarem ruir e por nunca 

desistirem de mim, agradeço e dedico este trabalho à minha avó Jacyra (in memoriam), a 

ausência mais presente em mim desde a hora que acordo até a hora que durmo, aquela que se 

orgulhava pela minha vontade de ser historiadora e que, infelizmente, partiu antes de ver tudo 

isso acontecer; com ela aprendi tudo sobre integridade, amor, coletividade e respeito, e é dela 

a saudade que me dói todos os dias. À minha mãe, Sandra, peço perdão por todas as vezes que 

precisei ficar na solidão e acabei por me distanciar; sou grata pela paciência, pela 

compreensão, pelo amor incondicional, por ser minha mãe e meu pai e por ser meu maior 

exemplo de ser humano, no sentido mais forte que esse termo carrega. Ao meu avô Onehil, 

por todas as brincadeiras na infância e por ter-se feito, e ainda fazer-se, cotidianamente, um 

pai para mim sem medir nenhum esforço para ver um sorriso em meu rosto. À minha irmã 

Juliana por ser a pessoa que mais me transmite segurança e por me fazer entender o amor pelo 

olhar. Ao sobrinho e afilhado Enzo que, com toda sua ingenuidade e sua sensibilidade, me faz 

enxergar as belezas da vida sem a crueldade dos olhos dos adultos. Aos tios que são pais, 

Cláudia e Adolfo, por não medirem esforços em amar e em apoiar todas as minhas escolhas e 

por se orgulharem de todas elas, mesmo que às vezes se mostrem divergentes. E às primas 

que são irmãs, Isadora e Letícia, em nome da nossa infância juntas e por estarmos sempre 

juntas. Vocês todos são minha melhor parte, o que eu tenho e sempre vou ter de mais bonito.  

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Pertencente aos gêneros elegíaco e epistolar e escrita no formato de dísticos elegíacos, 

Epistulae Heroidum, obra de autoria atribuída ao poeta latino Publius Ovidius Naso, é 

proveniente do contexto que foi construído e (re) conhecido como Principado de Augusto. 

Esta obra é constituída por 21 epístolas das quais quinze trazem heroínas pertencentes ao 

mito e uma pertencente à história, Safo, que se apresentam como remetentes de missivas 

aos seus amados heróis, os quais se encontram ausentes, e não possuem a resposta dos 

mesmos. As outras seis epístolas se apresentam na forma de epístolas duplas, nas quais os 

heróis endereçam as palavras as suas amadas heroínas e as mesmas respondem a eles. O 

eixo temático que une todas elas está centrado nas súplicas para que a pessoa amada 

retorne ao mesmo passo em que rasgos de lucidez se fazem presentes e as personagens se 

dão conta do erro cometido: a entrega de forma desmedida ao amor e à pessoa amada, o 

que ocasiona a alusão à vontade de morrer por algumas heroínas. Tal obra possui uma 

intrínseca relação com este contexto, no qual houve uma constante reafirmação discursiva 

acerca da necessidade de se restaurar a moral e os costumes dos ancestrais, o mos 

maiorum. Em um momento em que se tentou construir um consensus não somente sobre o 

governo e suas medidas, mas também da própria crise – ressaltada e construída pela 

documentação elaborada no período -, a ênfase em instituições como o matrimônio e a 

família caminharam de mãos dadas com as leis destinadas à regulamentação do 

matrimônio e de punição ao adultério. Por estes fatores, propomo-nos a investigar, ao 

longo desta Dissertação, as representações das relações amorosas romanas construídas por 

Ovídio em Epistulae Heroidum na finalidade de compreendermos como os pressupostos do 

governo de Augusto e de seu grupo estão em sintonia nesta obra, tanto na reafirmação e na 

tentativa de naturalização dos sexos, seja na idealização das condutas sociais e nos espaços 

ocupados, seja nas condutas idealizadas no seio dos próprios relacionamentos amorosos, 

condutas estas que poderiam ser tidas como ideais a serem seguidos ou a serem evitados.  

 

Palavras Chave: Representação, Mos Maiorum, Epistulae Heroidum e Relações 

Amorosas.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Belonging to the Elegy and Epistle genre and wrote in the Elegiac Couplet form, Epistulae 

Heroidum, a work assign by the Latin poet Publius Ovidius Naso, is proceeding from the 

context built and (re)congnized as the Principate. This work is formed by 21 epistle, fifteen of 

them bring heroines belonging to the myth and one belonging to the History, Sapho, who 

introduces themselves as senders of the missives to their beloved lovers, who were absence, 

and do not possess answer from them. The other six epistle are presented in the form of 

double-epistle, in which the heroes address the words to their beloved heroines and they 

answer them. The thematic axis that joins all of them is centred in the supplications to the 

beloved person, what cause the allusion to the will of die in some heroines. This work of art 

have an intrinsic relation with this context, in which there was a constant discursive 

reaffirmation about the necessity of the restoration of the moral and costumes of the ancestors, 

the mos maiorum. In a moment in which there was tried to built a consensus not just in the 

government and their measures, but also of the crisis itself – stand out and built by the 

documentation elaborated at the time –, the emphasis in institutions like matrimony and 

Family to walk “hand in hand” with the laws designed to the regulation of matrimony and 

punishment to adultery. Because of these factors we propose to ourselves to research, in this 

Dissertation, the representation of the Roman lovely relationships built by Ovidio in Epistulae 

Heroidum, for the purpose of understand how the presuppositions of the government of 

Augustus and his group are in agreement in this work, both in the reaffirmation and attempt to 

naturalization of the sexes, as in the idealization of the social conducts and the occupied 

spaces, as in the idealized conducts in the middle of the lovely relationships in itself, these 

conducts could have been seen as ideal to be followed or to be rejected.  

 

Key-words: Representation, Mos Maiorum, Epistulae Heroidum, Lovely Relationships. 
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INTRODUÇÃO 

  

A Ciência Histórica carrega em seu próprio nome, método e finalidades, toda uma 

construção do que designa um estatuto científico. Devemos ressaltar, no entanto, que esta 

carga não implica em uma afirmação que recaia sobre a exatidão e a precisão desta ciência, 

mas, antes de tudo, as pesquisas inseridas no âmbito da História, assim como em qualquer 

outra ciência, de acordo com Abraham Moles, constituem um esforço que nasce do impreciso 

(MOLES, 1995, p. 16). Neste âmbito das imprecisões, o estatuto científico da História nos 

garante o método histórico, o qual nos permite “[...] fazer afirmações verdadeiras e, apesar 

disso, admitir e considerar a relatividade delas” (KOSELLECK, 2006, p. 16). De tal forma, 

esta cientificidade da História estaria ligada, para Jörn Rüsen, em sua obra Reconstrução do 

Passado, às formas de conduzir a própria pesquisa, ou seja, ao método e às formas de se 

empreender a fundamentação da narrativa acerca dos resultados alcançados (RÜSEN, 2010, p. 

16).  

Esta pesquisa situa-se neste âmbito: também foi – e é, cotidianamente, - construída, 

originariamente, a partir da inexatidão e das incertezas. Partindo desta inexatidão, propomos 

realizar, ao longo deste trabalho, uma narrativa argumentativa proveniente de um arcabouço 

documental, teórico-metodológico e historiográfico, arcabouço este que possibilita um olhar 

para o documento analisado de forma fundamentalmente hermenêutica. De tal modo, para que 

doravante possamos nos debruçar na apresentação desta Dissertação, optamos por dividi-la 

sob os parâmetros essenciais constitutivos de uma narrativa histórica, como Rüsen define, a 

saber, as propriedades normativas, que dizem respeito às carências de orientação e à função 

orientadora de cada pesquisa; às propriedades empíricas, constituídas pelas perspectivas 

orientadoras e arcabouços teórico-metodológicos que as guiam e, por fim, às propriedades 

estéticas, que são as formas de apresentação e argumentação das pesquisas (RÜSEN, 2010, p. 

34).  

Iniciamos, pois, a partir das propriedades normativas. Como muito bem pontua o 

historiador Norberto Luiz Guarinello, a história tradicional do Brasil reforçou, por longos 

anos, e ainda reforça a identificação dos brasileiros - sobretudo daqueles pertencentes à 

aristocracia - com a Europa, atuando, de tal forma, na articulação e construção de um 

esquecimento sobre nossas ascendências indígenas e africanas (GUARINELLO, 2003, p. 50). 

Logo, as formas da História não são neutras, mas imbuídas de intenções: “[...] produzem, ao 

mesmo tempo, memória e esquecimento, visibilidade e invisibilidade” (GUARINELLO, 

2003, p. 50).  



13 

 

E, ainda de acordo com este autor, não devemos nos esquecer de que a existência de 

uma História Antiga foi construída por pensadores renascentistas. Esta designação atuava de 

duas maneiras: como uma ruptura, mas, também, como uma recuperação entre dois mundos 

que haviam se perdido durante a denominada História Medieval; houve, portanto, uma forte 

associação entre a Europa dos séculos XV e XVI com um determinado passado, o seu 

passado, centralizado na Antiguidade Clássica. Se faz necessário questionar se esta História é, 

também, a nossa História Antiga: “Muitos manuais contemporâneos e currículos escolares e 

universitários ainda a denominam História do Mundo Antigo. Mas é evidente que não se trata 

da História antiga do mundo” (GUARINELLO, 2003, p. 51).  

Diante destas considerações e deste importante questionamento, por que, então, a 

escolha e a necessidade de estudar este recorte temporal? Nosso interesse nasce a partir do 

momento em que há um desejo e uma necessidade de utilidade da História para o nosso 

presente, de um desejo que está explícito na citação de uma carta de Goethe a Schiller, de 

1798, com a qual Friedrich Nietzsche abre sua Segunda Consideração Intempestiva: da 

utilidade e desvantagem da história para a vida: “De resto, me é odioso tudo o que 

simplesmente me instrui, sem aumentar ou imediatamente vivificar a minha atividade” 

(NIETZSCHE, 2003, p. 5). 

Esta História Antiga pertencente à denominada cultura ocidental, - a qual ganhou 

forma e foi transmitida pelo Renascimento (HARTOG, 2003, p. 7) - mesmo que não seja a 

nossa única história antiga, também faz parte de nosso passado; não porque assim queremos, 

mas porque antes mesmo de nascermos ela já estava aqui, em nós. Evidentemente muitas das 

permanências sofreram rupturas, assim como reformulações decorrentes de cada contexto, 

mas ainda assim podemos encontrar influências desta cultura ao olharmos para as origens de 

nossa língua, de algumas de nossas leis, de nossas instituições e, por que não, das próprias 

naturalizações dos sexos construídos como feminino e como masculino e todas as implicações 

decorrentes delas. Querendo ou não, como pontua Guarinello, mesmo no Brasil esta tradição 

que pesquisamos e a qual fornecemos o caráter de História constitui, também, a nossa própria 

tradição; com nossas experiências e divergências, somos também parte dela (GUARINELLO, 

2003, p. 57). 

De modo algum estamos aqui privilegiando um saudosismo em relação a esta cultura e 

tradição, deixando de lado a nossa. Fato é que esta cultura também nos encanta e nos desperta 

interesses que vão além da mera curiosidade, afinal de contas, como pontua Marc Bloch de 

forma bem geral e generalizante, a História também é a ciência do ser humano no tempo 

(BLOCH, 2001, p. 11). A grande questão é como podemos usufruir desta cultura, de forma 
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crítica que seja, na finalidade de fazermos algo relevante para a nossa história presente que 

esteja em sintonia com as experiências pelas quais passamos e pelas expectativas que 

almejamos alcançar; e, para isto, antes de qualquer coisa é preciso nos dispormos a 

compreendê-los a partir de suas próprias historicidades. Isto tudo porque, como pontua José 

Ortega y Gasset, não é possível almejar compreender nosso presente sem antes nos propormos 

a compreender o que foi ser cristão, nem o que foi ser cristão sem realizarmos a tentativa de 

compreender o que foi ser estóico e assim sucessivamente: “[...] o ontem não pode ser 

esclarecido sem o anteontem, e assim por diante” (ORTEGA Y GASSET, 1982, p. 51). E 

ainda de acordo com este autor: 

Porém a experiência da vida não se compõe apenas das experiências que 

cada um tem pessoalmente do seu passado. Ela vai também integrada pelo 

passado dos antepassados que a sociedade na qual vivemos nos transmite. A 

sociedade consiste primariamente, em um repertório de usos intelectuais, 

morais, políticos, técnicos, de jogo e de prazer. [...] Eis aqui então, como em 

nossa atitude política atual, em nosso ser político, perdura todo o passado 

humano que conhecemos. Esse passado é passado não porque passou a 

outros, mas porque forma parte de nosso presente, do que somos na forma de 

ter sido; em resumo, porque é nosso passado (ORTEGA Y GASSET, 1982, 

p. 46-47).  

As pesquisas inseridas no âmbito da História Antiga situam-se em um campo 

extremamente complexo e requerem a mais pura sensibilidade e humanidade do historiador 

que as conduz. Evidentemente esta complexidade também perpassa as demais subáreas da 

História. Tal motivo se deve, em nosso ponto de vista, por dois motivos: o primeiro diz 

respeito à enorme distância temporal, a qual torna a já difícil tarefa de historicização ainda 

mais árdua, já que “[...] o anacronismo é o fantasma que assombra o historiador, o pecado 

capital contra o método” (LORAUX, 2009, p. 188). Mas, sobretudo, para nós que vivemos em 

um mundo moderno no qual o pronome “eu” impera as mais rasas e, até mesmo, as mais 

profundas relações do ser humano, ter que entrar em um campo, como no do “mundo antigo”, 

no qual não o “eu”, mas o “nós”, o coletivo e não o individual está no centro da vivência 

humana é, no mínimo, doído e, ao mesmo tempo, encantador. Ao privilegiar tal pesquisa, 

vimo-nos na obrigação de realizar um esforço imensurável de tentar sair do “eu” e tentar 

entrar no mundo coletivo, no “deles” e, ainda, no “nós” – que engloba nossas experiências e 

expectativas em sintonia e, ao mesmo tempo e sobretudo, em choque com as representações 

das experiências dos antigos.   

Esta pesquisa se insere no contexto de todas estas considerações realizadas 

anteriormente. Ao entrar em contato com o documento Epistulae Heroidum de Ovídio, em 

sintonia com indagações provenientes de nosso presente, especialmente no que se refere à 
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percepção das relações amorosas enquanto construções que perpassam os mais diversos 

aspectos de uma sociedade, intentamos compreender estas construções dentro de sua própria 

historicidade, ou seja, a partir da ótica deste poeta sobre a sociedade na qual ele esteve 

inserido: o denominado Principado de Augusto. 

 Após termos exposto as propriedades normativas que guiam nossa pesquisa, 

doravante tratamos das propriedades empíricas, propriedades estas condizentes com as 

perspectivas de tratamento e de orientação, incluindo os pressupostos teórico-metodológicos, 

que fornecemos ao documento e à pesquisa.  

O historiador Hilário Franco Júnior defende que o cérebro do ser humano é capaz de 

realizar não somente processos racionais, como estamos habitualmente fadados a acreditar, 

mas também de perceber as sensações, as quais permitem que ele faça avaliações emocionais 

(FRANCO JR, 2010, p. 51). Tal argumentação caminha ao encontro de nossas orientações, 

por acreditarmos que nós, enquanto seres humanos, possuímos a noção geral de que o cérebro 

percebe as emoções, porém, suas especificidades irão variar de acordo com determinados 

contextos. As emoções, de acordo com Hilário Franco, para além de serem sentidas 

interiormente, são também comunicadas exteriormente: através das feições, gestos, sons. Para 

este mesmo autor:  

As exteriorizações fazem parte da própria emoção, não somente expressam 

como também determinam muito da intensidade que ela tem para o próprio 

sujeito e a direção que, por ricochete nos parceiros sociais, acaba por tomar 

íntimo do indivíduo. Ademais, é preciso considerar que há contagiosidade 

das emoções, seja por referências presentes ou passadas, pessoais ou 

coletivas (FRANCO JÚNIOR, 2010, p. 54). 

De tal forma, as emoções serão sentidas, percebidas e, sobretudo, representadas, 

diferentemente em espaços temporais e espaciais específicos, uma vez que a influência dos 

preceitos morais, sociais, econômicos, políticos e culturais de cada imaginário se fará presente 

nas condutas amorosas e, consequentemente, nas representações acerca das mesmas. Partindo 

de tal pressuposto, nos propomos, ao longo desta Dissertação, realizar uma investigação 

acerca das representações das relações amorosas romanas entre finais do século I a.C. e início 

do I d.C., sob a ótica de Ovídio, em sua obra Epistulae Heroidum. 

Construída no seio do governo de Augusto, governo caracterizado pelos discursos em 

torno da restauração do mos maiorum, ou seja, pela busca de uma restauração e renovação 

religiosa e moral (pietas e mores), analisamos esta obra e a temática das representações das 

relações amorosas romanas a partir da figura central do Princeps e de seu governo. Faz-se 

importante ressaltar que compreendemos as relações amorosas como aquelas que podem 
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abarcar, como pontua Lourdes Conde Feitosa ao se referir às palavras do vocabulário latino 

como amor, affectus, dilectio, caritas e eros, as emoções, a vida sexual e o desejo puramente 

sexual (FEITOSA, 2008, p. 80), mas também, sobretudo nesta pesquisa, os preceitos morais 

que atuam sobre estes elementos e a forma como estes aspectos relacionam-se e articulam-se 

entre si, ou seja, novamente recaímos nas representações destas relações. 

O título atribuído a esta obra, Epistulae Heroidum, da forma como nos chegou parece 

não ter sido atribuído pelo próprio Ovídio. Esta designação, assim como outros tantos títulos, 

a saber, Liber Epistularum, Liber Heroidum, Liber Ovidii Epistularum, Nasonis Ovidii Libri, 

Heroides, Heroides siue Epistulae e Epistulae (CASTANHO, 2010, p. 13) aparecem nas 

compilações realizadas ao longo da Idade Medieval, provenientes do século VIII d.C. em 

diante. Por mais que a designação de Epistulae Heroidum receba as influências não de um 

latim clássico, mas medieval, e não corresponda à totalidade da obra, já que não engloba as 

epístolas que possuem os heróis como remetentes, ao longo desta Dissertação optamos pela 

utilização da mesma, uma vez que este título nos parece estar em maior sintonia e 

conveniência com a própria estrutura da obra, já que se tratam de epístolas construídas por 

Ovídio e representadas sobretudo na voz de heroínas, e alguns heróis, provenientes do mito, 

sobretudo grego, e uma personagem histórica, Safo.  

Epistulae Heroidum é composta por 21 epístolas, das quais possuímos um primeiro 

grupo constituído por quinze epístolas de heroínas enquanto remetentes e heróis como 

destinatários, os quais não respondem as missivas a eles endereçadas. Neste primeiro grupo, 

as heroínas se queixam da ausência de seus amados heróis, suplicam pelo retorno dos mesmos 

e, em seguida, se dão conta da desmedida do amor acarretada em suas ações. Estas quinze 

epístolas são: Epístola I: Penélope a Ulisses; Epístola II: Fílis a Demofonte; Epístola III: 

Briseis a Aquiles; Epístola IV: Fedra a Hipólito; Epístola V: Enone a Páris; Epístola VI: 

Hipsípile a Jasão; Epístola VII: Dido a Enéias; Epístola VIII: Hermíone a Orestes; Epístola 

IX: Dejanira a Hércules; Epístola X: Ariadne a Teseu; Epístola XI: Cânane a Macareu; 

Epístola XII: Medéia a Jasão; Epístola XIII: Laodâmia a Protesilau; Epístola XIV: 

Hipermnestra a Linceu; Epístola XV: Safo a Fáon. 

E possuímos também um segundo grupo, que conta com o total de seis epístolas 

emparelhadas, nas quais temos três epístolas provenientes de heróis como remetentes e as 

consecutivas respostas das heroínas destinatárias dos mesmos. Como pontua Philip Hardie 

(2002, p. 44), nestas missivas, Ovídio representou não somente a mulher como escrava do 

amor, mas o próprio cidadão romano que, além de se submeter ao amor, também foi 

representado como submisso a uma mulher (HARDIE, 2002, p. 44). As missivas provenientes 
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deste grupo são: Epístola XVI: Páris a Helena; Epístola XVII: Helena a Páris; Epístola XVIII: 

Leandro a Hero; Epístola XIX: Hero a Leandro; Epístola XX: Acôncio a Cídipe; Epístola 

XXI: Cídipe a Acôncio. 

Através da leitura deste documento, percebemos que todas as heroínas cometeram o 

que era considerado, neste imaginário, como o erro do excesso e da desmesura do amor, como 

na epístola de Fílis a Demofonte, no momento da narrativa em que a heroína se questiona: 

“Diga-me, o que fiz eu se não amar-te totalmente? E com este meu erro eu poderia obrigar-te 

a mim. A minha culpa é uma só, ter te acolhido, ingrato, mas esta culpa possui o peso e o 

valor de um mérito” (Ovídio. Epístola de Fílis a Demofonte, Epitulae Heroidum, 27-30). 

Percebemos também que, por intermédio dos gêneros da obra (elegíaco e epistolar), dos 

aparatos retóricos e mitológicos, bem como a partir da própria poesia e da tentativa de se 

construir uma memória não somente individual – do próprio poeta – mas uma memória que 

pudesse justificar, legitimar e propagar1 a imagem do Princeps Augusto e das medidas por ele 

empreendidas ao longo de seu governo, a obra Epistulae Heroidum, neste contexto, pôde 

assumir sim uma funcionalidade. Sendo esta obra a nossa base documental primordial, 

utilizamos também, ao longo desta Dissertação, documentos auxiliares que puderam nos 

ajudar na construção dos argumentos, como as outras obras de Ovídio: Amores; Ars Amatoria; 

Remedia Amoris; Metamorphoseon Libri; Tristia e Epistulae ex Ponto, além de autores 

anteriores, contemporâneos e posteriores a Ovídio, a saber: Poética e Retórica, ambas de 

Aristóteles; Epistula ad Pisones, Odes e Carmem Saeculare, obras de Horácio; as Res Gestae 

Diui Augusti; De Vita Caesarum, de Suetônio; Vidas Paralelas, de Plutarco, as Poesias, de 

Catulo, o De Agricultura, do Columela, e a História Romana, de Veléio Patérculo.  

Ao construir Epistulae Heroidum, Ovídio embasou-se amplamente na retórica, 

utilizou-se de elementos como suasoria (exercício retórico de persuasão), especialmente nas 

15 primeiras epístolas. Utilizou-se também da controuersia (debate retórico sobre um caso 

hipotético) nas 6 epístolas duplas (PÉREZ VEGA, 1994, p. 15). Outro elemento retórico 

amplamente utilizado foi a ethopeia, em que o poeta deveria imaginar a si próprio no papel de 

uma importante personagem histórica ou proveniente do mito e, a partir disto, construir um 

discurso apropriado a um determinado momento, recurso este que está presente em todas as 

                                                           
1 De acordo com Ana Teresa Marques Gonçalves, este termo é proveniente do termo em latim propagare, o qual 

se remetia a significados como ampliar, alargar, estender espaços, prolongar ou prorrogar tempos 

(GONÇALVES, 2001, p. 53). “Dessa forma, entendemos propaganda como a construção e a difusão sistemática, 

através de vários suportes disponíveis, de mensagens destinadas a um público difuso (os vários grupos sociais 

que integram a sociedade imperial romana nos governos de Septímio Severo e Caracala) e que visam criar uma 

imagem positiva de determinados fenômenos, articular uma imagem do governante e estimular determinados 

comportamentos ligados à adesão dos súditos a esse governante” (GONÇALVES, 2001, p. 55-56). 
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epístolas (LOPES, 2010, p. 91). Tendo em vista tais aspectos, nosso primeiro problema nasce 

da indagação acerca do por que Ovídio ter embasado Epistulae Heroidum, quase por 

completo, em elementos retóricos e em personagens mitológicas. 

Ao analisarmos o modo e a forma como o documento Epistulae Heroidum foi 

construído por Ovídio, percebemos que o poeta elencou o relacionamento amoroso focando 

somente em relações entre homens e mulheres, até mesmo Safo, poetisa grega conhecida por 

cantar seus amores a outras mulheres, dedicou seu amor, nesta obra, ao herói Fáon. Como 

vemos ao longo da Dissertação, a figura do herói é colocada como central e relacionada às 

funções do pater familias, no qual as heroínas enfatizam a necessidade de tê-lo por perto, bem 

como a intensa menção aos votos sagrados realizados no momento do himeneu. 

 De acordo com Eva Cantarella, “[...] a organização familiar romana se apresenta como 

uma organização fortemente patriarcal [...]” (CANTARELLA, 1996, p. 193).  A familia 

romana poderia ser representada por um grupo de pessoas sujeitas natura aut iure ao poder do 

pater familias (CANTARELLA, 1996, p. 195). Isto nos leva à necessidade de problematizar, 

também, se o poeta pôde enfatizar, nesta obra, a importância da família e do casamento para a 

moral romana, moral esta que constituía um dos cernes da política de restauração do mos 

maiorum empreendida por Augusto.  

 E, ainda, nas epístolas Ovídio parece refletir acerca da quebra de valores morais, 

sobretudo ligados às relações amorosas, ao casamento e, por consequência, à família. Este 

discurso voltado para a quebra dos costumes, da religião e da moral romana foi amplamente 

difundido por poetas, historiadores e arquitetos pertencentes a este período, na finalidade de 

propagar e justificar a necessidade do Princeps de restaurar o mos maiorum. Na voz, 

sobretudo das heroínas, mas também dos heróis, o poeta construiu súplicas e declarações de 

amor e, ao mesmo tempo, a realização de queixas e a percepção de que o amor desmedido 

está levando-os à desventura. Estes elementos estão em plena sintonia com os aspectos 

abordados no parágrafo anterior e nos remetem a algo maior: à tentativa de regulamentação 

do adultério, do matrimônio e da família a partir da implementação da Lex Iulia de Maritandis 

Ordinibus e da Lex Poppaea, sobre as quais nos debruçamos no segundo capítulo.  

 A partir destes questionamentos, objetivamos, ao longo desta Dissertação, considerar a 

forma como Ovídio - poeta aristocrata, que pertencia ao ambiente da Aula Caesaris e foi um 

membro do círculo de patronato que girava em torno da figura de Messala Corvino – pôde 

representar as relações amorosas romanas no contexto em que o Princeps almejou restaurar a 

Res Publica e o mos maiorum. Para que possamos chegar a estas representações construídas 

por Ovídio, se faz necessário discutirmos a forma como o poeta se apropriou dos gêneros 
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elegíaco e epistolar, como também dos elementos retóricos e mitológicos na construção das 

heroínas e dos heróis, na tentativa de propagar os valores morais vigentes no imaginário social 

romano do Principado de Augusto. Visamos identificar os aspectos presentes nesta obra que 

estejam ligados à ênfase na importância da família e do matrimônio, atuando, desta forma, na 

própria regulamentação destas instituições e, consequentemente, na regulamentação dos 

próprios relacionamentos amorosos.  

 Ao percebermos nosso documento principal enquanto uma representação discursiva, 

nos remetemos essencialmente a duas abordagens principais: o procedimento metodológico 

de análise do discurso e os pressupostos da História Cultural, a qual nos possibilita trabalhar 

com dois conceitos de fundamental importância para nossa pesquisa: imaginário e 

representação. A análise do discurso se faz importante para nossas considerações uma vez que 

esta metodologia não interpreta o processo linguístico por si só, mas em conjunto com os 

fatores contextuais e sociais que puderam exercer influência sobre as produções. Esta 

metodologia nos auxilia a partir do momento em que encaramos a poesia ovidiana não 

somente a partir da métrica e do seu gênero, mas a partir do discurso embutido e construído 

por intermédio do auxílio destes aparatos da poesia, nos auxilia a perceber, através dos heróis 

e das heroínas construídos pelo poeta, a intrínseca relação com os pressupostos do mos 

maiorum, especificamente da regulamentação do matrimônio e da família, empreendidos por 

Augusto. Como pontua a autora Helena Nagamine Brandão, o discurso: 

[...] é resultado do percurso que o indivíduo faz da elaboração mental do 

conteúdo a ser expresso à objetivação externa – a enunciação – desse 

conteúdo, é orientado socialmente, buscando adaptar-se ao conteúdo 

imediato do ato da fala e, sobretudo, a interlocutores concretos (BRANDÃO, 

1995, p. 11).  

E a História Cultural nos auxilia a partir do momento em que, como pontua Roger 

Chartier: “a história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objeto identificar o 

modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, 

pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1988, p. 16). Esta abordagem nos auxilia ainda mais pelo 

fato de nossa investigação estar pautada nas representações das relações amorosas romanas, 

uma vez que, ainda de acordo com este autor: “[...] as representações do mundo social assim 

construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são 

sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam” (CHARTIER, 2002, p. 17). 

Deste modo, as representações não são neutras, pois elas buscam atender aos interesses de 

cada imaginário social, bem como justificar e enfatizar as escolhas dos indivíduos que as 

constroem, além de almejarem estabelecer domínio sobre o real. Porém, mesmo que se intente 
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estabelecer certo domínio sobre o mesmo, a visão construída dentro de Epistulae Heroidum 

não constitui a realidade, haja vista que nela se encontram ideais vislumbrados por um 

determinado grupo social e dirigidos a este mesmo grupo; neste caso, da aristocracia imperial 

romana. O que não quer dizer que tais aspirações e ideais almejados foram de fato alcançados 

dentro dos próprios grupos para os quais foram dirigidos e, dentro dos grupos que ficaram à 

mercê destes intentos, os efeitos podem ter sido menos alcançados ainda. 

Ao utilizarmos o conceito de “representações” como ferramenta, outro se faz, 

consequentemente, de fundamental importância, o de “imaginário”, compreendido como “[...] 

um sistema de ideias e imagens de representação coletiva [...]” (PESAVENTO, 1995, p. 9). 

Conceito este que foi relegado até o século XIX, uma vez que até então “o império do 

racionalismo, [...] o conjunto de crenças instituídas enquanto verdades [...] bloquearam 

durante muito tempo a diversificação e o aprofundamento das análises em ciências sociais” 

(SWAIN, 1994, p. 44). Porém, na década de 40 houve uma grande virada em relação ao 

imaginário. “Coube ao autor a tentativa de tentar reconciliar a ciência com o sonho, 

entendendo que, na própria inovação tecnológica, está presente a potência criadora da 

imaginação” (PESAVENTO, 1995, p. 12). Já nas décadas de 60 e 70 houve um 

restabelecimento do “ofício do historiador”, desembocando na década de 80 na “nova história 

cultural”, “[...] que passou a lidar com novos objetos de estudo: mentalidades, valores, 

crenças, mitos, representações coletivas traduzidas na arte, literatura, formas institucionais” 

(PESAVENTO, 1995, p.12-13). 

O gênero, enquanto uma categoria, também se faz de fundamental importância em 

nossa Dissertação, especialmente no terceiro capítulo. Esta categoria só foi delineada a partir 

do século XX, em finais dos anos 1970, ou seja, não possui um valor epistemológico para as 

sociedades antigas. Porém, assim como sustenta a autora Lourdes Conde Feitosa no que se 

refere ao conceito de sexualidade, sobre o gênero podemos seguir esta mesma linha: “[...] a 

sua aplicação é apropriada por considerar como os valores culturais interferem na maneira 

como as pessoas se relacionam com o próprio corpo, com os seus desejos e sentimentos” 

(FEITOSA, 2008, p. 128). Ao estudarmos as relações de gênero em períodos históricos 

passados, devemos levar em consideração as maneiras como as sociedades representaram o 

gênero, como o utilizaram para articular as regras de relações sociais e ainda para construir o 

sentido da experiência (SCOTT, 1989, p. 9). Levamos em consideração também que “o 

gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre 

os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder” (SCOTT, 1989, 

p. 12). 
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Ou seja, tal categoria nos ajuda a compreender que estes sexos não devem ser tomados 

como naturais, como aqueles que carregam funções e condutas embutidas em sua essência, 

mas como construções de determinados períodos que foram e ainda são constantemente 

reafirmadas. E hoje, ao analisarmos a obra Epistulae Heroidum, devemos ficar atentos às 

posturas que eram delegadas ao sexo construído como feminino e ao sexo construído como 

masculino. Ao mesmo tempo, devemos perceber que tais posturas tanto não eram naturais que 

se precisou escrever sobre isto, ora para negar condutas inaceitáveis àquela moral romana, ora 

para reafirmar outras tidas como ideais. Se precisaram escrever e reafirmar tais posturas por 

intermédio, por exemplo, dos círculos literários, provavelmente existiram mulheres, e também 

homens, que tentaram romper, ou de fato romperam, questionaram, ou almejaram questionar, 

mesmo que de forma inconsciente, tais imposições. Porém, ao que nos parece, esta obra não 

possui uma narrativa relacionada aos extravios das normas; este fator faz com que nossa 

atenção se centre ainda mais às cautelas que devem ser tomadas durante as análises da obra 

uma vez que, para além de evitarmos a incidência no anacronismo, devemos também 

ponderar uma vontade nossa de que estas representações das mulheres romanas nos remetam 

àquilo que gostaríamos de ler/ver para que, assim, possamos evitar que nossas interpretações 

sejam construídas por detalhes que o próprio documento não nos fornece.  

É justamente neste ponto que a categoria de gênero e a obra Epistulae Heroidum 

podem nos auxiliar na construção não somente um status acadêmico de Dissertação para a 

pesquisa desenvolvida, mas também nos auxiliam na construção de sentido da própria 

pesquisa. Como argumentamos anteriormente, devemos, também, fazer da História algo útil 

para a vida; podemos utilizar as representações destas experiências passadas para não somente 

compreendermos as relações de gênero atuais, como para nos empenharmos na construção de 

algo melhor. Rüsen, em seu artigo intitulado Pode-se melhorar o ontem? Sobre a 

transformação do passado em história, ao questionar se os historiadores podem usar o 

passado a serviço da vida, argumenta: 

Por um lado, não se pode negar sem mais nem menos o fato de que nós, 

desde sempre, fomos inventados e construídos, isto é, já nascemos em 

circunstâncias historicamente dadas, e nestas nos movimentamos antes 

mesmo que possamos nós próprios construir e inventar qualquer coisa. Por 

outro lado, o passado está sempre vivo na nossa “invenção” do seu sentido, 

pois as diretrizes de interpretação e os critérios de sentido que empregamos 

para o “inventar” também pertencem aos pressupostos condicionantes do 

nosso ter-vindo-a-ser (Gewordensein). Os critérios que utilizamos para dar 

sentido ao passado são, portanto, parte da cultura, e é esta que nos “produz” 

antes mesmo que a possamos produzir e transformar. Em resumo, o passado 

é sempre muito mais do que uma superfície morta sobre a qual projetamos as 

nossas carências de sentido; quando convertido em história, o passado 
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prolonga-se para dentro dos projetos de futuro impulsionadores do nosso 

agir e sofrer (RÜSEN, 2011, p. 281). 

A partir da análise hermenêutica, com o auxílio deste aparato teórico-metodológico, 

do documento, podemos traçar algumas hipóteses, sobre as quais os três capítulos desta 

Dissertação estão amparados. Ovídio representa as tensões e mudanças sociais que a 

sociedade romana havia passado e, ao mesmo tempo, a intensa busca pelos valores morais por 

parte de Augusto. Por este mesmo fator, representa as relações amorosas aos moldes da moral 

romana, tanto negando algumas condutas, quanto enfatizando outras. Ovídio parece 

representar o amor desmedido ligado ao desejo e à paixão em contraposição ao amor ligado 

ao racional, àquele responsável por perpetuar a família.  

Podemos agora entrar nas propriedades estéticas desta pesquisa, que constituem as 

formas pelas quais construímos e dividimos a apresentação destes argumentos. O capítulo 1, 

intitulado “O poeta e sua obra: Epistulae Heroidum em questão” possui uma discussão que 

visa fornecer uma das sustentações para a nossa hipótese central, colocada no parágrafo 

anterior. Acreditamos que Ovídio fez uso dos elementos retóricos, bem como uma seleção de 

personagens mitológicas na construção de suas heroínas e heróis, o que pôde atuar, também, 

na justificação, legitimação e ênfase do discurso presente nesta obra, uma vez que a retórica 

ainda exercia grande influência no período augustano, e estes mitos possuíam função 

orientadora, além de serem amplamente conhecidos pela sociedade romana. Assim, a 

utilização de tais elementos forneciam exemplos e reforçavam o caráter da poesia. Tendo em 

vista estes aspectos, este capítulo visa discutir, primeiramente, a biografia de Ovídio, bem 

como traçar um panorama geral acerca das obras construídas pelo poeta, ao menos as que 

chegaram até nós nos dias atuais. Em seguida, realizamos a tipologia de Epistulae Heroidum 

desde sua estrutura narrativa formal até chegarmos nos gêneros que constituem a obra. 

Posteriormente, traçamos considerações acerca da importância da retórica e dos mitos para 

esta sociedade, finalizando com uma análise acerca da funcionalidade da obra ovidiana para o 

contexto ao qual o poeta pertenceu. 

Por defendermos que Ovídio atuou, de forma funcional, no/para o governo de 

Augusto, uma vez que em Epistulae Heroidum podemos constar, como já ressaltamos 

anteriormente, a ênfase nas instituições da família e do matrimônio, bem como a (re) 

construção de modelos e contra-modelos de conduta dentro dos relacionamentos amorosos – 

características estas que possuem sintonia com os discursos de Augusto que giravam em torno 

da necessidade de restauração do mos maiorum, visamos no segundo capítulo, que se intitula 

“Ovídio em seu tempo: considerações acerca do contexto de construção de Epistulae 
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Heroidum”, realizar um esforço de compreensão deste governo augustano e, para isso, o 

dividimos em duas partes. Primeiramente, realizamos considerações sobre os antecedentes do 

Principado de Augusto, como o contexto de guerras civis e formação do segundo Triunvirato 

para que, enfim, possamos compreender como se deu a construção desta velha e nova forma 

de governo iniciada com Augusto. Na segunda parte, enfatizamos os discursos em torno da 

necessidade de se restaurar o mos maiorum, para percebermos a proeminência destes 

discursos em torno não somente da necessidade de se estabelecer uma pax deorum, mas 

também de uma proeminência na família e no matrimônio com uma finalidade muito simples: 

justificar para o coletivo e garantir a sucessão dinástica a partir da Gens Iulia. 

Tendo realizado estas considerações, podemos, enfim, chegar ao terceiro capítulo por 

meio de uma análise mais sistemática de nosso documento. Intitulado “Dos excessos 

amorosos à recorrência ao suicídio: uma análise das heroínas e dos heróis ovidianos”, este 

capítulo está dividido em três partes, que buscam uma confirmação da nossa hipótese acerca 

da (re) construção realizada por Ovídio de modelos a serem seguidos e outros a serem 

evitados no que se refere aos relacionamentos amorosos romanos. Primeiramente, a partir de 

nosso documento principal, bem como com o auxílio de outros documentos, almejamos traçar 

um padrão encontrado na obra ovidiana sobre o ideal de matrona e o ideal de cidadão. Deste 

modo, podemos entrar na segunda parte, a qual visa demonstrar como Ovídio (re) construiu 

estes modelos, tanto a partir do comedimento quanto a partir da desmesura amorosa. Assim, 

acreditamos estar habilitadas para chegarmos na parte final deste capítulo, na qual 

questionamos se a menção à morte por parte de algumas das heroínas ovidianas representaria, 

portanto, uma morte gloriosa e heroica ou seria, em contraposição, aquela morte que não 

deveria ser seguida como modelo pelo imaginário da sociedade romana de tal período. Ao que 

parece, mesmo que o suicídio das heroínas ovidianas não tenha sido levado a cabo, 

evidentemente por se tratar de epístolas e a menção à morte não ultrapassar o campo das 

palavras, tal recorrência à morte pode ter sido um recurso utilizado por Ovídio com dupla 

finalidade. Dupla finalidade esta que percorre toda sua obra Epistulae Heroidum: estabelecer 

modelos de conduta e de contra-conduta, modelos a serem seguidos e outros a serem evitados, 

pois o cidadão não poderia fugir destes modelos ideais até mesmo no momento da morte. 

Primeiramente, a menção à morte aparece como uma atitude vergonhosa e desprovida de 

honra, já que se recorre a ela devido à ausência de controle das ações e sentimentos 

ocasionados pelos excessos do amor, bem como com a finalidade de persuasão e 

convencimento do retorno da pessoa amada, mas também podemos refletir tal menção como 

um ato até mesmo heroico e provido de glória e honra se pensarmos através do aspecto de que 
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se recorre à morte como uma tentativa, alternativa e um ato último e imediato de se atingir a 

honra - honra esta que outrora se perdera no ato da entrega de forma desmedida aos encantos 

do amor - findando de uma vez por todas com aquilo que deu início às próprias desmesuras 

das heroínas: a morte vencendo o amor irracional, a morte que finda as dores e os 

sofrimentos, a morte que finda os excessos e desmedidas das ações e emoções, a morte que 

finda, principalmente, as condutas construídas como aquelas que não estariam em sintonia 

com os ideais do mos maiorum. 
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CAPÍTULO 1 

O POETA E SUA OBRA: EPISTULAE HEROIDUM EM QUESTÃO 

 

A política do Princeps Augusto foi marcada, no próprio período que ele esteve no 

governo de Roma e, até mesmo em períodos posteriores, por elementos de exaltação à sua 

figura. Exaltação esta que se desdobra desde a menção e a ênfase à pax romana até a tentativa 

de restauração do mos maiorum. Por mos maiorum compreendemos tudo aquilo que diz 

respeito ao conjunto de medidas adotadas por Augusto em seu governo com o objetivo ideal 

de rememoração dos costumes dos ancestrais romanos. De acordo com Débora C. Silva:  

Augusto detinha em seu governo um grande conjunto de pensadores, 

letrados, artistas, historiadores, entre outros, que tinham como tarefa pensar 

e criar a partir da revalorização dos mitos e lendas romanas. Não 

necessariamente esquecidos, muitos destes elementos que surgem no 

governo de Augusto, como elementos negligenciados pelo povo romano, são 

construções daquele momento. Havia um grande conjunto de homens de 

excelência que criaram,buscaram e recriaram sobre as tradições ancestrais, o 

mos maiorum. A maior parte das revalorizações foram identificadas com a 

religião arcaica como forma de legitimar o governo de Augusto (SILVA, 

2012, p. 28). 

Podemos encontrar esta glorificação nas obras de poetas como Ovídio, Propércio, 

Horácio e Virgílio, bem como no interior da própria historiografia romana, com Tito Lívio, 

perpassando pelos manuais arquitetônicos, com Vitrúvio e, até mesmo, na astrologia, com o 

manual astrológico construído por Manílio. A existência desta exaltação não implica que, de 

fato, todo este discurso presente nos documentos de tal período tenha ocorrido, na prática, da 

mesma forma como foi manipulado. Devemos nos atentar ao fator de que a forte e recorrente 

menção aos feitos de Augusto e ao próprio Princeps está intrinsecamente associada aos 

incentivos realizados pelo mesmo a muitos aspectos sociais e culturais, incluindo os poetas e 

seus escritos, através dos círculos literários, especialmente os que giravam em torno das 

figuras de Mecenas e de Messala Corvino.  

 Ovídio, poeta de nossos estudos, além de estar inserido neste contexto, participou do 

mesmo de forma ativa, uma vez que foi patrocinado por um desses círculos literários, o de 

Messala Corvino. Acreditamos ser de fundamental importância enfatizar, neste capítulo, 

aspectos relacionados à biografia do poeta, bem como à forma como Epistulae Heroidum foi 

construída, incluindo o gênero literário ao qual ela pertence. Consideramos necessário, ainda, 

analisar como os elementos mitológicos e retóricos, utilizados em grande medida nesta obra, 

foram fundamentais na construção das heroínas e dos heróis ovidianos. Optamos também por 

discorrer sobre a questão que abarca a relação entre a poesia e a memória, por acreditarmos 
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que estava em jogo não somente a memória individual de Ovídio, a qual o próprio poeta 

procurou enfatizar ao longo de suas obras, mas também a memória construída e reconstruída 

do próprio Princeps Augusto e do período em que ele esteve sob o governo de Roma. 

Preocupamo-nos em discorrer sobre tais apontamentos por acreditarmos ser importante partir 

de aspectos gerais para, então, chegarmos ao nosso ponto principal: compreender a forma 

como Ovídio constrói e reconstrói modelos e contra-modelos de relações amorosas, tomando 

como base a utilização de heroínas e heróis provenientes da mitologia, sobretudo grega, na 

obra Epistulae Heroidum e o que estas personagens poderiam representar na sociedade 

romana de finais do século I a.C. e início do I d.C. 

 

1.1. ASPECTOS RELATIVOS À VIDA E À OBRA DE PÚBLIO OVÍDIO NASÃO 

 

1.1.1. RESTOLHOS DE UMA BIOGRAFIA 

Discutir a biografia de pessoas que pertenceram à Antiguidade Clássica e que nos 

deixaram vestígios de seus escritos, esculturas, monumentos, lápides e moedas constitui uma 

árdua tarefa para nós, historiadores, uma vez que os relatos acerca da vida destas pessoas são 

escassos e raros, tornando-se difícil, assim, até mesmo atribuir a autoria de algumas destas 

obras a determinados indivíduos. No que se refere a Ovídio, ao contrário do que se pode 

esperar, podemos obter muitas informações acerca de sua vida e obras, uma vez que o poeta 

escreveu, enquanto esteve exilado, a obra Tristia, a qual contém muitas informações 

biográficas. Ao mesmo tempo em que este fator contribui imensamente para o nosso trabalho, 

constitui também algo preocupante, haja vista que devemos fazer do nosso olhar sobre o 

documento um olhar sempre crítico e reflexivo. Assim sendo, devemos estar conscientes do 

fato de que tais escritos, assim como qualquer outro discurso, ao serem construídos, contêm 

aspectos seletivos e manipulados em prol da intencionalidade de quem os fez, como aponta 

Katharina Volk: 

A pessoa – ou, para usar um termo crítico, a persona – quem diz ‘eu’ nos 

poemas, embora muitas vezes explicitamente identificado como Ovídio, não 

é claramente o Ovídio histórico, mas uma construção literária, e enquanto 

nós podemos querer tomar certas referências a sua vida como verdade 

histórica, devemos ser céticos em relação a outras (VOLK, 2010, p. 21). 

Sabe-se que Públio Ovídio Nasão nasceu em vinte de março do ano 43 a.C. (ROSATI, 

2011, p. 47) e, como a maioria dos poetas considerados romanos, não nasceu em Roma, mas 

em Sulmona, como ele mesmo afirma: “Minha pátria é Sulmona fertilíssima pelas suas águas 

frias, que dista de Roma noventa mil passos. Nasci nessa localidade” (Ovídio. Elegia X do 
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Livro IV, Tristia, 6-10). De acordo com Peter Green, Sulmona era um municipium peligno2 e 

foi favorável a César nos idos de 49 a.C., durante o período da guerra civil, por ter aberto os 

portões para Marco Antônio e por ter contribuído com algumas legiões (GREEN, 2011, p. 

12). De tal forma: 

[...] não faltavam motivos à casa Juliana para ser grata a Sulmona: quando 

Augusto vasculhou os municipia italianos em busca de notáveis condições 

de servir naquele que ele esperava que viesse a ser um Senado romano de 

bases mais amplas, mais representativo, Sulmona foi uma das cidades para a 

qual se voltou naturalmente (GREEN, 2011, p. 12). 

 A família do poeta era proveniente de uma longa tradição ligada à Ordem Equestre3, 

como o próprio poeta afirma: “e se tem valor alguma coisa antiga, sou herdeiro da Ordem 

Equestre, ininterruptamente, de meus antepassados: não fui feito cavaleiro há pouco por um 

favor da fortuna” (Ovídio. Elegia X do Livro IV, Tristia, 14-18). Levando em consideração 

tal tradição, Ovídio e seu irmão mais velho4 foram instruídos dentro de uma educação e 

formação jurídica e política: “fomos educados desde cedo, ainda crianças e por cuidado de 

nosso pai nos encaminhamos para varões de Roma notáveis por sua cultura” (Ovídio. Tristia, 

Livro IV, Elegia X, 32-35). Ambos estudaram retórica e oratória com tal finalidade5.  

  De acordo com Green, o fato da família do poeta ter pertencido à Ordem Equestre e de 

Ovídio e seu irmão terem ingressado em escolas retóricas ainda muito jovens constituiu um 

fator preponderante no momento em que Augusto visou as possibilidades senatoriais de 

Sulmona, uma vez que “havia gerações que os seus membros eram cidadãos romanos 

regularmente admitidos na Ordem Equestre. Ao contrário de muitos novos equites6, não 

tinham sido enobrecidos recentemente pela fortuna da guerra ou da súbita aquisição de 

riqueza (Am. I.3.8, 3.I5.5-6; Tr. 4. 10.7-8; EP 4.8.17-8)” (GREEN, 2011, p. 13). 

 Ovídio expressa constantemente seu encanto pela poesia em detrimento da vida 

política: “mas a mim já agradava desde criança o culto das musas; e a musa atraía-me 

secretamente para seu culto” (Ovídio. Tristia, Livro IV, Elegia X, 40 – 44), porém isto não 

agradava o seu pai, o qual julgava a carreira de poeta como algo sem proveito. Mesmo 

                                                           
2 De acordo com Peter Green, os pelignos pertenciam ao lado oriental da Itália central, distando cerca de 140 

quilômetros de Roma, situavam-se em um vale de planalto cercado de montanhas, o qual atualmente chama-se 

Abruzos (GREEN, 2011, p. 12).  
3 A segunda ordem mais elevada, no Império Romano, depois da ordem Senatorial. 
4 “Não fui o primeiro filho: nascido depois de um irmão, que tinha vindo ao mundo doze meses antes” (Ovídio. 

Tristia, Livro IV, Elegia X, 19-22).  
5 De acordo com Peter Green, é certo que Ovídio tenha se transferido para Roma, juntamente com seu irmão, 

para se instruírem nas nomeadas “escolas retóricas”, lugar onde ele passou a se dedicar, cada vez com maior 

intensidade, à poesia, tendo entrado em contato também (aproximadamente pelos idos de 29 ou 28 a.C.) com os 

retóricos como Arélio Fusco, Pórcio Latrão e, talvez, L. Júnio Gálio (GREEN, 2011, p.15 – 16). 
6 Termo em latim para designar àqueles que pertenciam à ordem dos cavaleiros. 
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mostrando a falta de interesse pela política, Ovídio e seu irmão chegaram a adotar a toga 

liberior7, tendo o poeta participado também dos próprios triúnviros:  

Entretanto, passando os anos insensivelmente, a toga viril foi tomada por 

meu irmão e por mim: e a púrpura é adaptada a meus ombros com o 

laticlavo: e persiste para mim a vocação que dantes existia. E já meu irmão 

tinha duplicado dez anos de existência, quando morreu; [...] E principiei os 

primeiros cargos da mocidade; e algumas vezes fui uma parte dos triúnviros. 

Restava o Senado: a dimensão do laticlavo foi restringida. Aquele cargo era 

superior às minhas forças (Ovídio. Tristia, Livro IV, Elegia X, 57 – 78). 

Podemos perceber que, desde cedo, Ovídio já apresentava laços de conexão com o 

Princeps e, além do que, o poeta acompanhou desde muito jovem o triunfo de Augusto, 

presenciando, aproximadamente aos doze anos de idade e recém-chegado a Roma, a vitória do 

mesmo na Batalha de Áccio em 31 a.C. (GREEN, 2011, p. 14), o que acarretou em uma 

influência intensa no conteúdo de suas obras.  

Cada vez mais próximo do ambiente da poesia, sua ida a Roma foi propícia para que 

Ovídio pudesse ter contato com Marco Valério Messala Corvino8, o qual, de acordo com 

Green, era um “influente soldado e estadista” (GREEN, 2011, p. 15) e, ao que tudo indica, foi 

o principal patrono de Ovídio, como vemos mais detalhadamente no segundo capítulo. O 

poeta, em Tristia, realiza menção aos nomes de alguns dos poetas com os quais conviveu em 

Roma e outros que exerceram influências ao longo de seus trabalhos, como Macer, Propércio, 

Pôntico, Basso, Horácio e Virgílio, além de lamentar não ter se aproximado de Tibulo e 

realizar elogios a Galo, o colocando como seu antecessor: 

Estimei e protegi os poetas daquela época, e quantos poetas estavam 

presentes julgava estarem presentes deuses. Macer, mais velho do que eu, 

leu para mim muitas vezes as “aves” e a “serpente” que mata, o vegetal que 

é útil. Propércio era ligado a mim por laços de amizade estava acostumado a 

recitar frequentemente suas poesias ardentes. Pôntico, notável pelo verso 

heroico, Basso também insigne pelo verso jâmbico foram agradáveis 

companheiros de minha convivência. E o harmonioso Horácio entreteve 

meus ouvidos, enquanto tocava seus versos burilados na lira ausonia. 

Conheci apenas Virgílio: os destinos mesquinhos não deram ensejo a Tibulo 

de minha amizade. Este foi teu sucessor, ó Galo; Propércio sucedeu a ele. Eu 

mesmo fui o quarto destes por ordem cronológica (Ovídio. Tristia, Elegia 

IV, Livro X, 95 - 114).  

De acordo com Peter Knox, os poetas mencionados por Ovídio fazem parte de uma 

seleção realizada pelo próprio poeta e, muito provavelmente, não foi uma seleção aleatória, 

mas ao contrário. Estes nomes são daquelas pessoas que importavam a Ovídio, o que não quer 

dizer que ele não tenha recebido outras influências, sejam elas diretas ou indiretas, tendo as 

                                                           
7 Os jovens cidadãos romanos costumavam receber a toga viril ao completar dezessete anos, substituindo a toga 

branca que usavam até então pela toga púrpura (VELLOSO, 1952, p. 177). 
8 Messala Corvino, além de ser patrono de um círculo literário, foi também historiador e orador. 
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obras de tais poetas tocado Ovídio sobretudo no que diz respeito aos gêneros épico, didático e 

epistolar (KNOX, 2009, p. 4).  E ainda, devemos nos lembrar que além destas convergências 

com os próprios contemporâneos do poeta, ao longo dos seus trabalhos podemos perceber 

também as influências recebidas e resignificadas dos próprios clássicos gregos, como 

Homero, Eurípides e Calímaco. 

 A vida poética de Ovídio pode ser dividida em fases, ou melhor, em três fases 

específicas (VOLK, 2010, p. 6). De acordo com Peter Knox e Katharina Volk, nos primeiros 

25 anos de sua carreira Ovídio dedicou-se, sobretudo, ao gênero elegíaco com foco em temas 

amorosos (VOLK, 2010, p. 6; KNOX, 2009, p. 6), produzindo obras como Amores, Epistulae 

Heroidum, Ars Amatoria e Remedia Amoris. Foi neste período que produziu também a obra 

Medicamina Faciei Femineae. Nos anos posteriores a esta fase até a data de seu exílio, em 8 

d.C., o poeta produziu Metamorphoseon Libri e Fasti. Já em seu exílio, como vemos mais à 

frente, o poeta teria trabalhado com Tristia, Epistulae ex Ponto e Ibis (VOLK, 2010, p. 6). Se 

datar estas obras que nos chegaram em forma de vestígios e rastros constitui um exercício 

árduo e impreciso, datar as obras perdidas que se supõe ser de autoria de Ovídio possui um 

grau de imprecisão ainda maior. Das obras que os historiadores acreditam estar perdidas, a 

tragédia Medea se faz presente no consenso de muitos estudiosos, mesmo que alguns deles 

acreditem que as obras consideradas perdidas sejam inautênticas.  

 Antes de entrarmos nas discussões que dizem respeito ao exílio do poeta, acreditamos 

ser necessário discorrermos um pouco sobre esta primeira fase da escrita de Ovídio, fase esta 

em que concentra a obra que nos propomos a investigar ao longo do Mestrado: Epistulae 

Heroidum.  

 A primeira obra de Ovídio, intitulada Amores, ao menos a primeira que se tem 

vestígios de ter sido declamada e divulgada na sociedade romana aos finais do século I a.C., 

foi publicada, provavelmente, em torno de 15 a.C., em sua primeira versão.  Sua segunda 

versão, reduzida de cinco livros para três, teria sido publicada alguns anos mais tarde 

(STEINMETZ, 1987, p. 58). Em Tristia, Ovídio diz ter declamado sua primeira poesia para o 

povo ainda muito jovem, além de realizar menção aos versos destinados a cantar seu amor por 

Corina, o que é assunto desta obra: “quando a primeira vez li para o povo meus versos 

juvenis, a barba me havia sido cortada ou uma só vez ou duas vezes. Corina chamada por mim 

por um nome suposto, cantada por toda cidade, tinha despertado minha inspiração” (Ovídio. 

Tristia, Livro IV, Elegia X, 119 – 126). 

 Esta obra é pertencente ao gênero conhecido como Elegia, sobre o qual nos 

debruçamos mais à frente, e constitui uma coleção de 49 poemas, poemas estes que se 
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aproximam muito aos de Propércio e Tibulo, e que são escritos em primeira pessoa na voz de 

um orador que canta seus amores a uma mulher nomeada como Corina (VOLK, 2010, p. 7). 

No que se refere à forma e à constituição desta obra, Ovídio nos apresenta em forma de 

epigrama: “Nós, que ainda há pouco havíamos sido cinco livrinhos de Nasão, somos, agora, 

três; o autor preferiu àquele este formato; ainda que não sintas já nenhum gosto em nos ler, 

mais leve será, ao menos, a tortura, depois de terem sido eliminados dois” (Ovídio. Amores, 

Epigrama, 1-4). 

 Posterior a esta obra, temos Epistulae Heroidum, comumente conhecida em sua forma 

abreviada: Heroides. É uma coletânea que pertence ao gênero elegíaco e epistolar, e é 

composta por 21 epístolas divididas no que os estudiosos definem como simples e duplas. O 

primeiro grupo conta com quinze missivas, construídas pelo poeta na voz de heroínas como 

remetentes e seus amados heróis como destinatários. A temática comum existente entre estas 

epístolas gira em torno dos tormentos das relações amorosas: as heroínas realizam queixas do 

abandono sofrido, relatam todos os desafios e sofrimentos que passaram durante a ausência 

dos amados heróis, bem como realizam súplicas para que retornem a elas. O segundo grupo é 

composto por três pares de epístolas emparelhadas, as quais possuem os heróis como 

remetentes e as heroínas como destinatárias, as quais respondem suas missivas. Sua datação é 

incerta, porém, pelo fato de Ovídio realizar uma menção às epístolas desta obra em Amores, 

acredita-se que tal obra tenha sido produzida, ao menos em partes, juntamente com a primeira. 

Mesmo que a temática das queixas amorosas seja recorrente em todas as epístolas, 

acreditamos que o eixo fundamental de união entre todas elas esteja presente na tentativa de 

se estabelecer um equilíbrio no interior das próprias relações amorosas - equilíbrio este que 

era muito caro àquela sociedade, e que percorre aspectos sociais, culturais, políticos, 

religiosos e mitológicos. Assim como os demais elementos da sociedade deveriam estar em 

harmonia, as relações amorosas também deveriam tender a uma sintonia e equilíbrio com tais 

elementos e, neste caso, principalmente com os ideais políticos construídos, resignificados e 

enfatizados durante o Principado de Augusto. 

 As obras que se seguem, mesmo que mantenham o padrão temático voltado para as 

relações amorosas, pertencem ao gênero didático. Primeiramente, temos Ars Amatoria, a obra 

mais conhecida do poeta, talvez pelo fato de ser comumente associada, não somente pela 

historiografia, às causas de seu desterro. Esta obra é dividida em três livros, sendo os dois 

primeiros provenientes de 1 a.C. e o terceiro do 2 d.C. (ROSATI, 2011, p. 81). Os livros I e II 

foram destinados aos homens, especialmente aos cidadãos romanos. De acordo com Volk, 

Ovídio constantemente afirma que “[...] um relacionamento satisfatório pode ser alcançado 
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em três passos: primeiramente o homem deve encontrar uma mulher para amar; então ele 

deve seduzi-la; e finalmente ele deve tomar medidas pra seu amor durar um período de tempo 

prolongado [...]” (VOLK, 2010, p. 10). Já o Livro III foi destinado às mulheres. Neste livro, 

constam conselhos que variam desde a manutenção da beleza (incluindo o cuidado com os 

cabelos e o vestuário), até a instrução para que sejam mulheres conhecedoras dos poetas. 

Todas as instruções, a nosso ver, nos remetem, mais uma vez, à tentativa de se almejar um 

equilíbrio estético, social, cultural e amoroso, uma vez que os conselhos fornecidos pelo poeta 

sempre enfatizam a necessidade de se condenar tanto o excesso quanto a falta, e possuem, 

sobretudo, a intenção de instruir as matronas e os cidadãos romanos na manutenção de uma 

relação amorosa comedida.  

Caberia aqui indagar acerca da funcionalidade de Ovídio ao dirigir o terceiro livro às 

mulheres e instruí-las na manutenção das relações amorosas. Devemos levar em consideração 

que o momento de produção desta obra, assim como as outras do poeta, se insere no seio do 

Principado de Augusto, período em que houve um esforço e uma propagação do término das 

guerras civis e da estabilidade alcançada em seu governo, porém, como aponta o autor Joseph 

Farrel, o Princeps continuou promovendo guerras contra os inimigos externos (FARREL, 

2005, p. 44), com a principal finalidade de anexação de outros territórios a Roma. Neste 

contexto, muitos homens pereceram nas guerras, os matrimônios foram fragmentados, o 

nascimento de filhos legítimos foi reduzido e a familia imperial, caríssima a esta sociedade, 

encontrava-se em crise. O Princeps preocupou-se cada vez mais com medidas destinadas ao 

incentivo do matrimônio no seio da aristocracia, bem como com o nascimento de crianças 

legítimas com a finalidade da manutenção de uma linhagem imperial. Tal obra de Ovídio 

estaria em sintonia com tais ideais, como abordamos melhor no segundo capítulo, por isso a 

necessidade de se dirigir a homens e mulheres na intenção de ensiná-los a amar de forma 

comedida e moderada para que se pudesse alcançar as finalidades do próprio governo de 

Augusto, como o poeta salienta no primeiro verso deste poema: “Se alguém das nossas gentes 

não conhece a arte de amar, leia este canto; e, depois de o ter lido, entregue-se, com 

sabedoria, ao amor” (Ovídio. Ars Amatoria, Livro I, 1-4). 

Em data muito próxima à produção de Ars Amatoria, o poeta também escreveu 

Medicamina faciei femineae, a qual existe hoje apenas em forma fragmentária (VOLK, 2010, 

p. 9). Ars Amatoria e esta obra foram as primeiras, ao menos dentre as que nos chegaram, 

escritas pelo poeta que possuíam cunho didático. De acordo com Volk, o gênero didático visa 

o ensino de alguma habilidade prática ou até mesmo o ensino de algum campo teórico do 

conhecimento. No caso desta obra, Ovídio toma como foco o cultus subjacente aos adornos 
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femininos e aos cosméticos destinados aos cuidados, bem como os vários tratamentos de pele, 

especificamente para o rosto das mulheres (VOLK, 2010, p. 9). Vale ressaltar que em um 

momento no qual as Leis Suntuárias9 foram constantemente ressaltadas dentro da política de 

retomada do mos maiorum, empreendida pelo Princeps, a construção de obras deste cunho, 

como esta, se faz necessário principalmente com a finalidade de se condenar e equilibrar o 

excesso dos gastos privados. 

Para marcar o fim desta fase da escrita elegíaca de conteúdos amorosos, Ovídio 

produziu a obra conhecida como Remedia Amoris, por volta de II d.C. (KNOX, 2009, p. 6; 

VOLK, 200, p. 10). Como bem pontua Volk:  

Após ter ensinado a arte de amar, Ovídio agora oferece conselhos de como 

liberar-se de todas as emoções indesejadas e atrações. Como resulta do 

título, o poeta aqui se apresenta como um médico confidente na cura de seus 

pacientes com as ‘doenças’ do amor (uma metáfora tradicional muito usada 

na elegia romana) (VOLK, 2010, p. 10). 

Mais uma vez o poeta utilizou-se da seleção de personagens provenientes do mito, 

sobretudo grego. Personagens estas que também estiveram presentes, em grande parte, em 

Epistulae Heroidum. Logo no início da obra, Ovídio deixa claro o seu objetivo neste livro, no 

momento em que realiza uma alusão à Ars Amatoria: como um professor se dirige ao seus 

alunos, o poeta se dirige a quem foi acometido pelas mazelas do amor no intuito de os ensinar 

como se curar, como ele mesmo diz: 

Vinde às minhas aulas, jovens iludidos, a quem o vosso amor trouxe toda 

sorte de engano. Aprendei a vos curar com quem aprendestes a amar; uma 

única mão vos trará a ferida e o socorro. A mesma terra nutre as plantas 

saudáveis e as daninhas, e a rosa amiúde fica bem perto da urtiga. A lança de 

Aquiles, que golpeou seu inimigo, filho de Hércules, foi a que lhe curou a 

chaga (Ovídio. Remedia Amoris, 41-49). 

Ao que nos parece, Epistulae Heroidum, Ars amatoria e Remedia amoris estão 

intrinsecamente associadas: primeiramente o poeta constrói as epístolas de heroínas a heróis, 

narrando seus amores frustrados em decorrência do excesso e desmedida da entrega a este 

sentimento e à pessoa amada. Em seguida, escreve um poema no intuito de se ensinar a 

conquistar e perpetuar um amor, como resposta, talvez, às próprias heroínas e heróis 

frustrados em Epistulae Heroidum. E, por fim, escreve Remedia Amoris como uma resposta a 

tudo que os heróis e as heroínas de Epistulae Heroidum e de Ars amatoria cometeram: as 

desmedidas do amor. Já que estas heroínas cometeram erros e excessos em seus amores, o 

poeta agora se compromete a ensiná-las como evitar tais perigos, como se curar desses males 

                                                           
9 Leis que objetivavam a regulamentação dos excessos relacionados aos gastos privados, como o luxo, os 

vestuários e as maquiagens.  



33 

 

e, sobretudo, ensiná-las como se deve amar, prezando sempre pelo equilíbrio e moderação das 

relações amorosas. 

Na segunda fase da escrita de Ovídio, como aponta Volk10, o poeta se debruçou sobre 

a construção e desenvolvimento de duas obras: Methamorphoseon Libri e Fasti. A primeira 

obra foi escrita nos parâmetros do gênero épico, escrita em hexâmetros e composta por quinze 

livros. No proêmio da obra, o poeta indica o seu objetivo: 

Minha intenção é contar histórias sobre corpos que assumem diferentes 

formas; os deuses, que promovem essas transformações me ajudarão – 

pelo menos, assim espero – com um longo poema que discorre sobre o 

início do mundo e se estende até nossos dias (Ovídio. Metamorphoseon 

Libri, Proêmio, 1-5). 

Ainda de acordo com Volk, este poema possui como proposta mostrar todas as 

metamorfoses que ocorreram no momento da criação do cosmos e durante todo o caminho 

que culminou nos governos de Júlio César e Augusto (VOLK, 2010, p. 11). Poema desta 

última fase de Ovídio, Fasti inicialmente seria composto por doze livros, cada um destinado a 

contemplar as festividades cívicas e religiosas de cada mês do ano. Porém, apenas seis desses 

livros nos chegaram, representando, desta forma, os meses de janeiro a junho. Não se sabe ao 

certo a data de produção e circulação desta obra, mas provavelmente o poeta começou a 

construí-la antes de 1 d.C. (GREEN, 2011, p. 36) e não a concluiu antes de 8 d.C., ano em que 

foi exilado (KNOX, 2009, p. 6). Para Volk, a obra contém não somente a alusão às datas 

religiosas tradicionais e às datas novas implementadas por Augusto, mas há também a menção 

às configurações das constelações celestes, bem como a reconstrução dos mitos e eventos 

históricos (VOLK, 2010, p. 14).  

Esta obra também esteve em plena sintonia com os pressupostos vigentes na tentativa 

de restauração do mos maiorum, ou seja, Ovídio mesclou datas passadas significativas à 

tradição romana com datas (re) construídas pelo próprio Princeps ao longo de seu governo: 

“[...] Augusto engenhosamente valeu-se do calendário como um meio de propaganda, 

inserindo nos antigos festivais novos feriados que celebram suas próprias realizações e as dos 

membros da família. Na vinculação entre a sagrada antiguidade e a ideologia contemporânea, 

o calendário foi uma expressão perfeita da identidade romana da época de Augusto [...]” 

(VOLK. 2010, p. 14). 

Tanto em Metamorphoseon Libri quanto em Fasti, o conteúdo centrado nos assuntos 

amorosos – presente na primeira fase de sua escrita – não constitui mais o núcleo temático. 

                                                           
10 “[...] Nos seis anos decorrentes até a data de seu exílio, 8 d.C., ele trabalhou com seus mais longos poemas, 

Metamorfoses e Fastos [...]” (VOLK, 2010, p. 6). 



34 

 

Nota-se que as obras ovidianas da primeira fase de sua escrita coincidem com os primeiros 

anos do governo de Augusto, momento em que o Princeps esforçou-se em restaurar a moral e 

os costumes dos ancestrais e, sobretudo, a temática instrutiva das relações amorosas destas 

obras esteve em plena sintonia com as medidas adotadas pelo mesmo neste período.  

Como argumentamos anteriormente, o início do Principado romano foi marcado por 

inúmeras instabilidades provenientes das guerras civis, e a família constituía um forte 

elemento que se encontrava imerso nesta vulnerabilidade. Tendo em vista estes fatores, em 18 

a.C. Augusto implementou a Lex Iulia de maritandis ordinibus e em 9 a.C. a Lex Papia 

Poppaea, e as obras da primeira fase do poeta foram construídas justamente entre estes 

períodos, o que nos leva a crer que Ovídio reforçou, ou ao menos almejou reforçar, aos 

cidadãos romanos e às matronas os ideais vigentes esperados para os relacionamentos 

amorosos, os quais não deveriam conter excessos e desmedidas e deveriam prezar pelo amor 

racional, ou seja, aquele destinado à procriação e à perpetuação de determinadas linhagens. 

Podemos perceber, em Epistulae Heroidum, como abordamos mais detidamente no segundo 

capítulo, a ênfase na instituição da família: 

Nós somos três seres indefesos: tua esposa, uma frágil mulher, Laerte, um 

ancião, e Telêmaco, uma criança. [...] Que os deuses concedam, e eu peço 

que acontecendo em sua ordem nossas mortes, feche meus olhos e feche 

também os teus! [...] Mas Laerte, como homem que já não está para 

empunhar armas, não é capaz de segurar o governo, rodeado de inimigos; a 

Telêmaco chegará, se conservar a vida, a hora de ser homem, mas por agora 

necessitaria da ajuda de seu pai para conservá-la. Tampouco eu tenho forças 

para expulsar do palácio os inimigos; tens que vir, nosso porto e nosso altar 

de salvação! Aqui tens teu filho, e queiram os deuses que o conserve, que em 

seus ternos anos deveria estar aprendendo tudo o que seu pai poderia ensiná-

lo. Pensa também em Laerte: ele atrasou sua última hora apenas para que 

você feche os seus olhos. E quanto a mim, que era jovem quando me 

deixastes, por mais breve que venhas parecer-te-ei velha (Ovídio. Epistulae 

Heroidum, Epístola de Penélope a Ulisses, 98-117). 

De acordo com Eva Cantarella, “[...] a organização familiar romana se apresenta como 

uma organização fortemente patriarcal [...]” (CANTARELLA, 1996, p. 193).  A familia 

romana poderia ser representada por um grupo de pessoas sujeitas natura aut iure ao poder do 

pater familias (CANTARELLA, 1996, p. 195). Através do fragmento de Epistulae Heroidum 

exposto acima, percebemos que Ovídio coloca na voz de Penélope a necessidade do retorno 

de Ulisses, uma vez que a domus, bem como sua família (constituída por Penélope, o filho do 

casal, Telêmaco, e Laerte, pai de Ulisses) necessita de seus cuidados. Nestas missivas, Ovídio 

parece enfatizar a importância e a necessidade de se ter o herói por perto. Ao que nos parece, 

o poeta ressalta a figura masculina como a central desta familia romana. A utilização dos 

termos patriarcal e falocêntrico para designar esta família dizem respeito a constructos 
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modernos e não são termos provenientes do período Augustano e, acima de tudo, ao nos 

remetermos a estes termos não almejamos estabelecer um controle e uma homogeneidade das 

relações familiares reais nesta sociedade; nos direcionamos a estes conceitos por percebermos 

que tais características estão fortemente presentes no discurso ovidiano em sua obra Epistulae 

Heroidum, ou seja, estão no interior da narrativa desta obra – enquanto uma representação 

deste período que nos chegou.  

Já que a primeira fase da escrita de Ovídio esteve em sintonia com a primeira fase do 

governo de Augusto, ao enfatizar valores e ideais ligados à família e às condutas no seio dos 

relacionamentos amorosos, a segunda fase da obra ovidiana também nos parece estar em 

sintonia com a segunda fase do governo de Augusto: após ter enfatizado em seus discursos a 

necessidade de se retomar antigos costumes romanos para aquela sociedade e de receber os 

títulos de Imperator, em 29 a.C., o de Princeps Senatus, em 27 a.C., e o de Augusto, atribuído 

a ele pelo Senado, chegou o momento de não somente propagar os discursos voltados a esta 

necessidade de retomada do passado, mas também o de propagar a mescla entre estes 

elementos com os novos construídos pelo Princeps por seu grupoe, além disto, o de construir 

uma boa memória ligada a ele e ao seu governo que fosse difundida não somente em seu 

presente, mas que também fosse destinada à posteridade. Metamorphoseon Libri ressalta a 

memória de Augusto e de sua linhagem ao recontar os mitos e a história de Roma, desde o 

nascimento do cosmos, sempre associados às figuras de Augusto e Júlio César, e Fasti 

também presta um serviço ao Princeps, uma vez que ao privilegiar como tema as datas 

festivas tradicionais e a inserção das novas por Augusto, o poeta privilegiou os próprios feitos 

de Augusto e de seus ancestrais.  

Ao realizarmos a comparação entre as duas primeiras fases da escrita ovidiana às fases 

do governo de Augusto, intentamos argumentar que elas representam o próprio mos maiorum, 

haja vista que os discursos realizados por Augusto e por pessoas inseridas no ambiente da 

Aula Caesaris sobre a tentativa de revalorização e implementação da tradição e dos costumes 

ancestrais constituíam justamente isto, discursos; e discursos são construídos e manipulados 

em prol de determinados indivíduos e grupos sociais. Estas obras representam o próprio mos 

maiorum porque ele não foi constituído somente pela busca da tradição ligada aos ancestrais, 

mas também pela implementação de novos elementos no governo do Princeps, e estas obras, 

enquanto representações do mos maiorum, possuíram uma principal finalidade: enfatizar, 

legitimar e justificar, além de intentar transmitir para a posteridade as virtudes do próprio 

Principado de Augusto.  
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Dito isto, podemos finalmente entrar na terceira fase de sua produção, fase esta que 

abarca a ocasião em que Ovídio foi degredado por Augusto, em 8 d.C., no momento em que: 

“[...] a cólera do Príncipe ofendido ordena que me dirija para Tomos situada à esquerda do 

mar Euxino” (Ovídio. Tristia, Livro IV, Elegia X, 167-70). Os reais motivos para tal desterro 

são desconhecidos, mas algumas hipóteses giram em torno da imoralidade atribuída à sua 

obra Ars Amatoria. Porém, importa ressaltarmos que a obra que a historiografia comumente 

aponta como a causa do exílio do poeta possui, entre sua possível data de circulação e o ano 

em que o poeta foi desterrado, aproximadamente doze anos de distanciamento. 

No Império Romano, especialmente durante o Principado de Augusto, para que o 

Príncipe intentasse enviar alguém para o desterro não era necessário um crime, talvez nem 

mesmo algum pretexto formal e oficial. No caso de Ovídio, acreditamos que Augusto não 

esperaria por doze anos para que pudesse enviá-lo ao exílio. Nas palavras do poeta: “Sou 

castigado porque meus olhos desprevenidos surpreenderam um escândalo: e meu crime é ter 

olhos. Não poderei certamente defender-me de toda culpa, mas a imprudência faz parte de 

minha falta” (Ovídio. Tristia, Livro III, Elegia V, 105-112). E, ainda, ao implorar o perdão do 

Príncipe, o poeta conclama: “Nem condenaste meus trabalhos por um decreto do Senado, nem 

meu exílio foi ordenado por um juiz especial. Tu próprio levado por palavras severas vingaste 

as injúrias que recebestes, como é digno de um Príncipe” (Ovídio. Tristia, Livro II, Elegia 

única, 316-324). Devemos levar em consideração que os argumentos de Ovídio acerca de seu 

exílio podem estar carregados de elementos retóricos que contribuam com suas 

intencionalidades, e ainda estamos lidando somente com a ótica do poeta sobre seu próprio 

desterro, o que dificulta a realização de afirmações que não sejam meras hipóteses acerca 

deste tema.  

Ovídio faz alusão ao erro que cometeu não como um crime perante o Império, o que 

parece estar muito mais ligado a um erro pessoal, a uma quebra dos laços de amicitia do que 

ao conteúdo considerado imoral de alguma obra sua. No que se refere às causas do exílio, 

nossa perspectiva caminha ao encontro da abordada por Fergus Millar, ao defender que nas 

obras escritas pelo poeta, mesmo que não em todas, fica evidente seu compromisso literário 

para com o novo regime, o que não quer dizer que seja, também, um compromisso pessoal, 

até porque não temos conhecimento acerca deste aspecto (MILLAR, 2002, p. 322).  

Logo no início de seu desterro, o poeta escreveu os cinco livros de Tristia, entre 9 d.C. 

e 12 d.C. (ROSATI, 2011, p. 48) e os três primeiros livros de Epistulae Ex Ponto, 

aproximadamente entre 12 d.C. e 13 d.C., e o quarto e último livro desta obra, por realizar 

menção à morte de Augusto em 14 d.C., provavelmente foi publicado apenas após a morte do 
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poeta (VOLK, 2010, p. 15). Tristia constituiu uma elegia por ser um canto choroso no qual o 

poeta narra a forma como foi banido para Tomos e lamenta a passagem de seus dias neste 

local: 

Separado de Roma, Ovídio nostalgicamente evoca a cidade em sua poesia, 

imaginando sua topografia e tais eventos urbanos como triunfos militares de 

membros da família imperial. Seus meios mais importantes de manter uma 

conexão com o mundo do qual ele foi expulso é através das relações com os 

seus amigos e sua esposa, conexões que refletem e se mantém ativas por 

meio de seus poemas. Ele lembra seus destinatários de suas amizades 

passadas, os elogia pela fidelidade ou os ordena a permanecerem leais, e 

imploram para que intercedam por ele ao Imperador (VOLK, 2010, p. 16). 

 Enquanto em Tristia ele realiza súplicas ao Princeps para retornar a Roma sem, no 

entanto, nomear seus destinatários, em Epistulae Ex Ponto, Ovídio endereça as missivas a 

destinatários nomeados: amigos, esposa e familiares, as quais são caracterizadas como cartas 

reais (VOLK, 2010, p. 15), além de possuírem o mesmo apelo abordado em Tristia: a súplica 

para que seu desterro seja reconsiderado e que ele possa voltar a viver em Roma.  

 Além destes dois trabalhos pertencentes à última fase da escrita de Ovídio, temos 

também Ibis, o qual foi escrito, provavelmente em conjunto com Tristia, e que nos chegou em 

forma fragmentária, restando 642 linhas onde o poeta realiza maldições a um ex amigo sob a 

acusação de ter traído e difamado Ovídio em Roma  (VOLK, 2010, p. 17). 

Caso o desterro do poeta tenha de fato existido e apesar de todas as súplicas de retorno à sua 

cidade realizadas nas obras finais, o poeta não conseguiu alcançar o seu objetivo de voltar a 

viver em Roma, tendo falecido em 17 ou 18 d.C., na própria cidade em que se encontrava 

exilado, no período em que Tibério já estava no governo de Roma. 

Tendo nos debruçado sobre os aspectos relacionados à biografia e à produção poética 

de Ovídio ao longo de sua vida, doravante nos propomos a discorrer sobre a própria tipologia 

da obra, ou seja, visamos explorar o caráter constitutivo de Epistulae Heroidum desde sua 

construção estrutural até a sua constituição fundamentada nos gêneros elegíaco e epistolar. 

 

1.1.2. DAS EDIÇÕES À CONSTITUIÇÃO DE EPISTULAE HEROIDUM 

 Assim como atribuir a autoria de alguns documentos provenientes da Antiguidade, 

neste caso a Clássica, se faz muitas vezes incerto, a credibilidade dos títulos das obras na 

forma como nos chegaram também se faz complicada, uma vez que dificilmente podemos 

encontrar referências a estes títulos em outros documentos do mesmo período ou de períodos 

próximos, e até mesmo na própria fonte analisada. 
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 Epistulae Heroidum11 nos parece estar em sintonia e conveniência com a constituição 

do documento, já que sua estrutura se trata de epístolas construídas por Ovídio e representadas 

na voz de heroínas e heróis provenientes do mito. No levantamento que realizamos da obra 

em latim não encontramos nenhuma menção direta ao termo heros12 ou heroidum13, porém, 

devemos levar em consideração que a escolha destes heróis e heroínas na construção da obra 

não foi realizada de forma aleatória e neutra, mas seletiva. O poeta selecionou estas 

personagens de acordo com os interesses vigentes em sua obra: personagens amplamente 

conhecidas e difundidas no imaginário cultural daquela sociedade, as quais tiveram como erro 

entregar-se de forma desmedida e desequilibrada ao amor, o que culminou em consequências 

negativas para as mesmas.  Mesmo que o mito não exercesse uma influência homogênea na 

sociedade, devemos levar em consideração que, ainda neste período, ele possuía uma função 

social e orientadora, ou seja, de atribuição de sentido ao passado, presente e futuro para 

aquelas pessoas. Por este motivo, acreditamos que, caso o nome desta obra tenha sido 

atribuído por Ovídio e não por compiladores posteriores, o poeta tenha realizado a seleção 

destas personagens com a finalidade propriamente retórica e, até mesmo, exemplar, talvez na 

intenção de chamar a atenção para a importância do conteúdo contido em tais escritos, tendo 

em vista que propor modelos de conduta e de contra-conduta, neste caso para os 

relacionamentos amorosos, constituía um fator mais eficaz a partir do momento em que 

houvesse a reapropriação de elementos presentes, de forma intensa, no imaginário cultural, 

religioso e social de um povo. 

 Entre as obras de Ovídio que restaram, Epistulae Heroidum foi a que nos chegou em 

pior estado de conservação (ROSATI, 2011, p. 49).  De acordo com Marina da Costa 

Castanho, mesmo que existam hipóteses que girem em torno da existência de vestígios de 

algumas das missivas de Epistulae Heroidum em De Excidio Thoringiae, de Venâncio 

Fortunato14, os testemunhos diretos e que foram encontrados em melhores estados são datados 

                                                           
11 De acordo com Marina da Costa Castanho, alguns estudiosos defendem que a designação Heroides, conhecida 

como a abreviação de Epistulae Heroidum, se encontra em Prisciano (Grammatici Latini, vol II, p. 544: 

heroidibus), bem como nos escólios a Ibis 357, 589. Porém, como salienta a autora, esta designação possui uma 

particularidade que não cabe às epístolas duplas, uma vez que elas possuem como remetentes personagens 

masculinos. Dos documentos que nos chegaram, encontramos as seguintes designações: Liber Epistularum, 

Liber Heroidum, Liber Ovidii Epistularum, Nasonis Ovidii Libri, Heroides, Heroides siue Epistulae, Epistulae 

Heroidum e Epistulae (CASTANHO, 2010, p. 13). Por não haver um consenso acerca do título da obra, em 

nossa dissertação utilizamos o termo Epistulae Heroidum por acreditarmos ser o mais apropriado e condizente 

com a estrutura e conteúdo da obra; e também por Ovídio realizar uma alusão a elas como Epistulae em Ars 

Amatoria (Livro III, 345). 
12 Designação em latim para herói.  
13 Designação em latim para heroínas. 
14 Venâncio Fortunato, além de ter sido um poeta que viveu por volta de 530 a 609, foi também Bispo de 

Poitiers. Fonte: (http://pt.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A2ncio_Fortunato). Acesso: 23/07/2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A2ncio_Fortunato
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a partir da Dinastia Carolíngia até o século XIII, período que contém uma maior e melhor 

produção dos manuscritos (CASTANHO, 2010, p. 34).  

As circunstâncias da transmissão do texto das Heroides durante o período 

clássico são impossíveis de delinear, visto que os testemunhos diretos que 

dispomos não são anteriores a finais do século VIII, data em que é possível 

situar um exemplar carolíngio, hoje perdido, que continha as epístolas em 

estudo e provavelmente o ciclo amatório (Amores, Ars Amatoria, Remedia 

Amoris) (CASTANHO, 2010, p. 34). 

 O manuscrito mais antigo desta obra, mesmo que tenha sido encontrado de forma 

lacunar, é o Parisinus Latinus 8242 (Pueteaneus, sigla P), datado do século IX (ROSATI, 

2011, p. 49; CASTANHO, 2010, p. 34). Temos ainda como manuscritos principais Etonensis 

(Eton College 150, proveniente do século XI que também foi encontrado incompleto); 

Francofurtanus (Frankfurt, Univ. Barth, do século XIII); Guelferbytanus (Wolfenbüttel, 

Extrav. 260, proveniente do século XII); Guelferbytanus Gudeanus Latinus 297, pertencente 

ao século XV; Lovaniensis (proveniente do século XII, encontrado de forma incompleta e que 

foi destruído em 1940); Vaticanus Latinus 3254, do século XII, e Schedae Vindobonenses, 

encontrado em Viena, entre os séculos XI e XII, o qual é extremamente lacunar (ROSATI, 

2011, p. 49). 

 Como podemos perceber através destes manuscritos que nos restaram, Epistulae 

Heroidum, assim como as demais obras ovidianas, foi muito lida e compilada em diversos 

países da Europa durante a Idade Medieval, porém, nunca de forma completa, mas parcial. 

Além do fato destas compilações não terem transmitido a totalidade desta obra, incorremos no 

fator de que estes vestígios podem ter sofrido variações durante o processo de compilação, 

uma vez que este procedimento requer, além do mero ato de transcrever os escritos, o ato de 

interpretar, modificar e acrescentar termos com a finalidade de encontrar a melhor harmonia 

nos versos e na métrica, ou até mesmo a mudança que resulta da finalidade de atender às 

intenções do indivíduo que realiza a compilação. 

 Alguns estudiosos apresentam hipóteses que giram em torno das incertezas acerca da 

autenticidade de algumas epístolas desta obra, sobretudo as epístolas duplas (XVI, XVII, 

XVIII, XIX, XX e XXI) e a epístola de Safo a Fáon (XV) (VOLK, 2010, p. 9), a qual foi 

transmitida somente por um códice medieval, o Francofurtanus, do século XIII (ROSATI, 

2011, p. 49), mencionado anteriormente como uma das compilações de fragmentos de 

Epistulae Heroidum. De acordo com Rosati, as desconfianças dos historiadores sobre a 

autenticidade da epístola de Safo a Fáon decorrem do fato dela ter sido transmitida 

separadamente das demais e por apresentar diferenças estilísticas, linguísticas e métricas das 
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outras missivas construídas pelo poeta, além de ser a única epístola que apresenta uma 

personagem histórica, enquanto todas as outras são representadas por personagens mitológicas 

(ROSATI, 2011, p. 49-50). 

 No entanto, em Amores, o poeta realiza menção à construção de Epistulae Heroidum 

ao se referir a algumas epístolas presentes nesta obra. Ovídio menciona, inclusive, a epístola 

de Safo a Fáon, assim como a de Páris a Helena, a qual faz parte do segundo grupo. Ovídio 

alude ainda a existência de epístolas de alguns heróis em resposta às missivas endereçadas por 

suas amadas heroínas, as quais teriam sido construídas pelo poeta após o incentivo recebido 

por seu amigo Sabino: 

Já que é isso que me é consentido, que eu professe as artes meigas do amor 

(pobre de mim, os meus próprios preceitos me atormentam!); ou uma carta 

para Penélope enviar a Ulisses, isso é o que hei de escrever, e as tuas 

lágrimas, ó Fílis, por teres sido abandonada, e cartas para lerem Páris e 

Macareu e outra para ler o mal-agradecido Jasão e o pai de Hipólito e o 

próprio Hipólito, e as palavras que a infeliz Dido, de espada em punho, há de 

proferir; e as que há de proferir a poeta de Lesbos, a dedilhar a lira da Aônia. 

Quão depressa retornou de uma volta pelo mundo inteiro o meu caro Sabino 

e trouxe ele mesmo as respostas, escritas em lugares vários! Penélope 

radiante reconheceu o selo de Ulisses; leu a resposta escrita por seu querido 

Hipólito à madrasta; já o piedoso Eneias respondeu à infeliz Elissa, e as 

palavras que Fílis há de ler, se ainda for viva, ali estão; triste é a carta que 

chega a Hipsípile, mandada por Jasão; e há de oferecer a Febo a lira que lhe 

prometera a poeta de Lesbos, assim amada. [...] e ali está Páris e a sua 

amante, traição tão famosa, e Laodâmia, a acompanhar na morte o seu 

homem (Ovídio. Amores, Livro II, poema 18, 19-40). 

 Evidentemente o fato de Ovídio realizar menção a estas epístolas (tanto as simples 

como as duplas e, até mesmo a referência às respostas de alguns heróis às heroínas), não 

significa que elas tenham sido de fato escritas por ele, podendo ter ficado apenas no campo da 

alusão. De fato, as diferenças apontadas por alguns historiadores entre estas missivas e as 

demais existem, haja vista que se tratam de missivas com versos muito maiores que as outras, 

além de apresentarem heróis como remetentes, e não heroínas. Além das distinções estilísticas 

e métricas existentes nestas missivas em relação às demais, há também o fato de que apenas a 

epístola de Safo a Fáon contém uma menção direta ao gênero elegíaco da obra, o que não nos 

leva a duvidar da autoria do poeta, mas apenas que ela possa ter sido interpolada durante 

algum processo de compilação. E isto pode ter acontecido também com as próprias epístolas 

duplas e as demais simples, assim como pode ter acontecido com qualquer outro vestígio do 

passado que tenha chegado até nós.  

Ainda hoje não possuímos consenso entre os historiadores acerca da autenticidade da 

autoria destas missivas. Evidentemente, não descartamos a relevância desta discussão para a 
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pesquisa histórica, porém acreditamos que a falta de consenso não interfere em nossos 

resultados, uma vez que, mesmo que possuam diferenças estéticas, o conteúdo, o eixo 

temático e, sobretudo, a função e a funcionalidade presentes no todo da obra se mantiveram 

ao longo de todas elas: a expressão do amor desmedido como o erro destas personagens e 

todas as decorrências desta desmesura, como os tormentos vividos na espera do retorno da 

pessoa amada e, até mesmo, o desejo de morrer expressado por algumas heroínas. 

 Em nosso trabalho, utilizamos três traduções de Epistulae Heroidum, a qual foi escrita 

originalmente em verso, porém todas as traduções por nós encontradas estão no formato de 

prosa. Infelizmente nestas traduções perdemos em termos qualitativos a forma métrica, 

estética e, sobretudo, a musicalidade presente nos versos elegíacos originais, porém 

acreditamos que neste caso a prosa tenha sido escolhida por apresentar menos riscos de 

incorrer nas graves mudanças de sentido, conteúdo e até mesmo do próprio dístico elegíaco da 

versão original em latim. 

As três traduções por nós utilizadas encontram-se nas línguas espanhola, italiana e 

portuguesa. A tradução para o espanhol desta obra faz parte da edição que abarca também a 

tradução de Ibis, obra proveniente do período de exílio do poeta, e foi publicada pelo Editorial 

Gredos em Madrid no ano de 1994. A tradução, a introdução e as notas de rodapé foram 

realizadas por Ana Pérez Vega, a qual utilizou durante este processo o auxílio das traduções 

realizadas por Dörrie (1971), Moya, Bornecque e Showerman-Goold. Como qualquer outra 

tradução, esta também não pôde se esquivar da utilização de critérios próprios da tradutora, 

especialmente no que diz respeito à substituição de algumas expressões assintéticas latinas 

por expressões equivalentes ao castelhano coordenado, porém preocupou-se em não romper a 

unidade interna do dístico elegíaco para que pudesse realizar uma tradução mais próxima 

àquela construída na obra original de Ovídio (PÉREZ VEGA, 1994, p. 18).  

 Utilizamos também a tradução em versão bilíngue, latim-italiano, realizada por 

Gianpiero Rosati, publicada em sua sexta edição pela Editora “BUR Classici greci e latini”, 

em 2011. De acordo com o tradutor, além de ter realizado um esforço em manter a numeração 

tradicional dos versos, “o texto latino estampado neste volume não reproduz nenhuma das 

edições precedentes, mas é constituído autonomamente com base no aparato crítico 

disponível” (ROSATI, 2011, p. 51). 

 A outra tradução utilizada por nós, mesmo que de forma ponderada, está em língua 

portuguesa e foi traduzida por Dunia Marinho Silva, enquanto o prefácio e as notas de rodapé 

são de autoria de Jean-Pierre Néraudau. Tal versão foi publicada pela Editora Landy, em São 

Paulo, no ano de 2007 e não apresenta nenhuma nota que se remeta ao método e às 
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metodologias de tradução utilizados pela tradutora, nem sequer sabemos se esta tradução foi 

feita a partir do texto original em latim ou de alguma outra tradução já existente. 

Como mencionamos anteriormente, a data de produção e de circulação de Epistulae 

Heroidum é incerta, porém, acredita-se que tenha sido escrita, ao menos em partes, por volta 

do último trimestre do século I a.C. (VOLK, 2010, p. 8), ou seja, provavelmente foi produzida 

em conjunto com Amores e anteriormente à produção e publicação de Ars Amatoria, já que no 

Livro III desta obra o poeta realiza uma menção à Amores e à  Epistulae Heroidum no 

momento em que aconselha as mulheres a se instruírem na leitura das poesias e no 

conhecimento dos poetas: 

E deves poder ler os versos do amoroso Propércio ou uns quantos de Galo ou 

os teus, ó Tibulo, ou o canto de Varrão, o famoso velo de pelos de ouro que 

é a razão, ó Frixo, dos queixumes da tua irmã, e a fuga de Eneias, de onde 

vem a grandeza de Roma; nenhuma obra há no Lácio mais ilustre do que 

essa. Talvez o meu nome venha a juntar-se a esses, e não sejam os meus 

escritos entregues às águas do Letes, e venha alguém a dizer: “Cultiva-te e lê 

os versos do nosso mestre, com os quais quis educar os dois partidos, ou 

escolhe, dentre os três livros o que deu por título Amores, aquilo que podes 

ler em paz, com voz suave, ou recita, com voz trabalhada, uma Epístola, 

gênero desconhecido de outros e que ele inventou (Ovídio. Ars Amatoria, 

Livro III, 333-349). 

 A autora Pérez Vega acredita que o prazo post quem da produção deste documento, ao 

menos das quinze primeiras epístolas, caminha ao encontro à data da morte de Virgílio em 19 

a.C., mais exatamente à data de publicação de Eneida, já que se pode perceber grande 

influência desta obra em Epistulae Heroidum. E o prazo ante quem seria entre os anos I a.C. e 

I d.C., data de publicação da segunda edição de Amores (PÉREZ VEGA, 1994, p. 11-12). Já o 

segundo grupo, composto pelas epístolas emparelhadas, teria sido escrito posteriormente ao 

primeiro grupo, talvez seja contemporâneo à redação de Fasti (entre os anos 1 d.C. e 8 d.C.). 

Para Rosati, entre os anos 4 e 5 d.C., Ovídio teria escrito os três pares das epístolas 

pertencentes ao segundo grupo, as quais provavelmente foram agregadas ao primeiro ainda 

mais tarde sob um título que abarcou somente as heroínas, mesmo que este segundo grupo 

tenha como remetentes de missivas os heróis (ROSATI, 2011, p. 47).  

 Epistulae Heroidum, como mencionamos anteriormente, é uma obra constituída por 

epístolas em versos escritas no formato de dísticos elegíacos15, totalizando 21 missivas 

construídas por Ovídio e representadas na voz de heroínas e heróis provenientes do mito, 

                                                           
15 Os dísticos elegíacos constituíam a formação básica de uma poesia elegíaca na Antiguidade Clássica, os quais 

eram compostos por uma estrofe com um verso em hexâmetro e outro verso em pentâmetro.  



43 

 

sobretudo grego16, apenas a epístola de Dido a Enéias é proveniente do mito romano e possui 

uma personagem originária da História, Safo. Esta obra foi dividida em dois grupos: o 

primeiro, formado por quinze epístolas simples, possui como remetentes heroínas, as quais 

Ovídio construiu como se tivessem escrito e endereçado missivas aos seus amados, os quais 

se encontravam ausentes, porém não obtiveram resposta. Nelas o poeta, através das heroínas, 

utilizou-se do manuseio das palavras e dos elementos de persuasão, na intenção de construir 

suas relações, expressar o desespero provocado pelo amor desmedido e pelo abandono 

sofrido, bem como a esperança pelo retorno dos heróis. As epístolas construídas pelo poeta 

neste grupo são: Epístola I: Penélope a Ulisses; Epístola II: Fílis a Demofonte; Epístola III: 

Briseis a Aquiles; Epístola IV: Fedra a Hipólito; Epístola V: Enone a Páris; Epístola VI: 

Hipsípile a Jasão; Epístola VII: Dido a Enéias; Epístola VIII: Hermíone a Orestes; Epístola 

IX: Dejanira a Hércules; Epístola X: Ariadne a Teseu; Epístola XI: Cânane a Macareu; 

Epístola XII: Medéia a Jasão; Epístola XIII: Laodâmia a Protesilau; Epístola XIV: 

Hipermnestra a Linceu; Epístola XV: Safo a Fáon.  

O segundo grupo é composto por epístolas emparelhadas, as quais Ovídio construiu 

como se heróis representassem os remetentes e as heroínas as destinatárias, as quais 

responderam às missivas. Dentro deste segundo grupo, temos: Epístola XVI: Páris a Helena; 

Epístola XVII: Helena a Páris; Epístola XVIII: Leandro a Hero; Epístola XIX: Hero a 

Leandro; Epístola XX: Acôncio a Cídipe; Epístola XXI: Cídipe a Acôncio. Para Stephen 

Harrison, estes três pares de epístolas duplas acrescentaram o elemento do debate retórico 

(HARRISON, 2002, p. 83). 

 Ovídio constrói as epístolas, tanto as simples como as duplas, nas circunstâncias de 

distanciamento entre as heroínas e os heróis, seja esta ausência decorrência de abandono 

sofrido, de promessas descumpridas ou de amores rejeitados. Como vemos no próximo tópico 

deste capítulo, estes momentos de ausência foram selecionados pelo poeta a partir dos 

próprios mitos e manteve-se fiel às tramas dos mesmos. Porém, cabe ressaltar que estes mitos 

são ressignificados17 de acordo com as intenções de Ovídio, intenções estas relacionadas às 

                                                           
16 Apenas a epístola de Dido a Enéas foi fundamentada no relato mítico romano. Percebemos, através da própria 

constituição desta obra, a interpretatio graeca. Porém, ao afirmarmos que a obra é, em grande parte, constituída 

por mitos gregos, não significa afirmar que Roma é uma cópia da Grécia, até mesmo porque os mitos (e outros 

elementos sociais, políticos e culturais) não são apropriados, mas constantemente ressignificados e 

reinterpretados de acordo com as necessidades e intencionalidades de cada contexto e autor. De acordo com 

Galinsky (1996, p. 332), tal influência foi mútua e se deve ao contato intensivo, comercial e cultural, entre 

Grécia e Roma desde o momento da fundação da segunda.   

17 Guarinello, em seu trabalho intitulado Archaeology and the Meanings of Material Culture, se propõe a discutir 

como a cultura material pode estar repleta de elementos simbólicos. Ao afirmar que os símbolos da cultura 

material podem estar carregados de uma declaração de significados sociais, de crenças compartilhadas, de 
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desmesuras amorosas. Além disto, há também um padrão entre todas as epístolas e, dentro 

deste padrão, existem as especificidades de cada mito e de cada narrativa contida nas 

epístolas. Mas podemos afirmar que todas as heroínas e, até mesmo os heróis, queixam-se dos 

tormentos decorrentes da ausência da pessoa amada e dos tormentos provenientes do 

desequilíbrio proporcionado pelo excesso do amor, como podemos perceber no seguinte 

fragmento da epístola de Ariadne a Teseu, epístola construída pelo poeta no momento em que 

a heroína acordou na Ilha de Naxos e percebeu que o herói a havia abandonado:  

Nesse momento de despertar incerto, lânguida de sono, estendi, para tocar 

Teseu, mãos ainda entorpecidas; ninguém ao meu lado; agitei meus braços 

na cama; levantei apavorada e me precipitei para fora desse leito solitário. 

Meu peito ressoou sob minhas mãos e meus cabelos, que a noite despenteou, 

foram arrancados. A lua me iluminava; observei se podia ver algo além da 

praia; a meus olhos não se apresentava nada alem da praia. Corri para um 

lado, para o outro, por toda parte, com um passo inseguro. Uma areia 

profunda retinha meus pés de moça. Entretanto, ao longo da praia, minha 

voz gritou: “Teseu”; as grutas repetiam teu nome; os lugares por onde errei 

te chamaram tantas vezes quanto eu e pareciam querer socorrer uma 

infortunada (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Ariadne a Teseu, 7-

25). 

Todas as missivas simples são compostas “[...] em um momento particularmente 

crucial, quando a heroína, abandonada ou, todavia distante de seu homem, exprime na epístola 

a sua condição desesperada” (ROSATI, 2011, p. 11). Duncan Kennedy argumenta que, nesta 

obra, o eixo que une todas as heroínas e os heróis consiste na separação entre remetente e 

destinatário, seja por qual motivo for. No caso de heroínas como Penélope, Briseis, Hermíone 

e Laodâmia a situação de distanciamento entre elas e seus heróis consiste em situações de 

guerra, a de Tróia no caso de Penélope, Hermíone e Laodâmia, e a tomada de Lirnesso, no 

caso de Briseis, enquanto Fílis, Dido, Dejanira, Ariadne e Medéia sentem-se abandonadas por 

seus amados heróis por motivos diversos. Outros encontram-se próximos fisicamente, porém 

distantes amorosamente devido às convenções sociais e morais, como Fedra e Hipólito, ou até 

mesmo devido às consequências das transgressões amorosas, como no caso de Cânace e 

Macareu. Páris e Helena encontravam-se dentro de um mesmo lugar: o Palácio de Menelau, 

seu esposo. Após o fracasso das tentativas de sedução empreendidas por Páris pessoalmente, o 

herói remete uma epístola à heroína (KENNEDY, 2006, p. 221). 

                                                                                                                                                                                     
identidades comuns ou até mesmo de conflitos sociais, o autor argumenta que há muitos níveis de significação e 

de ressignificação dos objetos: “Qualquer objeto faz parte de uma operação de humano, seja na sua produção, 

distribuição ou no consumo, e assim todos os objetos são meios de comunicação. Mas alguns dos seus 

significados não são intencionais, outros são conscientemente empregados para a comunicação, outros ainda 

estiveram explícitos para se comunicar. Se esquecer por um momento que os objetos podem ser diferentemente 

investidos em seus significados (de imperceptível para altamente eficaz), podemos reduzir os significados dos 

objetos para diferentes esferas" (GUARINELLO, 2005, p. 22).  
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No que se refere à composição formal das epístolas, as mesmas seguem uma estrutura 

narrativa comum, apesar das especificidades de cada mito, como mencionamos anteriormente. 

Na finalidade de fornecermos um exemplo desta estrutura, tomamos como base o modelo da 

epístola de Penélope a Ulisses, analisada por Pérez Vega. Os versos iniciais, além de conter a 

saudação das heroínas, contém a finalidade da presente missiva e a exposição da situação de 

abandono pela qual as heroínas passam na ausência dos amados heróis e, em seguida, contém 

as queixas decorrentes da separação entre eles, como podemos constatar no seguinte 

fragmento: 

Tua Penélope envia-te esta carta, muito tarde, Ulisses: não me responda, 

vem. Certamente ela foi derrubada, essa Tróia odiosa, pelos gregos. Príamo e 

toda Tróia valem o sacrifício que me custam. Oh! Por que não foi sepultado 

nas águas enfurecidas o raptor adúltero, enquanto sua frota o levava para 

Lacedemônia! Eu não teria chorado, sobre um leito frio e solitário, a 

ausência de um esposo; eu não teria culpado, longe dele, a lentidão dos dias, 

e, em meus esforços para preencher o vazio das noites, não cansaria minhas 

mãos de viúva com um tecido sempre inacabado (Ovídio. Epistulae 

Heroidum, Epístola de Penélope a Ulisses, 1-10). 

 Este fragmento apresenta não somente uma sintonia estrutural em relação às demais 

missivas de Epistulae Heroidum, mas também no conteúdo e na funcionalidade da obra se 

levarmos em consideração que muitas das heroínas sofreram abandonos em prol de alguma 

guerra ou qualquer outro dever heroico de seus amados. Ou seja, está implícita na voz das 

heroínas a dualidade e a contraposição entre a entrega de forma desmedida ao amor versus a 

própria moral e a conduta amorosa exigidas neste imaginário romano e, consequentemente, a 

reafirmação da preponderância que deve haver nas condutas estabelecidas como ideais, ou 

seja, aquelas ligadas ao equilíbrio e à moderação, como vemos de forma mais detalhada no 

terceiro capítulo desta Dissertação.  

Como aponta Pérez Vega, ao longo da narratio de todas as epístolas há a intensa 

exposição do desejo de serem amadas, bem como pelo retorno dos heróis. Além das súplicas 

para que isto aconteça, existem ainda os momentos de lucidez, nos quais as heroínas 

percebem os males do amor e questionam se o amor atribuído à pessoa amada é uma culpa ou 

um mérito. Narram, em seguida, as esperanças acerca do possível retorno do herói, bem como 

queixas de possíveis infidelidades (PÉREZ VEGA, 1994, p. 33). 

Voltando à estrutura narrativa desta obra, no caso específico da epístola de Penélope a 

Ulisses, encontramos os sintomas do estado psíquico da heroína dividido em três partes: o 

tempo da guerra de Tróia; o tempo depois da queda de Tróia e o regresso dos gregos e, por 

último, os esforços realizados pela heroína no intuito de conseguir notícias do paradeiro do 

herói. Em seguida, há uma volta à narrativa comum a todas as outras epístolas, onde a heroína 
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narra o que tem acontecido durante a ausência de seu amado, no caso de Penélope há a 

narrativa acerca da invasão do palácio de Ulisses por outros homens e, como conclusão da 

epístola, encontramos novamente as súplicas para que o herói retorne ao encontro de sua 

amada (PÉREZ VEGA, 1994, p. 28). 

Ainda no grupo das epístolas simples, podemos encontrar um fator preponderante que 

perpassa dez das quinze epístolas deste grupo, que é a intensa menção à morte; morte esta que 

se apresenta, na documentação lida, como mors voluntaria em decorrência dos sofrimentos 

ocasionados pelo amor desmedido, pela morte do homem amado que, muitas vezes, clama a 

morte de uma mulher e, ainda, a menção à vontade de morrer como um mero aparato retórico. 

As epístolas que assim se apresentam são as de Fílis a Demofonte; Briseis a Aquiles; Dido a 

Enéias; Hermíone a Orestes; Dejanira a Hércules; Ariadne a Teseu; Cânace a Macareu; 

Medéia a Jasão; Hipermnestra a Linceu e Safo a Fáon. No caso de Fedra a Hipólito, por mais 

que saibamos que a versão do mito presente na tragédia Hipólito de Eurípides contenha o 

episódio do suicídio de Fedra ao se dar conta da morte de Hipólito, a versão ressignificada por 

Ovídio não contém menção à morte. Sobre a morte enquanto o ápice da desmedida amorosa e 

como um ato último e imediato de se almejar a glória outrora perdida nesta entrega de forma 

desmedida ao amor e à pessoa amada, nos debruçamos de forma aprofundada no terceiro 

capítulo deste trabalho. 

No que se refere às epístolas duplas, a narratio possui muitas similitudes com as 

demais epístolas: as missivas construídas na voz de heróis como remetentes centram-se na 

descrição do amor, bem como na tentativa de argumentações convincentes na finalidade de 

fazer com que as heroínas acreditem na demora de seu retorno, bem como para que possam 

ceder ao amor e às súplicas dos mesmos. Nas epístolas que representam as respostas aos 

heróis, tem-se a introdução, na qual as heroínas saúdam os heróis e, ao longo da narratio as 

heroínas realizam súplicas para o breve retorno dos amados, além de também apresentarem 

rasgos de lucidez em que questionam se tal demora de fato se justifica pelos argumentos 

apresentados pelos heróis, ou se constituem-se apenas como pretextos. A alusão à morte 

também se faz presente neste grupo e constitui fortemente um aparato retórico.  

Dentro de Epistulae Heroidum Ovídio pouco diz, de maneira explícita, sobre o gênero 

da obra através das heroínas e dos heróis, a não ser na epístola XV, de Safo a Faón, em que o 

poeta enfatiza na voz da personagem as características da Elegia ligadas às lamentações do 

amor. “É claro (apesar de que Safo não faz este ponto) que não é apenas seu modo 

melancólico que faz com que Epistulae Heroidum seja propriamente elegíaca, mas também 

seu conteúdo amoroso” (VOLK, 2010, p. 41): 
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Teus olhos, lendo esta carta, escrita por mão devota, reconheceram logo 

minha letra, ou, se não tivesses lido o nome de Safo, que a traçou, saberias 

quem te enviou um bilhete tão breve? Talvez também te perguntes porque 

escolhi versos com tamanhos diferentes, quando estou mais acostumada aos 

ritmos da lira. Preciso chorar sobre meu amor; a elegia é um canto choroso; 

nenhum alaúde convém às minhas lágrimas (Ovídio. Epistulae Heroidum, 

Epístola de Safo a Fáon, 1-9). 

E ainda, como mencionamos anteriormente, Ovídio realiza menção aos escritos que 

ele afirma estar disposto a escrever no formato de cartas endereçadas e recebidas por heroínas 

e heróis célebres da mitologia, professando as artes do amor. O que essas cartas 

representavam na ótica ovidiana? Nas palavras do poeta, as epístolas continham o mais íntimo 

dos sentimentos e das relações entre os amantes. Evidentemente, por se tratarem de 

personagens na maioria mitológicas e constructos do poeta, devemos levar em consideração 

que na obra Epistulae Heroidum o apelo e o discurso contidos nas missivas eram, 

evidentemente, destinados ao público ouvinte e leitor e não propriamente ao destinatário 

ficcional18. Nas palavras de Ovídio: 

Que a cera espalhada nas lisas tabuinhas indague o seu íntimo; que a cera 

leva os primeiros segredos do teu coração; que leve palavras de ternura, a 

imitar os amantes; e, sejas quem fores, acrescenta-lhe súplicas nada 

modestas. Heitor, Aquiles o entregou a Príamo, comovido pelas suas 

súplicas; verga-se, diante de uma voz suplicante, a fúria de um deus. Trata 

de fazer promessas; pois que mal pode vir de prometer? Em promessas 

qualquer um pode ser rico. Longo tempo se mantém a Esperança, desde que 

uma vez se tenha acreditado; essa é uma deusa enganadora, por certo, mas 

mesmo assim, útil. [...] Siga, portanto, a carta e leve inscritas palavras de 

ternura e toque fundo o coração e comece por desbravar o caminho. Foi uma 

carta levada numa maçã que enganou Cidipe, e, sem o saber, a jovem ficou 

amarrada pelas suas palavras (Ovídio. Ars Amatoria, Livro I, 435-455). 

 Podemos afirmar, então, que Epistulae Heroidum foi construída nos moldes e 

parâmetros de dois gêneros principais, o elegíaco e o epistolar. A elegia possui origem na 

Grécia e, provavelmente, foi introduzida em Roma por Catulo e, principalmente, Cornélio 

Galo. O termo “elegia” vem do grego eleghéia, élegos, ou seja, esteve ligada aos cantos de 

lamentação: 

[...] a elegia, para os antigos, foi poesia de argumento triste, cantada nos 

enterros. Como esta poesia se compunha em geral de dísticos, tal nome foi 

dado em seguida a qualquer composição, nessa métrica, que exprimisse 

algum vivo afeto, também amoroso ou que tencionasse aceitar sentimentos 

nobres; depois foi dado especialmente àquelas composições de tema triste e 

melancólico (LEONI, 1967, p. 81). 

                                                           
18 Concordamos com Paul Veyne (1995, p. 118), ao argumentar que o gênero consolatório constituía um gênero 

destinado não somente ao remetente e ao destinatário, mas ao público que o leria. Acreditamos que esta 

característica se faz fortemente presente dentro de Epistulae Heroidum.  
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 De acordo com Barbara K. Gold, a Elegia é um dos gêneros mais híbridos e 

idiossincráticos que conhecemos, o qual recebe influências e características de outros gêneros, 

como do épico, pastoral, comédia e lírico (GOLD, 2012, p. 2), porém, ainda assim podemos 

estabelecer que a característica geral deste gênero está ligada à métrica dos poemas, os quais 

são escritos no metro elegíaco, ou seja, em um hexâmetro e um pentâmetro. Fora esta 

característica, comumente a elegia foi escrita em primeira pessoa, na voz de um homem que 

se dirigia à sua amante, a qual possuía um nome específico e, até mesmo, ficcional. As 

narrativas de conteúdo amoroso costumam estabelecer entre os amantes inúmeras dificuldades 

e restrições, além de possuírem, muitas vezes, um final funesto (GOLD, 2012, p. 1). Em 

Epistulae Heroidum, encontramos a mudança deste padrão de escrita em que o poema era 

direcionado a uma amante em específico e temos, no entanto, poemas construídos por um eu 

lírico masculino e representados, sobretudo, por personagens femininas que se dirigiram aos 

seus amados. 

 Ainda de acordo com Gold, mesmo que os papéis naturalizados e ligados ao sexo 

feminino e ao masculino estejam bem delineados e reafirmados nos poemas elegíacos 

(GOLD, 2012, p. 4), “[...] os papéis tradicionais são invertidos: os homens que são os 

escravos do amor (servi amoris), dependentes de suas amantes do sexo feminino, que são 

chamadas de dominae (amantes no sentido daquelas que ‘ditam as regras’) [...]” (GOLD, 

2012, p. 4). Qual seria, desta forma, o papel masculino desse e nesse mos maiorum? 

Acreditamos não ser possível falar em um papel uno e homogêneo que tenha sido válido e de 

fato atuado por toda esta sociedade. Ressaltamos que, ao falarmos tanto de papel feminino 

quanto de masculino nesta Dissertação, antes de tudo estamos nos referindo às representações 

contidas na obra Epistulae Heroidum. Estamos, sobretudo, nos remetemos a modelos e a 

papéis ideais, os quais não podem ser confundidos com a própria experiência ocorrida nesta 

sociedade. Tais representações aqui estudadas se destoam de muitas representações contidas 

nos grafites de Pompéia, onde podemos encontrar, de acordo com Feitosa, “declarações 

amorosas, súplicas, mensagens de saudades [...]” (FEITOSA, 2008, p. 133). Em Epistulae 

Heroidum não encontramos menções à passividade sexual masculina, mas podemos encontrar 

a passividade relacionada ao amor, aos sentimentos e às mulheres nas epístolas duplas, o que 

acreditamos consistir em um mecanismo retórico de construção de modelos a serem seguidos 

e modelos comportamentais amorosos a serem evitados. Tal menção consiste, a nosso ver, à 

condenação da própria passividade e sujeição masculina ao amor e à mulher.   

 O autor P. Lowell Bowditch complementa tal constatação de Gold, exposta acima, ao 

defender que estas inversões dos papéis de gênero nas elegias acontecem com o objetivo de 
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reafirmar a virilidade do amante enquanto autoridade masculina, além do que, devemos levar 

em consideração que no contexto do Principado de Augusto, especialmente neste momento de 

expansão imperial, a reafirmação sobre os papéis de gênero também serviram para reafirmar e 

naturalizar a própria regra hegemônica de Roma (BOWDITCH, 2012, p. 123), como podemos 

perceber no seguinte fragmento da epístola de Dido a Enéias: 

Entretanto tu decidiste afastar-te e abandonar a infeliz Dido. Vá entregar aos 

ventos tuas velas e teus juramentos. Tu decidiste, Enéias, livrar-te de tua 

âncora e de tua fé; procurar um reino na Itália que nem sabes onde encontrar. 

Pouco te importam a nascente Cartago e seus muros que se elevam e o poder 

confiado a teu cetro. Foges do que está feito; procura o que está por fazer. 

Precisas procurar no mundo uma outra terra. Se encontrares essa terra quem 

te entregará o domínio? Quem cederá, para que ali se estabeleçam, seu 

território a desconhecidos? Resta-te ter um outro amor e uma outra Dido e 

violá-la outra vez, penhorar de novo tua honra. Quando virá o dia em que 

poderás erguer uma cidade semelhante a Cartago e ver do alto da cidadela 

povos submetidos às tuas leis? Que consigas tudo, que teus desejos não 

encontrem nenhum obstáculo; onde encontrarás uma esposa que te ame 

como eu? Eu queimo como as tochas de cera untadas com enxofre, como o 

insenso sagrado atirado às brasas fumegantes (Ovídio. Epistulae Heroidum, 

Epístola de Dido a Enéias, 9-25). 

 Mais uma vez a heroína questiona o estatuto heroico de seu amado ao contrapor as 

missões oriundas a ele ao amor que gostaria que fornecesse a ela. Este questionamento nos 

parece existir por uma finalidade muito clara: reafirmar, exaltar e naturalizar determinados 

padrões de condutas. Enquanto, na ótica ovidiana, a mulher estava ligada à passionalidade e 

ao amor desmedido, o cidadão romano deveria ser aquele sóbrio e mantenedor da honra, 

incapaz de se esquivar de seu estatuto heroico, no caso das personagens desta obra, para se 

entregar de forma desmedida ao amor e à mulher, qualquer mulher seja esta. E, ao selecionar 

este mito vinculado à fundação de Roma como temática central desta epístola, o poeta poderia 

reafirmar, ao mesmo tempo, a imagem que o Princeps Augusto vislumbrava transmitir da 

urbe e de si mesmo neste contexto: em um momento em que, supostamente, as guerras civis 

haviam cessado e as guerras externas em prol da anexação de territórios ao Império romano 

estavam em seu ápice, vincular a imagem de Augusto ao mito de Enéias como o fundador da 

cidade de Roma e como aquele capaz de ter em sua cidade povos que fossem submetidos às 

suas próprias leis não possuía, evidentemente, um caráter aleatório, mas intencional. 

 De acordo com Roy Gibson, o conteúdo presente na Elegia não diz respeito à 

comunhão entre almas, mas, ao contrário, vincula-se ao confronto entre os amantes e à 

submissão ao amor e à pessoa amada (GIBSON, 2005, p. 160), como podemos perceber no 

seguinte fragmento retirado da epístola de Enone a Páris: 
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Dali avistei primeiro as velas de tuas embarcações e quis, através das ondas, 

lançar-me ao teu encontro. Enquanto eu ainda oscilava, vi os ornamentos de 

púrpura brilhar no alto de tua proa. Estremeci; esse ornamento não era o teu. 

Teu navio se aproximou, e, levado por um vento rápido abordou na praia. Vi 

então, com o coração batendo forte, um rosto de mulher. Não era suficiente? 

Por que ainda, insensata, continuar ali? Tua indigna amante estreitava-se 

contra o teu peito. Então, feri e golpeei meu peito, dilacerei, com a ponta das 

unhas, minhas faces banhadas de lágrimas, enchi com meus gritos lastimosos 

o monte sagrado de Ida. Depois fui esconder minhas lágrimas nos antros que 

me são caros. Pudesse assim gemer e chorar Helena, esposa abandonada! 

Que ela experimente os tormentos que me causou (Ovídio. Epístola de 

Enone a Páris, Epistulae Heroidum, 65-77).  

 Nesta epístola, assim como nas demais missivas de Epistulae Heroidum, os amores 

não são bem sucedidos, e as heroínas culpam ora os ventos e os mares desfavoráveis, ora se 

culpam, culpam os heróis ou, até mesmo, amores estrangeiros. Neste episódio em que Enone 

realiza menção ao amor entre Helena e Páris, é evidente a insensatez das ações da heroína, 

que foram decorrentes de seu amor desmedido, ao dizer que golpeou seu peito e dilacerou sua 

face. Estas cenas são comuns dentro das Elegias e, sobretudo, dentro desta obra. Não é raro 

que os poetas coloquem o amor como doença, como um incêndio e, até mesmo, relacionem o 

ato de amar como uma guerra, onde o amante masculino é colocado em metáfora como um 

soldado, enquanto o amor e a mulher seriam representados como os inimigos a serem 

vencidos (GIBSON, 2005, p. 161). 

 Dentro de Epistulae Heroidum, podemos encontrar dois elementos clássicos que nos 

remetem à essência do gênero elegíaco, a nosso ver: a intensa preocupação com a sobriedade 

e sensatez do cidadão masculino e, ao mesmo tempo, a demonstração da paixão como algo 

interente à natureza feminina e a constante preocupação em se estabelecer modelos ideais, 

como defendemos no terceiro capítulo, de condutas tanto para esta matrona quanto para o 

cidadão romano. Podemos perceber estes aspectos através das desmedidas amorosas 

expressadas pelas ações das heroínas, como vimos no fragmento acima da epístola de Enone a 

Páris, pelos rasgos de lucidez em que as heroínas se dão conta das consequências ocasionadas 

pelo amor exacerbado e, ainda, podemos perceber quando Ovídio constrói os heróis do 

segundo grupo como àqueles que se submeteram enquanto escravos do amor e de suas 

amantes. Muitos dos poetas pertencentes ao período augustano, ao enfatizarem em seus 

discursos as paixões, o faziam como uma forma de confirmar os juízos e valores vigentes 

nesta sociedade (KASTER, 2005, p. 324). Este gênero, de acordo com Bowditch, ao colocar o 

triunfo dos heróis sobre as heroínas, apresenta uma estreita relação com o estado de 

sobriedade do homem aristocrático em um ambiente cada vez mais autocrático do Principado 

de Augusto (BOWDITCH, 2012, p. 132), é um gênero que, ao colocar em ênfase todos estes 
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fatores, se propõe a reforçar no público leitor o sentimento de Roma como o centro 

metropolitano e de Augusto como a incomparável fonte imperial (BOWDITCH, 2012, p. 

132). 

Além do gênero elegíaco, tal obra engloba ainda o denominado gênero epistolar, se é 

que podemos nomear a epistolografia como um gênero, haja vista que “[..] a carta, a epístola 

[...] não é um gênero, mas todos os gêneros, a própria literatura” (DERRIDA, 1980, p. 42) e, 

antes de ser um gênero em si, devemos levar em consideração que a epístola é, sobretudo, um 

aparato discursivo e um modelo de comunicação que contém posições do sujeito que a 

constrói (KENNEDY, 2006, p. 220).  Sabe-se que a utilização do termo epístola, e não cartas, 

faz-se mais viável para caracterizar as missivas componentes desta obra por concordarmos 

com o autor José Carlos Martín, ao afirmar que a distinção entre carta e epístola já foi 

superada no mundo antigo. A carta é o texto enviado de fato a um destinatário preciso, 

enquanto epístola seria o texto enviado de forma ficcional a um destinatário existente ou não 

(MARTÍN, 2007, p. 11).  

Catharine Edwards salienta que para a narrativa ser considerada uma epístola deve, em 

primeiro lugar, haver um destinatário e um remetente. Consequentemente, o elemento que se 

faz de fundamental importância é a separação entre quem escreve e a pessoa destinada a 

receber a missiva (EDWARDS, 2005, p. 270). A epístola serve para superar uma distância e, 

ao mesmo tempo, para nos lembrar de que existe a distância entre quem escreve e o 

destinatário, como o próprio poeta argumenta em Ars Amatoria: “muitas vezes uma carta foi 

sério motivo de má vontade. Usa linguagem credível e palavras comuns, embora delicadas, de 

forma a parecer que estás ali a falar, em pessoa” (Ovídio. Livro I, Ars Amatoria, 464-466). 

Como pontua Duncan F. Kennedy, no caso das heroínas e heróis ovidianos, a ausência não é 

somente espacial, mas a ênfase recai mutuamente na distância temporal e, por este fator, o 

remetente possui a consciência da ausência e realiza todos os esforços possíveis para 

concretizar a presença (KENNEDY, 2006, p. 221).  

Na voz de Penélope, logo nos versos iniciais de sua epístola a Ulisses, temos: “tua 

Penélope envia-te esta carta, muito tarde, Ulisses: não me respondas, vem” (Ovídio. Epístola 

de Penélope a Ulisses, Epistulae Heroidum, 1-2). De forma similar Fílis queixa-se: “Tua Fílis, 

tua anfitriã do Ródope, queixa-se, Demofonte, de que tua ausência ultrapassou o tempo 

prometido ao meu amor” (Ovídio. Fílis a Demofonte, Epistulae Heroidum, 1-3). Enquanto na 

voz destas heroínas e das demais Ovídio evoca, constantemente, a utilização da epístola como 

forma de apelo e súplicas pelo retorno da pessoa amada, na voz dos heróis provenientes das 

epístolas duplas o poeta também a utiliza como forma de superação da ausência mas, ao invés 
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de suplicar pelo retorno da pessoa amada, os heróis admitem e justificam não apenas suas 

ausências, como decorrência da cólera dos mares, mas também defendem-se das acusações de 

promessas descumpridas, como Leandro justifica-se nos versos iniciais de sua epístola a Hero: 

“Teu amante de Abido te envia a saúde que gostaria de levar-te, filha de Sestos, se a cólera 

dos mares se apaziguasse. Se os deuses protegessem e ajudassem meu amor, teus olhos não 

lamentariam ter que ler esta carta; mas os deuses não me são favoráveis” (Ovídio. Epístola de 

Leandro a Hero, Epistulae Heroidum, 1-5), ou até mesmo a forma como Acôncio, 

retoricamente, realiza um esforço de se defender das possíveis acusações realizadas por 

Cídipe: “Dirás que eu te enganei com uma fraude; concordo, contanto que essa fraude seja 

atribuída ao amor. Qual era o objetivo de minha artimanha senão o de unir-me a ti?”(Ovídio. 

Epistulae Heroidum, Epístola de Acôncio a Cídipe, 27-30). 

 Mesmo que os heróis ovidianos tentem manter a sobriedade e não se esquivem de seu 

estatuto heroico em troca de um amor leviano, eles também se entregam de forma desmedida 

ao amor e à pessoa amada, como as heroínas. O que há de comum entre todos eles é o fato de 

que, ao longo das narrativas, ao mesmo tempo que realizam súplicas de amor às pessoas 

amadas, percebem o amor desmedido como um erro e acabam por sofrer com todas as suas 

consequências. Ao que nos parece, para os romanos dos séculos I a.C. e I d.C., o ideal de 

amor deveria tender ao equilíbrio, assim como todos os elementos da sociedade deveriam 

tender à harmonia do Universo. Deveria estar ligado à razão, àquele que garante a 

perpetuação da família, bem como ao culto aos ancestrais (GRIMAL, 1991, p. 2). Já sua 

desmedida, seu excesso estaria ligado à paixão, ao desejo, ao irracional, àquilo que ia contra a 

natureza e o equilíbrio das coisas. E os gêneros utilizados por Ovídio atuam justamente neste 

ponto: por um lado, a Elegia, ao ter a temática amorosa como a principal e ao expor 

constantemente todas as desventuras amorosas, condena seu excesso e, consequentemente, 

coloca em pauta aquilo que se espera de um relacionamento amoroso. E, ao seu lado, o tema 

epistolar, mais do que demonstrar a distância que separa os amantes na tentativa de 

reaproximá-los através das palavras, possui como prováveis destinatários os cidadãos 

romanos e as matronas, ou seja, direciona a eles tudo o que a Elegia almejou enfatizar. 

 Após termos nos debruçado na constituição de Epistulae Heroidum na finalidade de 

enfatizarmos a importância dos gêneros elegíaco e epistolar na construção dos heróis e das 

heroínas ovidianos intentamos, no próximo subtópico, discorrer e dar continuidade na 

construção destes heróis e heroínas a partir da utilização de outros elementos tão importantes 

como os gêneros da obra, a saber, os aparatos mitológicos e retóricos. 
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1.2.  O MITO E A RETÓRICA NA (RE) CONSTRUÇÃO DOS HERÓIS E DAS 

HEROÍNAS OVIDIANOS 

Os gêneros elegíaco e epistolar, como vimos, atuaram em grande medida na obra 

ovidiana a partir de duas finalidades principais: naturalizar e enfatizar os papéis sociais 

almejados durante o Principado de Augusto e propagar estes comportamentos ideais para o 

público leitor e ouvinte. Evidentemente, as funções destes gêneros, por mais que possuam 

características gerais comuns que perpassem de uma obra a outra, apresentam, também, suas 

especificidades que caminham ao encontro das intencionalidades, modo de escrita, 

experiências e expectativas intrínsecas a cada poeta.  

Dentro da obra Epistulae Heroidum, encontramos dois aparatos específicos nos quais 

Ovídio se ampara e que se relacionam intrinsecamente com os gêneros do documento: os 

aparatos mitológico e retórico. Estes recursos foram amplamente conhecidos, difundidos e 

utilizados na Antiguidade Clássica, seja na arte, na poesia ou na arquitetura. Tendo em vista 

este valor atribuído ao mito e à retórica na sociedade do século de Augusto, acreditamos que 

Ovídio tenha os utilizado com a finalidade de legitimar, enfatizar e justificar o discurso que 

pretendeu passar em sua obra, discurso este que abordamos mais detalhadamente no terceiro 

capítulo. Visamos explorar, neste item, a forma como Ovídio se utiliza destes dois aparatos na 

intenção de compreendermos quem são os heróis e as heroínas construídos nesta obra e quais 

ideias estariam representando dentro do imaginário social de Roma de finais do século I a.C. e 

início do I d.C. 

Durante o Principado de Augusto, os mitos foram usufruídos de maneira intensa não 

somente pela poesia, mas em diversos aspectos sociais, culturais e, sobretudo, políticos. Não 

negamos que a mitologia romana recebeu grande influência da mitologia grega, mas é 

importante pensarmos que estas não foram as únicas influências recebidas, até mesmo porque 

houve um intenso contato entre diversos povos, sobretudo com os indo-europeus. Mesmo que 

estas influências tenham sido presenças intensas em Roma deste período, especialmente da 

mitologia grega, a mitologia romana não possuía as mesmas funções, uma vez que toda 

cultura se coloca a necessidade de responder carências e exigências próprias de seu tempo e 

de seu contexto. A essência e, até mesmo, a importância do mito para àqueles seres humanos 

poderiam estar em sintonias e profundidades próximas: conectavam as diferentes 

temporalidades e possuía, como função primordial, orientar e fornecer sentido para quem a ele 

recorria. Como pontua Pierre Grimal: 

Na realidade, existe mesmo uma mitologia romana, mas não se encontra 

onde se esperaria, não tendo nem as mesmas origens nem as mesmas funções 
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da mitologia grega. Enquanto esta se elaborava sobretudo em torno de 

personalidades divinas e heroicas e só encontrava a História acidentalmente, 

os mitos romanos estão mais intimamente ligados à cidade e apresentam-se 

facilmente sob um disfarce histórico. [...] as lendas romanas são muito 

menos complexas e apresentam uma unidade evidente, como se nunca 

tivessem conhecido uma fase de elaboração; não dizem respeito a um deus, 

mas a uma função social ou a um rito, que interpretam (GRIMAL, 2009, p. 

143). 

No que se refere à essência do mito, Mircea Eliade acredita que para as sociedades 

arcaicas ele designava uma história verdadeira, que possuía caráter exemplar e sagrado 

(ELIADE, 2004, p. 7). Para o autor, as narrativas míticas são responsáveis por contar uma 

história sagrada, a qual comumente pertencia ao tempo do princípio e, por ser sagrada, o autor 

acredita no seu estatuto verdadeiro por sempre se referir às realidades (ELIADE, 2004, p. 

11/12). Nas palavras do mesmo:  

[...] Em outros termos, o mito narra como, graças às façanhas dos Entes 

Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, o 

Cosmo, ou apenas um fragmento [...]. Os mitos revelam, portanto, sua 

atividade criadora e desvendam a sacralidade (ou simplesmente a 

“sobrenaturalidade”) de suas obras. Em suma, os mitos descrevem as 

diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado (ou do 

“sobrenatural”) no Mundo (ELIADE, 2004, p. 11). 

 Este caráter de verdade atribuído por Eliade ao mito nos parece problemático, haja 

vista que ele faz do mito, a nosso ver, algo estático e homogêneo, caráter este que diverge da 

própria contingência intrínseca ao ser humano. Caminhamos ao encontro das perspectivas 

abordadas por Grimal (2009), Jean-Pierre Vernant (2006) e por Paul Veyne (1983), as quais, 

apesar das divergências, apresentam sintonias ao partirem do questionamento acerca da 

crença dos gregos e romanos nos mitos.  

Para Veyne, o mito é uma informação propagada devido a um conhecimento já difuso, 

de forma ampla, dentro de uma sociedade, conhecimento este que as pessoas tiveram a 

oportunidade de acessar (VEYNE, 1983, p.37). Mito enquanto uma narrativa anônima, que 

não seria nem verdadeira e nem fictícia, uma narrativa que, antes de ser tratada como história, 

era baseada não no que se tinha visto, mas na repetição do que se era dito sobre os deuses e os 

heróis (VEYNE, 1983, p.36/37).  Para este autor, “[...] o mesmo mito será uma verdade 

alterada pela ingenuidade popular; terá, como núcleo autêntico, pequenos pormenores que são 

verdadeiros, visto que não têm nada de maravilhoso, tais como o nome dos heróis e a sua 

genealogia” (VEYNE, 1983, p. 28).  E, de acordo com Grimal, o mito faz parte do campo da 

imaginação e que, por conter a verdade em si próprio, não é suscetível à verificação 

(GRIMAL, 2009, p.7). E ainda, como pontua Vernant: “essas narrativas, esses mýthoi, tanto 
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mais familiares quanto foram escutados ao mesmo tempo que se aprendia a falar, contribuem 

para moldar o quadro mental em que os gregos são muito naturalmente levados a imaginar o 

divino, a situá-lo, a pensá-lo” (VERNANT, 2006, p. 15). 

No que se refere à crença dos antigos no mito, Veyne apresenta uma tese interessante e 

plausível; tese esta a que nos aliamos na compreensão da importância dos mitos para os 

romanos do período por nós estudado, que consiste não na verdade do mito de forma 

unilateral e homogênea dentre os antigos, uma vez que: 

[...] Um mundo não pode ser fictício em si próprio, isso depende de se nele 

acreditamos ou não; entre uma realidade e uma ficção, a diferença não é 

objetiva, não está na própria coisa, mas sim em nós, se subjetivamente nela 

vemos ou não uma ficção: o objeto nunca é incrível em si próprio e o seu 

desvio em relação à realidade não pode chocar-nos, pois nós nem sequer dele 

nos apercebemos, uma vez que as verdades são todas analógicas (VEYNE, 

1983, p.35/36). 

 De forma próxima à abordagem proposta por Veyne, Grimal defende que cada 

indivíduo poderia crer ou desacreditar nestes mitos a sua própria forma: 

[...] mas, mais profundamente ainda, todos tinham o direito de modificar 

esses mitos, não havendo, em toda a história da literatura helênica, um poeta 

que, de acordo com a respectiva fantasia, não tenha dado importância às 

tradições lendárias, modificando-as, adaptando-as, conferindo-lhes esta ou 

aquela significação moral (GRIMAL, 2009, p. 7/8).  

 E ainda, como pontua Vernant, mesmo que os gregos questionassem, reinterpretassem 

ou desacreditassem nos mitos, é indiscutível o fato de que, por muito tempo, “[...] os antigos 

continuam a reconhecer neles o papel intelectual que lhes era comumente atribuído, na Grécia 

das cidades-Estado, como instrumento de informação sobre o mundo do além” (VERNANT, 

2006, p. 19/20). 

 Os mitos, para os romanos de finais do século I a.C. e início do I d.C., 

independentemente da interpretação individual que cada um poderia fazer sobre eles, ainda 

desempenhavam importante influência na vida e no imaginário social, cultural e político. 

Acreditamos que os mitos, enquanto construções portadoras da capacidade de interligar 

passado, presente e futuro19, poderiam ser fornecedores de orientação e sentido para a vida 

humana prática daqueles que nos mitos se amparavam.  Os mitos tanto apresentavam grande 
                                                           
19 De acordo com Reinhart Koselleck, o tempo não constitui algo natural e evidente, como estamos fadados a 

pensar em nossa vida cotidiana, mas é condizente às construções culturais feitas sobre ele. Cada época, cada 

sociedade, cada imaginário determina modos diversos e específicos de relacionar tudo que já foi conhecido e 

experimentado enquanto passado, definido como “campo de experiências”, com as possibilidades lançadas como 

futuro, que constitui o que é definido como “horizonte de expectativas”. Devido a este fator, a história, seja ela 

qual for, deve ser apreendida dentro de sua própria historicidade (KOSELLECK, 2006,p. 9). De tal modo, temos 

como dever tentar historicizar o mito dentro deste contexto por nós estudado, e isto nos leva a crer que ele foi 

mais um dos aparatos construídos na finalidade de compreender a existência e, para além disto, ao se perceber a 

finitude da vida, o mito também serviu como uma forma de evitar o esquecimento, o perecimento da memória. 
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importância neste período, que o Princeps Augusto os usufruiu de maneira intensa em seu 

governo como um forte aparato legitimador e justificador da política por ele empreendida.  

 Evidentemente a escolha destes mitos passava por uma filtragem, seleção e 

ressignificação de acordo com as intenções e expectativas almejadas a conquistar. Os mitos 

utilizados por Ovídio em sua obra Epistulae Heroidum também passaram por esta seleção 

temática: o poeta utilizou-se da reescrita de histórias já conhecidas, até mesmo porque, de 

acordo com Maurizio Bettini, “[...] poderíamos dizer igualmente bem que ela era obrigada a 

re-contar justamente porque o mito, por sua natureza íntima, existe somente na medida em 

que pode e deve ser ‘re-contado’” (BETTINI, 2010, p. 27). Horácio, em sua Epistula ad 

Pisones, enfatiza esta lógica do mito ao ressaltar que, mesmo dentro da criação, o poeta deve 

manter-se fiel às características iniciais já conhecidas de cada personagem: 

Deve-se ou seguir a tradição, ou criar caracteres coerentes consigo. Se o 

escritor reedita o celebrado Aquiles que este seja estrênuo, irascível, 

inexorável, impetuoso, declare que as leis não foram feitas para ele e tudo 

entregue à decisão das armas. Medéia será feroz e indomável; Ino, chorosa; 

Ixíon, pérfido; Io, erradia; Orestes, sorumbático. Quando se experimenta 

assunto nunca tentado em cena, quando se ousa criar personagem nova, 

conserve-se ela até o fim tal como surgiu do começo, fiel a si mesma 

(Horácio. Epistula ad Pisones, 119-126). 

 Tal necessidade de se fazer dos mitos algo a serem ‘re-contados’, mesmo que de 

formas diferentes e cada qual com suas especificidades, estaria ligada ao fato de que estes 

temas reelaborados pelas narrativas constituíam reservatórios de comportamentos, ideias e de 

símbolos de determinados contextos sociais, culturais e políticos (BETTINI, 2010, p. 29/30). 

 Os mitos selecionados por Ovídio em Epistulae Heroidum são provenientes e 

recontados daqueles contidos num repositório de mitos, inclusive gregos, que integra o 

imaginário romano, tendo cada autor se apropriado e usado da melhor forma possível segundo 

as intenções específicas de cada um.  

 Ovídio, assim como os demais poetas, conhecia as obras produzidas por seus 

contemporâneos e por seus antecessores, uma vez que mesmo que os mitos fossem 

recontados20 de formas diferentes, possuíam os mesmos heróis, os mesmos temas, ou seja, a 

essência de cada mito não sofria alterações discrepantes de uma narrativa para a outra 

(VEYNE, 1983, p. 30), uma vez que precisavam ser identificados para comunicar a 

                                                           
20 No que se refere às reescritas dos mitos, Maurizio Bettini defende que “[...] o empenho do autor está em 

reelaborar, em redizer de modo elegante, hábil e sugestivo uma quantidade de coisas que em geral já se sabe. [...] 

Quem lê ou quem escuta, em suma, não está destinado a encontrar prazer no suspense ou no adentrar tramas que 

se obscurecem conforme a história procede: muito ao contrário, o destinatário da obra é concebido como alguém 

que se apraz em escutar novamente aquilo que já sabe, contanto que seja dito de modo diferente” (BETTINI, 

2010, p. 21). 
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mensagem do poeta, esta é a lógica do discurso mítico. Quando um poeta retoma um tema 

mítico e dele faz uma outra versão, Vernant pontua que o mesmo: 

[...] não está livre para modificar à vontade os elementos desse tema e para 

recompor-lhe o roteiro a seu bel-prazer. Ele se inscreve numa tradição; quer 

se amolde a ela com exatidão, quer se afaste em algum ponto, é sustentado 

por ela; apoia-se nela e deve referir-se a ela, pelo menos implicitamente, se 

quiser que sua narrativa seja entendida pelo público (VERNANT, 2006, p. 

25). 

 A seleção empreendida por Ovídio, nesta obra, pautou-se na escolha de mitos que 

possuíssem como cunho temático as desmedidas amorosas. O poeta forneceu preferência aos 

mitos que abordassem, tradicionalmente, amores que, para além de terem sido mal sucedidos, 

não possuíam quaisquer possibilidades de darem certo de acordo com os pressupostos 

contidos no mos maiorum. Como pontua a autora Hellen Greene, grande parte das heroínas 

mitológicas selecionadas por Ovídio são vítimas indefesas do engano masculino (GREENE, 

2012, p. 362). De acordo com María Hidalgo de La Vega, em um contexto no qual Augusto 

almejou, prioritariamente, estabelecer a sucessão dinástica a partir da gens Iulia juntamente 

com seus ancestrais mítico-religiosos (HIDALGO DE LA VEGA, 2012, p. 23), além de 

reforçar na aristocracia romana a importância da manutenção desta linhagem aristocrática, 

utilizar mitos que legitimassem esta política e servissem como exemplo aos seus destinatários 

constituiu uma ferramenta política importante em seu governo. E isto ocorria pelo simples 

fato de que estes mitos, neste caso os presentes na poesia ovidiana, serviram como uma forma 

de propagar a ideologia política de Augusto, e, como pontua Hidalgo de La Vega, os 

discursos e as representações utilizados no governo do Princeps cooperavam com a 

consolidação e disseminação do seu próprio governo por parte da aristocracia da urbe 

(HIDALGO DE LA VEGA, 2012, p. 55), até mesmo porque constantemente recaíram 

cobranças sobre as matronas e os cidadãos romanos para que seguissem as condutas pautadas 

no modelo imperial construído. 

 Este fator nos levar a crer que, para além do valor atribuído aos mitos pelos romanos 

antigos, a eles também foi atribuída uma outra função tão importante quanto a de conferir 

sentido: a de construir e reafirmar exemplos dentro de determinados grupos sociais. De 

acordo com Eliade, “[...] a principal função do mito consiste em revelar os modelos 

exemplares de todos os ritos e atividades humanas significativas: tanto a alimentação ou o 

casamento, quanto o trabalho, a educação, a arte ou a sabedoria” (ELIADE, 2004, p. 13). 

 Em sua obra Remedia Amoris, Ovídio enfatiza tal caráter exemplar dos mitos ao 

evocar muitas das personagens outrora utilizadas em Epistulae Heroidum que foram 
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acometidas pelas mazelas do amor desmedido. O poeta evoca esta função exemplar, tanto 

para os cidadãos quanto para as matronas romanas, como aquela orientação que poderia ser 

profícua nos ensinamentos para que se evite tornar-se um escravo do amor e da pessoa amada 

e não permitir tornar-se mais uma vítima dos males do amor desenfreado: 

Mas, tudo, ó jovens, que for dito aos homens, a vós o será também; acreditai; 

damos armas aos campos opostos. E se disto alguma coisa não se adapta aos 

vossos usos, o exemplo vos pode servir de muito ensinamento. O proveito 

que se busca é apagar as cruéis chamas e não deixar o coração escravo de 

seu mal. Fílis teria vivido, se me tivesse tido como mestre, e o caminho que 

fez por nove vezes, mais o teria feito; Dido, à morte não teria visto, do alto 

da cidadela, os barcos dardânios darem velas ao vento; e a mágoa não teria 

armado contra suas próprias entranhas a mãe que se vingou do marido 

sacrificando o sangue comum. Com minha arte, Tereu, por mais que 

gostasse de Filomena, não teria, por seu crime, se transformado em pássaro. 

Dá-me Pasífaa; logo deixará de amar o touro. Dá-me Fedra; o torpe amor de 

Fedra desaparecerá. Entrega-me Páris; Menelau manterá Helena, e Pérgamo 

não cairá vencida nas mãos dos dânaos. Se Cila, a ímpia, tivesse lido o meu 

livrinho, teus cabelos de púrpura, ó Niso, teriam permanecido em tua cabeça. 

Sob meu comando, dominai, senhores, vossas paixões ruinosas e que o 

navio, sob meu comando, siga direto com seus passageiros. Nasão devia ser 

vossa leitura então quando aprendestes a amar. Ao mesmo Nasão deveis 

agora ler. Libertador público, tirarei dos opressores os corações oprimidos; 

colabora cada um para sua libertação (Ovídio. Remedia Amoris, 49-75). 

 Acentuamos as duas características principais do mito em Epistulae Heroidum e na 

sociedade a que pertenceu. Além da função exemplar e a função de atribuição de sentido que 

apontamos acima, interpretamos o mito dentro da obra ovidiana como um aparato retórico, 

função esta que está intrinsecamente associada às duas outras se levarmos em consideração 

que Cícero, em De Inventione, coloca que seria mais apropriado que os tratados retóricos se 

embasassem nos temas provenientes dos mitos gregos e da história romana (CÍCERO, apud: 

CORBEILL, 2007, p. 72).  

 Para Aristóteles, a retórica não diz respeito a uma ciência, mas a uma arte (Aristóteles. 

Retórica, 1354a), a qual consiste na capacidade de perceber o que é apropriado em cada caso 

com a finalidade da persuasão (Aristóteles. Retórica, 1355b)21. Como pontua Manuel 

Alexandre Júnior, se faz extremamente difícil estabelecer uma única definição para retórica, 

porém, os elementos principais que se fazem presentes em muitas definições consistem na 

arte do bem dizer, na arte da persuasão e na arte moral (ALEXANDRE JÚNIOR, 2012, p. 

XXI). 

                                                           
21 “É, pois, evidente que a retórica não pertence a nenhum gênero particular de definido, antes se assemelha à 

dialética. É também evidente que ela é útil e que a sua função não é persuadir mas discernir os meios de 

persuasão mais pertinentes a cada caso, tal como acontece em todas as outras artes” (Aristóteles. Retórica, 

1355b).  
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 Cabe-nos ressaltar que, para Aristóteles, existiam duas formas diferentes de se encarar 

um discurso, tanto que escreveu dois tratados para isto: a Retórica e a Poética: 

A sua Retórica ocupa-se da arte da comunicação, do discurso feito em 

público com fins persuasivos. A Poética ocupa-se da arte da evocação 

imaginária, do discurso feito com fins essencialmente poéticos e literários. O 

que define a retórica aristotélica é precisamente a oposição [...] entre estes 

dois sistemas tão claramente demarcados, um retórico e outro poético 

(ALEXANDRE JÚNIOR, 2012, p. XXVII). 

  Enquanto para Aristóteles a retórica estaria pautada nas provas de persuasão pelo 

discurso, como ele mesmo diz: “as provas de persuasão fornecidas pelo discurso são de três 

espécies: umas residem no caráter moral do orador; outras, no modo como se dispõe o 

ouvinte; e outras, no próprio discurso, pelo que este demonstra ou parece demonstrar” 

(Aristóteles. Retórica, 1356a), a criação poética não poderia conter os mesmos princípios 

retóricos que os discursos políticos e estaria mais ligada aos fatores estéticos de uma 

construção poética, por exemplo. Na Poética, ele ressalta:  

Dispomo-nos a tratar da poética ela mesma, bem como de suas formas e do 

poder de cada uma delas; da construção da narrativa necessária à excelência 

e beleza da criação poética, da quantidade e natureza das partes desta e 

igualmente dos outros aspectos relativos a essa investigação, começando, 

naturalmente, pelos primeiros princípios (Aristóteles. Poética, 1447a1). 

 A retórica romana proposta por Quintiliano e por Cícero, embora amplamente baseada 

na retórica aristotélica, durante finais da República e início do Principado de Augusto, deixa 

de ter como foco principal os discursos políticos e passa a entrar, também, no âmbito da 

poesia, como pontua Matthew Fox: “retórica imperial é uma forma mais literária, cultivada 

por aqueles com interesse em ler e buscar uma educação avançada: é, em alguns sentidos, o 

declínio da forma de uma retórica desenvolvida com o objetivo principal de adquirir e 

exercitar o poder político” (FOX, 2007, p. 374). De acordo com Anthony Corbeill, outra 

diferença entre a utilização da retórica no mundo grego e no mundo romano é que, enquanto o 

primeiro utilizava-se dos mitos na intenção de incutir valores éticos em determinados grupos 

(CORBEILL, 2007, p. 70), em Roma, ainda que o uso da retórica objetivasse, também, 

enfatizar os valores morais, o que prevalecia era a construção de exemplos, uma vez que “[...] 

havia uma tradição mais forte de olhar para as palavras e feitos de grandes homens do passado 

para a instrução dos valores (Morgan , 1998: 144-5,citando Quint . Inst . 12.2.30)” 

(CORBEILL, 2007, p. 70). 

 Isto não descarta a atuação da retórica no âmbito do poder político na Roma de 

Augusto, mas, ao contrário, ressalta o fato de que retórica, poder político e poesia passam a 

caminhar juntos e imbricam-se uns nos outros. Em Ars Amatoria, ao aconselhar que o amante 
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insista em seu propósito com a pessoa amada, Ovídio enfatiza que uma das formas para se 

alcançar o objetivo da conquista consiste no domínio e eloquência das palavras22, nos 

mostrando esta mudança do estatuto da retórica durante a Roma Imperial: a retórica passou a 

ser utilizada dentro da poesia, de acordo com as intenções de cada poeta e do próprio Princeps 

Augusto. Nas palavras do poeta: 

Aprende as boas artes, esse é o meu conselho, ó juventude de Roma, e não 

apenas para defender réus temerosos; tal como o povo e o juiz severo e os 

eleitos do Senado, assim também a mulher, vencida, há de render as mãos à 

tua eloquência. Deixa, porém, a força a bom recato e não mostres um ar 

confiante; arreda da tua conversa palavras enfadonhas (Ovídio. Livro I, Ars 

Amatoria).  

 Neste contexto de retomada do mos maiorum, o Princeps Augusto, juntamente com 

seu grupo, pôde contar com a retórica enquanto um importante instrumento de (re) construção 

e reafirmação dos comportamentos ideais almejados em seu governo. As heroínas e os heróis 

ovidianos parecem colocar em questão modelos e contra-modelos de condutas amorosas. 

Evidentemente, a reafirmação deste modelo a ser seguido recai de forma mais intensa sobre as 

matronas romanas (tanto que em Epistulae Heroidum o poeta construiu, em grande parte, 

heroínas como remetentes de epístolas quando, na realidade, estas heroínas sendo 

representadas pelas matronas romanas nos parecem ter sido as destinatárias às quais o poeta 

se dirigiu em sua obra), uma vez que a elas foi delegada, ao menos discursivamente e 

idealmente, a responsabilidade de atribuição da pureza à linhagem. Mas, uma vez atribuindo 

modelos de comportamentos esperados para os seres humanos pertencentes ao sexo feminino, 

atribuem-se, ao mesmo tempo, modelos de conduta esperados de um típico cidadão romano 

deste período. Como percebemos no fragmento da epístola de Briseis a Aquiles no parágrafo 

seguinte, ao questionar se o herói é capaz de torná-la evidente ao público e demonstrar seu 

amor pela heroína, Ovídio enfatiza e nos remete ao ideal esperado do cidadão romano: 

detentor da honra, sensatez e sobriedade, o qual não deveria se deixar acometer pelos males 

do amor e, muito menos, tornar isto algo público.   

Como bem pontuou Fox: “as imagens criadas na apresentação retórica são encenações 

de poder social e político, mesmo aqueles que assumem a forma de referência à sexualidade 

dos indivíduos, ou aos eventos históricos particulares” (FOX, 2007, p. 377), como podemos 

constatar na epístola de Briseis a Aquiles: “não basta não teres tentado recuperar-me: tu te 

opões a que me devolvam, Aquiles. Vai, apresenta-te agora como amante apaixonado” 

(Ovídio. Epístola de Briseis a Aquiles, Epistulae Heroidum, 30-32). Os exercícios retóricos, 

                                                           
22 Importante notar que, assim como Aristóteles, Ovídio também coloca a retórica enquanto uma arte. 
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assim como este que foi realizado no fragmento da epístola que mencionamos acima, 

inculcam valores que dizem respeito ao que se esperava dos comportamentos dos cidadãos 

romanos: respeito pela preservação da ordem social e a promoção do auto-controle23 do 

indivíduo (FOX, 2007, p. 70).  

Ovídio apropriou-se de três elementos essenciais da retórica em Epistulae Heroidum, 

são eles: ethopeia, utilizado em todas as epístolas, consiste no exercício que o poeta faz de 

imaginar a si próprio no papel de uma importante personagem histórica ou proveniente do 

mito e, a partir disto, construir um discurso apropriado a um determinado momento e 

determinado público. Este exercício retórico é realizado por Ovídio no primeiro grupo, 

quando ele se imagina na voz de heroínas como remetentes de missivas aos seus amados 

heróis, e no segundo grupo no momento em que o poeta se imagina na voz dos heróis como 

remetentes e, também, das heroínas ao responderem as missivas a elas destinadas.  

Outro elemento influente é a denominada controuersia, o debate retórico sobre um 

caso hipotético, presente especialmente no grupo das epístolas duplas, como na epístola de 

Páris a Helena, quando o herói, na tentativa de expor seu amor a fim de torná-lo presente 

através de uma missiva, se esforça em convencer a heroína a aceitar a presença dele e de seu 

amor: 

O filho de Príamo te envia, filha de Leda, a saúde que ele espera de ti, a 

única que poderás dar-lhe. Devo falar ou minha chama, que é conhecida, 

deve ser declarada? E meu amor já foi manifestado mais do que eu 

desejaria? Gostaria que ele ficasse escondido, até que me fossem concedidos 

dias de felicidade, sem qualquer medo. [...] É doce esperar que logo que 

receberes minha carta poderás também receber-me. Confirme essa esperança 

e que a mãe do Amor, que me aconselhou essa viagem, não tenha em vão te 

prometido a mim (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Páris a Helena, 

1-17). 

 A controuersia está presente ainda na epístola de Helena, construída em resposta a 

Páris. A heroína, ao mesmo passo que debate e condena esta atitude do herói, teme ceder às 

armadilhas impostas pelo amor: 

Agora que tua carta maculou meus olhos, creio haver somente um pequeno 

mérito em não respondê-la. Estrangeiro aqui, ousaste, desprezando as leis da 

hospitalidade, tentar a virtude de uma esposa legítima! Foi para isso que 

atreveste os mares tempestuosos e a terra de Tênaro te recebeu em seu porto? 

[...] Eis, se tivesse que ceder, as seduções que me impressionariam: é nessas 

armadilhas que meu coração poderia deixar-se prender. Tens também, 

                                                           
23 Ao realizarmos esta menção à promoção do auto-controle do indivíduo, estamos aqui nos remetendo às 

características do amor racional, ou seja, aquele que, idealmente e representativamente, não se faz desmedido 

mas, ao contrário, comedido e destinado à perpetuação das linhagens. Sobre ele discorremos melhor no terceiro 

capítulo ao nos remetermos à construção dos modelos e dos contra-modelos para as relações amorosas em 

Epistulae Heroidum.  
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confesso, traços de uma rara beleza; uma jovem pode muito bem querer teus 

beijos (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Helena a Páris, 1-7; 95-99).  

 Como resposta, a heroína ao mesmo tempo que debate e condena esta atitude do herói, 

teme ceder às armadilhas impostas pelo amor. Esta dualidade exposta nas atitudes da heroína 

também se faz presente nas demais epístolas, como vemos no terceiro capítulo desta 

Dissertação. Podemos perceber uma alusão à confirmação da moral romana presente em 

Epistulae Heroidum quando Ovídio enfatiza, na voz dos heróis e das heroínas, a paixão 

através da entrega total e das declarações de amor à pessoa amada e, imediatamente, realiza 

julgamentos e avaliações sobre o amor desmedido através dos lamentos. 

O poeta também recorreu ao uso da suasoria, ou seja, o exercício retórico da 

persuasão, especialmente nas 15 primeiras epístolas (PÉREZ VEGA, 1994, p. 15). Podemos 

perceber a presença deste exercício nos momentos em que as heroínas enfatizam as promessas 

descumpridas de seus amados heróis e evocam algumas divindades com a finalidade de 

convencê-los a retornar para que, enfim, possam amá-las: 

Ai de mim! O que é feito da fidelidade prometida? Onde estão os direitos do 

himeneu? Onde a chama capaz de abrasar o lume? Não foi um amor furtivo 

que me ligou a ti: foi consagrado sob o olhar de Juno, que preside o 

casamento, e de Himeneu coroado de guirlandas. [...] Filho volúvel de Éson, 

mais inconstante do que a brisa primaveril, por que tuas promessas não têm 

nenhum valor? Eras meu esposo quando deixaste essas margens; não és mais 

ao voltar. Que eu seja tua mulher na volta como era na partida. Se a nobreza 

e os nomes gloriosos não te impressionam, ao menos vê em mim a filha de 

Toante, descendente de Minos. Tenho Baco por avô; a esposa de Baco 

ofuscacom o brilho da coroa que usa, os astros menores que ela. O dote que 

te trarei será Lemnos, terra tão propícia ao cultivo. Entre tantas vantagens 

posso incluir-me também (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de 

Hipsípile a Jasão, 45-59).  

 A retórica utilizada neste fragmento, assim como nas demais epístolas da obra, possui 

como finalidade o ornamento estético da narrativa e a tentativa de persuasão da heroína sobre 

o herói, porém nos remete a algo ainda mais essencial referente ao contexto do Principado de 

Augusto: a persuasão e a orientação das condutas no interior do grupo aristocrático e, neste 

caso, a orientação das condutas provenientes dos relacionamentos amorosos. A produção da 

obra ovidiana encontra-se no seio do contexto em que Augusto estabelece políticas de 

incentivos matrimoniais e de regulamentações do adultério, as quais vemos mais adiante, não 

só com a finalidade de buscar a sucessão dinástica através da gens Iulia, mas também com a 

finalidade de se estabelecer um controle sobre a própria aristocracia imperial romana, ao se 

elencar e retomar padrões de uma típica matrona da República, que deveria ser detentora de 

pudicitia, fidelitas, iustitia, pietas, clementia e moderatio. E, ao mesmo tempo, estabeleciam-
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se condutas apropriadas ao típico cidadão romano, o qual deveria ser detentor da honra, 

sensatez e sobriedade. A reforma moral empreendida por Augusto, que se iniciava dentro da 

própria domus Augusta, deveria ter, como função primordial, servir de exemplo para as 

pessoas pertencentes ao círculo de amizade do Princeps, bem como aos grupos pertencentes à 

aristocracia imperial romana. 

Quem seriam, então, estes heróis e heroínas ovidianos e quem eles estariam 

representando dentro do imaginário da sociedade romana de finais do século I a.C. e início do 

I d.C.? “É significativo que numa figura individual se resumam simultaneamente uma ordem 

e uma contra-ordem, uma necessidade e um problema, um exemplo do pensável e um modelo 

do impossível” (ROMANO, 1994, p. 129); o que se torna perceptível nas heroínas e heróis 

ovidianos, uma vez que eles estão em constante conflito entre dois mundos, entre as ações 

permitidas e as condenáveis pelo mos maiorum. Não existe uma explicação única sobre a 

natureza e a origem dos heróis. No entanto, é importante ressaltar que na figura do mesmo se 

percebe uma mediação entre o divino e o humano, entre a ordem e a desordem, entre o 

civilizado e o selvagem, ou seja, os heróis possuem uma natureza ambivalente (BAUZÁ, 

1998, p. 37). 

Acreditamos que Ovídio tenha representado através das heroínas e dos heróis, nas 

mesmas personagens mulheres de vida errática, bem como matronas (detentoras da beleza, 

fertilidade e pureza), cidadãos romanos e os homens que não possuíam sobriedade e sensatez, 

ou seja, utilizou-se de modelos e contra-modelos a fim de mostrar a importância da 

restauração do mos maiorum, moral esta ligada à necessidade da manutenção da família na 

sociedade romana do século de Augusto. Os heróis, mesmo querendo ordenar um mundo 

caótico e desarmônico, poderiam ser transgressores, poderiam ultrapassar, em suas ações, os 

limites impostos pela sociedade do proibido e do condenável. Na obra em questão, 

acreditamos que as heroínas e os heróis foram considerados como tais pelo poeta, por 

simplesmente ultrapassarem os limites do condenável pela sociedade romana: os limites do 

amor. A entrega total e de forma desmedida ao amor e ao amado foi o erro ou a imperfeição 

que os levou às desventuras. E, ao mesmo tempo, a figura do herói vai ao encontro dos 

momentos de lucidez em que percebe o erro cometido pela entrega de forma desmedida ao 

amor e ao ser amado, e realiza críticas e lamentos. 

Os gêneros epistolar e elegíaco, em conjunto com os aparatos retóricos e mitológicos, 

foram utilizados por Ovídio na construção das heroínas e dos heróis justamente com esta 

funcionalidade: enfatizar as condutas amorosas que eram permitidas e as que eram 

condenáveis. Como pontua Fritz Graf, a narrativa mítica, utilizada em Epistulae Heroidum, 
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serviu como mais uma ferramenta para atuar na tentativa de fornecimento de um modelo ideal 

padrão a ser seguido pelo público alvo (GRAF, 2006, p. 112); e, justamente por ser um 

modelo ideal, ou seja, aquele que se almejevam estabelecer, não podemos afirmar que ele 

tenha sido, de fato, seguido em uma totalidade por esta sociedade, até emsmo porque ele pode 

ter sido questionado. E, através das técnicas retóricas, a poesia ovidiana pôde ser integrada 

“[...] dentro de uma rede de valores sociais, valores que, embora possam ser explorados, 

também estão no processo que está sendo atualizado” (FOX, 2007, p. 380). 

 Percebemos, ao longo das páginas até então discorridas, que elementos como os 

gêneros elegíaco e epistolar, bem como os aparatos retórico e mitológico, são recorrentes em 

Epistulae Heroidum e constituem, em conjunto, a própria poesia de Ovídio. No tópico 

seguinte abordamos sobre os aspectos da própria poesia romana, bem como acerca de sua 

funcionalidade intrínseca à tentativa de perpetuação da memória, não somente coletiva, mas 

também individual.  

 

1.3. A FUNCIONALIDADE DA NARRATIVA OVIDIANA: ASPECTOS 

ACERCA DA POESIA E DA MEMÓRIA NA ROMA ANTIGA 

As heroínas e os heróis ovidianos foram construídos, dentro de Epistulae Heroidum, a 

partir dos gêneros elegíaco e epistolar, além dos aparatos mitológicos e retóricos, como vimos 

anteriormente. Todos estes elementos constituem especificidades de um todo; todo este que 

diz respeito à poesia. A cultura oral na Roma de Augusto exercia grande influência na 

sociedade, haja vista que apenas uma pequena parcela possuía o domínio da leitura e da 

escrita erudita, e esta mínima parcela estava associada, sobretudo, à aristocracia romana. De 

acordo com Richard Miles, a escrita24 possuía um importante papel na construção cultural, 

identitária e do poder nesta sociedade. E ainda, devemos nos atentar a um detalhe de 

fundamental importância: “Sem a palavra escrita seria impossível a manutenção do Império. 

                                                           
24 De acordo com François Desbordes, em seu livro Concepções sobre a escrita na Roma Antiga: “[...] a escrita 

foi fator capital no desenvolvimento do povo romano e de seu império, tornando-se, assim, a base da cultura 

latina – a ponto de uma mesma palavra, litterae, designar os caracteres do alfabeto e as mais altas manifestações 

da vida intelectual” (DESBORDES, 1995, p. 9). Ainda de acordo com o autor, podemos perceber a importância 

destinada à escrita e à leitura em Roma através das diversas formas de texto: a poesia, a lei, o testamento, o 

epitáfio. Mesmo com esta visível importância atribuída à cultura escrita, não podemos avaliar exatamente a 

extensão e os graus de alfabetização dentro desta sociedade (DESBORDES, 1995, p. 23). É importante 

percebermos que “qualquer que seja seu número, os latinos que sabem escrever não parecem considerar a escrita 

senão como o meio de uma ação, o suporte transparente de uma palavra que se tornou durável” (DESBORDES, 

1995, p. 23). 
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O conhecimento era poder e o Império romano soube articular bem as informações do 

governante aos governados (e o inverso também)” (MILES, 2005, p. 38).  

É justamente neste ponto que a poesia25 nos interessa em nossa Dissertação: ela 

situava-se tanto no âmbito da escrita quanto no da oralidade, uma vez que era frequentemente 

recitada em festivais e muitas vezes acompanhada do som de algum instrumento, como a lira. 

Ao mesmo tempo em que o seu caráter de circulação escrita reduzia e selecionava o público 

que a ela teria acesso, o seu vínculo à oralidade a tornava mais acessível aos outros segmentos 

da urbe romana, mas, devemos levar em consideração o fato de que a poesia foi usada, em 

grande medida, para o entretenimento das pessoas, sobretudo daquelas ligadas à Aula 

Caesaris. De acordo com John Marincola, as obras literárias muitas vezes foram recitadas em 

voz alta: 

O Império presenciou desde cedo o surgimento e a proliferação da recitatio, 

geralmente em um encontro privado entre um grupo de amigos do autor que 

compareciam para ouvir e fazer críticas, embora locais públicos tenham sido 

usados às vezes (MARINCOLA, 2009, p. 13-14). 

Mesmo que a aristocracia romana não constituísse o único público ouvinte, uma vez 

que, como pontuou Marincola na citação acima, em algumas ocasiões a recitatio ocorria em 

locais públicos, consistia o grupo que possuía maior acesso por se tratar de uma escrita mais 

rebuscada. Como pontuou Miles, a escrita exercia grande influência na manutenção do 

Império Romano, ainda que fosse uma cidade majoritariamente oral, e definir os letrados da 

urbe de Roma não condiz com aqueles que possuíam a capacidade da leitura e da escrita, uma 

vez que a leitura de mensagens de cunho mais simples não foi uma prática incomum no 

Mundo Antigo, apenas diferenciava-se de outros tipos de leituras como, por exemplo, das 

poesias (MILES, 2005, p. 53). Marincola defende que a historiografia em Roma, assim como 

em qualquer outro contexto, está intrinsecamente associada ao tempo e ao local em que foi 

produzida (MARINCOLA, 2009, p. 22) e, ainda, que a história em Roma:  

[...] foi produzida por uma elite e para uma elite, [...]. Ela estava intimamente 

ligada à vida pública da cidade, e possuía uma finalidade educativa e 

utilitária: a história de Roma e de seus grandes líderes foi concebida para 

fomentar um espírito semelhante naqueles que viriam depois. Isso deu à 

história uma grande importância, mas também significou que a história não 

poderia desvincular-se da política e da vida pública contemporânea 

(MARINCOLA, 2009, p. 22). 

                                                           
25 Poesia enquanto um dos meios de comunicação entre o Princeps e a urbe romana utilizada durante o governo 

de Augusto. De acordo com Miles, a comunicação pode ser realizada de maneiras verbais ou não, e baseia-se em 

dois conceitos principais para que possa acontecer: a articulação das ideias e a transmissão destas ideias (MILES, 

2005, p. 29).  
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 Acreditamos que tais características atribuídas por Marincola à produção da história 

em Roma se fizeram, também, muito presentes na própria produção de poesias durante o 

Principado de Augusto. As poesias deste período foram fruto de seu tempo e de seu 

espaço, como também foram produzidas por pessoas pertencentes aos grupos aristocráticos 

que, muitas vezes, almejaram construir, através de seus escritos, uma boa memória de si 

mesmos e uma boa memória do próprio governo de Augusto. 

Na realidade, delimitar o público alvo, leitor e ouvinte, bem como a forma como 

este público recebeu e utilizou estas poesias em suas vidas práticas, nos remete à tentativa 

de se fazer uma história da recepção no mundo antigo, o que não é nossa intenção e o que 

não se faz possível, haja vista que não possuímos a documentação necessária para isto. 

Apenas acreditamos na possibilidade do público alvo de Ovídio – não que seja o único, 

mas talvez o principal – estar centrado na aristocracia romana, pelo fato do poeta ter 

participado do círculo literário de Messala Corvino, o qual girava em torno da figura do 

Princeps Augusto, como vemos no segundo capítulo, e Augusto se ligou a essas pessoas 

detentoras da escrita, como os poetas, para que atuassem como uma forma de comunicação 

com a sociedade governada por ele.  

A poesia, portanto, para além de operar como uma forma de diálogo entre Augusto 

e os romanos, operou a favor da memória. Acreditamos que, no caso da poesia ovidiana, a 

funcionalidade da escrita esteja pautada em dois tipos de memória: primeiramente na 

memória individual do poeta, já que o mesmo constantemente enfatiza o seu desejo de 

perpetuação dos seus versos e da sua fama, levando em consideração, de acordo com 

Desbordes, que uma das funções da escrita diz respeito ao registro intencional do futuro, a 

escrita consiste, de tal forma, em uma memória e os latinos prestaram constantes 

homenagens a esta potência que poderia imortalizar os seres humanos e alguns de seus 

feitos (DESBORDES, 1995, p. 73). E, posteriormente, à memória política em torno do 

governo do Princeps Augusto. Como pontua Jacques Le Goff, a memória “[...] varia em 

função da presença ou da ausência da escrita (oral/escrito) e é objeto da atenção do Estado 

que, para conservar os traços de qualquer acontecimento do passado (passado/presente), 

produz diversos tipos de documento/monumento, faz escrever a história, acumular objetos” 

(LE GOFF, 2003, p. 419).  

Levando em consideração estes aspectos abordados, centramo-nos aqui na 

discussão acerca da funcionalidade da narrativa ovidiana, nos aspectos voltados para a 

memória, por acreditarmos ser, juntamente com os aparatos do gênero elegíaco, epistolar, 

retóricos e mitológicos, a chave essencial para tentarmos compreender, no segundo 
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capítulo, o que levou Ovídio a escrever o que escreveu dentro do contexto em que 

pertenceu para, finalmente, abarcarmos a funcionalidade de sua escrita ao se (re) construir 

modelos de conduta e de contra-conduta a partir de heroínas e heróis célebres da mitologia 

e da própria história, que é assunto de nosso terceiro capítulo. 

Podemos começar questionando sobre a importância delegada aos poetas, à poesia e 

à vida literária em Roma de finais do século I a.C. e início do I d.C. Utilizamos a visão de 

Aristóteles, apresentada em sua Poética, no momento em que ele diferencia a função de 

um poeta e de um historiador26 na Grécia de seu tempo, por acreditarmos ser a visão 

preponderante sobre o poeta em Roma também: 

Do que foi dito, também fica evidente que não é função do poeta realizar um 

relato exato dos eventos, mas sim daquilo que poderia acontecer e que é 

possível dentro da probabilidade ou da necessidade. O historiador e o poeta 

não se diferenciam pelo fato de um usar prosa e o outro, versos. A obra de 

Heródoto poderia ser versificada com o que não seria menos obra de história, 

estando a métrica presente ou não. A diferença está no fato de o primeiro 

relatar o que aconteceu realmente, enquanto o segundo, o que poderia ter 

acontecido. Consequentemente, a poesia é mais filosófica e mais séria do 

que a história, pois a poesia se ocupa mais do universal, ao passo que a 

história se restringe ao particular. O universal é o que cabe a um certo tipo 

de pessoas dizer ou fazer em determinadas circunstâncias segundo o 

provável ou o necessário; esse é o objetivo da poesia, ainda que atribuindo 

nomes aos indivíduos. O particular, o que fez Alcibíades ou o que 

experimentou. [...] Isso deixa claro que o poeta deve ser mais um criador de 

narrativas (roteiros) do que de versos, na medida em que é poeta devido à 

imitação, e esta sua imitação é das ações. Mesmo que sua poesia verse sobre 

eventos passados, não é por isso que ele é menos poeta, visto nada a impedir 

que alguns eventos passados sejam tanto prováveis quanto possíveis, e é com 

base na probabilidade que o poeta cria a partir deles (Aristóteles. Poética, 

1424b1-1452a1). 

Arriscado seria afirmarmos que em Roma, como pontua Aristóteles, a poesia 

constituía um fator mais sério do que a história, até mesmo porque no período em que 

Augusto esteve sob o governo de Roma, ele se utilizou de forma intensa do patrocínio de 

historiadores, como Tito Lívio, para construírem relatos históricos que deixassem marcas 

positivas de sua figura e de seus feitos, logo, poesia e história possuíam valores imensuráveis 

para àquela sociedade. A convergência com Aristóteles no que se refere ao estatuto da poesia 

em Roma está no ponto em que se defende o caráter universal da poesia, o qual permite que 

                                                           
26 De acordo com Paul Veyne, a história na Antiguidade apresentava-se como tradição e verdade. “[...] Esta 

apresenta-se sempre como um texto, uma narrativa que faz autoridade: a história nasce como tradição e não se 

elabora a partir de fontes. [...] no prefácio da sua Guerra dos Judeus, Josefo considera que o historiador mais 

louvável é aquele que faz o relato dos acontecimentos do seu tempo para o uso da posteridade” (VEYNE, 1983, 

p. 20). A nosso ver, a principal semelhança entre a poesia e a história para os antigos consiste na intenção de 

levar determinados escritos para a posteridade. A poesia não possuía como objetivo realizar relatos dos 

acontecimentos, mas a utilização de elementos retóricos, mitológicos, a capacidade artística de cada poeta e, até 

mesmo, elementos considerados históricos. 
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os poetas construam suas obras em circunstâncias específicas de acordo com o provável ou o 

necessário de cada contexto, como percebemos na citação acima da Poética. 

Ao utilizarmos a visão aristotélica acerca da poesia e do poeta, intentamos enfatizar 

que esta ideia, contida na Poética, mesmo que represente uma ótica propriamente grega e 

proveniente do século IV a.C., integrou de forma intensa o imaginário dos poetas romanos do 

período Augustano, especialmente no que diz respeito ao caráter universal da poesia e à 

função do poeta, a qual consistia não em realizar um relato exato dos eventos, mas em manter 

uma certa proximidade com o que poderia acontecer, como pontuou Aristóteles na citação 

acima, e como podemos perceber através de Horácio, poeta romano contemporâneo de 

Ovídio:  

Os poetas desejam ou ser úteis, ou deleitar, ou dizer coisas ao mesmo tempo 

agradáveis e proveitosas para a vida. O que quer que se preceitue, seja breve, 

para que, numa expressão concisa, o recolham docilmente os espíritos e 

fielmente o guardem; dum peito cheio extravasa tudo que é supérfluo. Não 

se distanciem da realidade as ficções que visam ao prazer; não pretenda a 

fábula que se creia tudo quanto ela invente, nem extraia vivo do estômago da 

Lâmia um menino que ela tinha almoçado. As centúrias dos quarentões 

recusam as peças sem utilidade; os Ramnes passam adiante, desdenhando as 

sensaborias. Arrebata todos os sufrágios quem mistura o útil e o agradável, 

deleitando e ao mesmo tempo instruindo o leitor; esse livro, sim, rende 

lucros aos Sósias; esse transpõe os mares e dilata a longa permanência do 

escritor de nomeada (Horácio. Epistula ad Pisones, 333-345). 

De acordo com Fox, a literatura em Roma trabalhava com as diversas maneiras que as 

experiências daquela sociedade poderiam ser canalizadas para a escrita e para a oralidade 

(FOX, 2007, p. 369). Ao pensarmos em literatura no mundo antigo, algo deve ficar bem claro: 

assim como o é hoje, a experiência contida nos escritos não se remetem às experiências como 

de fato ocorreram e ocorrem na vida prática. A literatura, portanto, deve ser encarada como 

uma representação. Como outrora já enfatizamos, Roger Chartier pontua que “as 

representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à universalidade de um 

diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as 

forjam” (CHARTIER, 2002, p. 17). Deste modo, as representações não são neutras, pois elas 

buscam atender aos interesses de cada imaginário social, bem como justificar e enfatizar as 

escolhas dos indivíduos que as constroem, além de almejarem estabelecer domínio sobre o 

real. E isto constituía algo muito forte em Roma deste período, haja vista que o 

desenvolvimento de habilidades e estilo e de linguagem estava intrinsecamente associado à 

intencionalidade dos desenvolvimentos de cunho moral, social e político (FOX, 2007, p. 380). 

E ainda, como pontua Mary-Kay Gamel, “a literatura é pensada como existente 

principalmente a fim de produzir resultados e não como um fim em si mesmo. A obra literária 
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não é tanto um objeto, portanto, é como uma unidade de força cujo poder é exercido sobre o 

mundo em uma direção particular” (GAMEL, 2012, p. 346 apud TOMPKINS, 1980, 204). 

Encaramos, ao longo de nosso trabalho, a poesia na Roma deste período como um 

discurso público, de cunho extensivamente político (GAMEL, 2012, p. 349): “ao tornar 

pública a poesia, a atuação fez ligações mais profundas entre a poesia e as instituições 

políticas romanas e a ideologia com os gêneros públicos, como a oratória e o teatro” 

(GAMEL, 2012, p. 348). E a poesia ovidiana, incluindo a principal obra de nossas análises, 

Epistulae Heroidum, se enquadram muito bem neste estatuto atribuído à poesia em Roma 

durante o Principado de Augusto, uma vez que Ovídio realiza exaltações à figura do Princeps 

e ao seu governo, mesmo que através das metáforas e da ironia, e por conter pressupostos ao 

longo de suas narrativas que eram vigentes durante o governo de Augusto, como a intensa 

tentativa de retomada do mos maiorum. 

Tendo exposto os aspectos essenciais da poesia para os romanos deste período, bem 

como sua relação com o poder político, passemos agora à discussão que envolve a poesia de 

Ovídio e a memória. 

Em sua obra O Fio e a Trama: reflexões sobre o tempo e a História, Ivan Domingues 

defende que a experiência humana no tempo e no espaço está pautada na intuição do efêmero, 

definição esta proposta por Dilthey em Introdução às Ciências do Espírito, e o autor ainda 

acrescenta que, a esta percepção do efêmero encontra-se também a própria negação da 

corruptibilidade humana, que seria a intensa e constante busca de um ponto fixo que 

permitisse aos seres humanos a evasão do tempo e um abrigo contra as ações corrosivas do 

mesmo, e a memória27, em qualquer experiência temporal e espacial, atuou e atua como um 

destes mecanismos de explicação, orientação negação e proteção contra a natureza perecível 

do homem. (DOMINGUES, 1996, p. 19). 

Ovídio, enquanto ser humano, também não deixa de demonstrar esta sua percepção do 

efêmero, sobretudo em suas obras do exílio. Em Tristia, o poeta, recorrentemente, realiza 

menção ao desejo de perpetuação de seus versos como uma forma retórica28, mas, sobretudo, 

como forma de reafirmar que ele virá a perecer, mas seus versos perdurarão ao passar do 

tempo e, por este motivo, o próprio poeta também perduraria: 

                                                           
27 De acordo com Ivan Domingues, a memória, a grosso modo, seria a faculdade do eterno e do presente, capaz 

de conservar o passado no presente, fazendo-o aderir a nós de tal forma que em determinado ponto o 

confundimos conosco (DOMINGUES, 1996, p. 19). 
28 “A memória é a quinta operação da retórica: depois da inventio (encontrar o que dizer), a dispositio (colocar 

em ordem o que se encontrou), a elocutio (acrescentar o ornamento das palavras e das figuras), a actio (recitar o 

discurso como um ator, por gestos e pela dicção) e, enfim, a memoria (memoriae mandare, ‘recorrer à 

memória’)” (LE GOFF, 2003, p. 437).  
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Grava em grandes letras estes versos que o viandante lerá com olhar 

apressado: “Eu poeta Nasão, cantor dos ternos amores, que aqui estou, morri 

por causa de meu talento. Mas, ó tu que passas, quem quer que sejas e que 

amaste, que não te seja penoso dizer: que as cinzas de Nasão descansem em 

Paz”. Isto basta no epitáfio: porque meus livros são lembranças maiores e 

mais duradouras de mim (Ovídio. Tristia, Livro III, Elegia III, 153-168). 

Como pontua Fernando Catroga, o ser humano pode almejar a durabilidade e 

perpetuação de sua existência através de suas ações, seja através da obra histórica, da obra 

política ou da obra de arte (CATROGA, 2009, p. 18), como no caso de Ovídio. Não é 

incomum que os poetas na Antiguidade procurassem sua imortalidade poética através da 

tentativa de se construir poesias que fossem fisicamente duradouras (GAMEL, 2012, p. 342). 

Ainda de acordo com Fernando Catroga, quando ele enfatiza que a historiografia funciona 

como um mecanismo de produção e legitimação de memórias, acreditamos que isso também 

vá ao encontro do caráter da poesia na Roma de Augusto: “[...] funciona como fonte 

produtora (e legitimadora) de memórias e tradições, chegando mesmo a fornecer credibilidade 

[...] a novos mitos de (re) fundação de grupos e da própria nação (reinvenção e sacralização 

das origens e de momentos de grandeza, simbolizados em ‘heróis’ individuais e coletivos)” 

(CATROGA, 2009, p. 46). De acordo Le Goff: “a poesia, identificada com a memória, faz 

desta um saber e mesmo uma sabedoria, uma Sophia. O poeta tem o seu lugar entre os 

‘mestres da verdade’ (cf. Detienne, 1967) e, nas origens da poética grega, a palavra poética é 

uma inscrição viva que se grava na memória como no mármore (cf. Svenbro, 1976). Disse-se 

que, para Homero, versejar era lembrar” (LE GOFF, 2003, p. 434). A memória em Roma 

possuía um valor indissociável da vida e, até mesmo, da identidade das pessoas que viviam na 

urbe, e se fez presente a partir de muitos aspectos da sociedade, seja através dos mitos, das 

construções arquitetônicas, dos monumentos, das lápides e, em grande medida, através da 

poesia, o que nos leva a crer, em concordância com Catherine Baroin, que existia uma cultura 

da memória em Roma (BAROIN, 1997, p. 609). 

Não devemos nos esquecer de que a memória presente nos escritos de Ovídio, assim 

como qualquer discurso e representação, não é neutra, mas intencional, seletiva e construída a 

partir dos moldes de intenções específicas. No que se refere a este caráter seletivo da 

memória, o autor Catroga argumenta: 

Ademais, se a memória é instância construtora e cimentadora de identidades, 

a sua expressão coletiva também atua como instrumento e objeto de 

poder(es) mediante a seleção do que se recorda e do que, consciente ou 

inconscientemente, se silencia. E, quanto maior é a sua circunscrição 

nacional, mais se corre o risco de o esquecido ser a consequência lógica da 

‘invenção’ ou ‘fabricação’ de memória(s). Ao sublinhar-se esta vertente, não 

se pretende negar a função involuntária dos “ardis da memória” – que a 
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leitura psicanalítica pode ajudar a descobrir no capo da consciência -, mas 

deseja-se frisar que, nas suas dimensões coletivas, sobretudo quando ela 

funciona como metamemória, a margem de manipulação e de uso político-

ideológico aumenta (CATROGA, 2009, p. 47). 

Mesmo nos momentos em que o poeta visou ressaltar sua memória individual, também 

construiu, dentro de suas especificidades, a memória do próprio governo de Augusto, como 

no seguinte fragmento em que Ovídio compara a magnitude de seus feitos – os quais serão 

lembrados na posteridade - à extensão dos territórios dominados pelo Princeps no momento 

em que este empreendeu guerras externas com o claro objetivo de anexação de territórios a 

Roma: 

Agora terminei meu trabalho. Ele perdurará, confio, além da fúria de Júpiter, 

do fogo e da espada, além da fome dos tempos. E chegará o dia, eu sei, 

deixe-o vir, aquele dia em que nenhum poder restar sobre meu corpo, para 

dar um fim à minha breve vida, seja ela qual for. Ainda assim, parte de mim, 

a melhor parte, imortal, será levada acima das estrelas; meu nome será 

lembrado onde quer que o poder de Roma se imponha em terras 

conquistadas. Eu serei lido e, através dos séculos, se as profecias dos bardos 

forem verdadeiras, viverei para sempre (Ovídio. Metamorphoseon Libri, 

Epílogo, 1-11). 

Augusto soube jogar com a memória de modo que esta, para além de almejar 

perpetuar seus feitos, seu governo e sua própria figura na lembrança de tempos que ainda 

estavam por vir, também pôde justificar e legitimar o seu governo e suas ações nas 

lembranças das pessoas que estavam sob seu imperium, ou seja, de seus próprios 

contemporâneos. Podemos perceber este traço presente de maneira intensa na poesia de 

Ovídio, já que Augusto soube articular a memória e usá-la a seu favor em muitos aspectos da 

produção humana, como pontua Alain Gowing: 

[...] a capacidade de controlar e ainda suprimir a memória tornou-se 

componente crucial da autoridade política. [...] Os romanos anexaram à 

memória uma elevada importância, que se manifesta em quase todos os 

aspectos da existência deles, [...] inundando e animando sua arte, seus 

edifícios e sua literatura (GOWING, 2005, p. 2). 

E, para além desta finalidade e vinculação entre presente e futuro, o Princeps ainda 

articulou sua figura e a imagem de sua descendência e linhagem ao passado mítico e religioso 

de Roma ao associar-se a Enéias e a Rômulo e colocar-se como aquele que descendia de 

Vênus e Marte29. Como bem pontua Catherine Baroin: 

                                                           
29 De acordo com Catherine Baroin, esta tentativa de retomada do passado empreendida por algumas figuras 

representa um tipo de memória que cabe não somente, mas também, aos sucessores manter, remover e/ou 

adicionar/substituir/resignificar elementos com características próprias do governo de cada um (BAROIN, 1997, 

p. 610). 
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A memória aparece como um componente essencial e um princípio ativo da 

identidade e da vida do cidadão. [...] A memória em Roma não possui como 

objeto apenas o passado, mas é também memória dos valores, memória do 

presente e memória da ação, no sentido de que determina o comportamento 

moral e as ações (BAROIN, 1997, p. 610). 

Em sua obra Ars Amatoria, Ovídio enaltece constantemente o governo e os feitos de 

Augusto, como podemos perceber através do fragmento abaixo: 

Antigamente, era tempo da rude simplicidade; hoje, Roma é a cidade do 

ouro e possui grandes riquezas, vindas do mundo conquistado. Vê como é, 

hoje, o Capitólio e como era; dirás que era o santuário de um outro Júpiter. A 

Cúria, hoje, é bem digna de tão distinto conselho; era de palha, no tempo em 

que Táco detinha a realeza. O Palatino, que resplandece, hoje, sob os 

auspícios de Febo e dos nossos chefes, o que era, senão pasto para bois 

destinados a lavrar a terra? Que os tempos idos deem gosto aos outros! Eu, 

por ter nascido no presente, me congratulo; este é o tempo azado para o meu 

feitio, não porque, hoje, se extrai da terra o ouro viscoso, e porque chegam 

conchas recolhidas nas mais variadas praias, não porque perdem altura os 

montes, de se lhes arrancar o mármore, [...] mas porque existe elegância, e 

não permaneceu até o nosso tempo aquela rudeza que sobreviveu aos nossos 

velhos avós (Ovídio. Ars Amatoria, Livro I, 114-130). 

Ao lermos estes escritos de Ovídio podemos encontrar traços que se vinculam ao 

discurso de Augusto presente nos escritos de Res Gestae, ao enfatizar as novas construções e 

as reformas empreendidas por ele na urbe romana: 

Construí a Cúria e um anexo a ela, o Calcídico, o templo de Apolo com seus 

pórticos no Palatino, o templo do divino Júlio, o Lupercal, [...] Reformei o 

Capitólio e o teatro de Pompeu, ambas as obras a custo vultuoso, sem 

nenhuma inscrição com meu nome. Reformei em muitos lugares aquedutos a 

ruir de velhice e dupliquei a capacidade do aqueduto chamado de “Marte” 

entroncando um novo curso d’água em seu escoadouro. [...] Construí em 

terreno particular e com despojos de guerra o templo de Marte Vingador e o 

foro de Augusto. Construí um teatro junto ao templo de Apolo num terreno 

em grande parte comprado de particulares, para que tivesse o nome de meu 

genro M. Marcelo. [...] Fez obras novas: o templo de Marte, de Júpiter 

Tonante e Ferétrio, de Apolo, do Divino Júlio, de Minerva, da rainha Juno, 

de Júpiter da Liberdade, dos Lares, [...]. Restaurou o Capitólio e oitenta e 

dois templos sagrados, o teatro de Pompeu, os aquedutos e a via Flamínia 

(Res Gestae Diui Augusti, XIX; XX; XXI; XXXV). 

Podemos perceber, através das palavras construídas por Ovídio, a sintonia existente 

entre a política do Princeps de rememoração do mos maiorum e, ao mesmo tempo, de 

inserção de novos elementos próprios de seu governo nos costumes que Augusto e seu grupo 

almejaram retomar. E, ao que nos parece, a ênfase atribuída por Ovídio recai de forma ainda 

mais intensa nos elementos novos e ressignificados por Augusto, como as novas construções e 

as reformas empreendidas em lugares como o Capitólio, Palatino e Cúria, além dos templos 

destinados às divindades cultuadas pelos romanos, do que nos elementos do passado romano. 
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As obras de Ovídio, a nosso ver, representam um lugar de memória do governo de Augusto, 

por concordarmos com Joël Candau, ao enfatizar que os lugares de memória possuem como 

principal objetivo deter o tempo, ou seja, realizar um esforço contra o esquecimento 

(CANDAU, 2011, p. 156). E, ainda, Augusto pôde contar com os resultados desta rede de 

patronato que envolvia poetas, historiadores e arquitetos na construção da memória de seu 

governo dentro do imaginário que pertenceu e, por séculos seguintes, porque, como pontua 

Maurice Halbwachs acerca da memória coletiva: 

[...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas 

pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós 

estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, em 

realidade, nunca estamos sós. Não é necessário que outros homens estejam 

lá, que se distingam materialmente de nós: porque temos sempre conosco e 

em nós uma quantidade de pessoas que não se confundem (HALBWACHS, 

1990, p. 26). 

Em Metamorphoses, podemos perceber a relação entre passado, presente e futuro30 

pautada na memória que Ovídio intenta fazer de Augusto ao glorificar, não somente o 

Princeps, mas também a deificação de César e, em seguida, justificar e legitimar todo o 

governo de Augusto e tudo que o Princeps almejou conquistar ao se ligar a este passado 

heroico e divino: o poeta menciona desde a luta travada entre Marco Antônio e Otaviano na 

Batalha do Áccio até a ascensão do mesmo como Princeps Senatus até chegar, por fim, no 

desejo de que, em um futuro, a deificação de Augusto seja concedida pelos deuses: 

Seu débito com a terra está pago. Mas ele entrará nos céus como um deus, e 

terá seus templos na terra; isso você verá ser realizado. Ele chegará até você, 

e você e seu filho ficarão juntos. Ele vai herdar tanto o nome de César 

quanto o seu pesado fardo, e nós dois vamos ajudá-lo a se vingar do 

assassinato do pai. Sob seu comando, as muralhas conquistadas de Mutina 

implorarão misericórdia, Farsália conhecerá seu poder, e o Filipi passará a 

correr tingido de vermelho pelo sangue derramado de novo, e mais uma 

Pompéia será tragada pelas águas sicilianas. Um general romano de ruma 

mulher egípcia, tolo o suficiente para confiar naquela ligação, perecerá por 

todas as ameaças, de colocar nossa capital a serviço de Canopo. [...] E – mais 

uma ocasião em que a glória do pai rende frutos para a do filho – Saturno é 

menos do que Júpiter. Júpiter governa as mais elevadas fortalezas do Céu, os 

reinos do mundo tríplice, mas a Terra reconhece Augusto. Cada um é pai 

como cada um é senhor. Ó deuses, companheiros de Enéias, para quem o 

fogo e a espada abriram caminho, eu lhes peço, [...] ó deuses, sejam quantos 

forem, aqueles que a ânsia do poeta pode adequadamente invocar, longe 

esteja o dia, mais adiante de nossa própria era, quando Augusto deixar o 

mundo que ele governa, ascender ao céu, e ali, além de nossa presença, ouvir 

                                                           
30 Evidentemente que o fato de Augusto ter incentivado poetas, historiadores, arquitetos para que escrevessem 

em prol de sua memória e que ressaltassem a memória dos antepassados no intuito de revivê-las em seu presente 

não foi posta em prática apenas pelo mero desejo do Princeps de que isto ocorresse, haja vista que, como salienta 

Michael Pollak, o passado só pode vir à tona a partir do momento em que cada presente não somente o evoque, 

mas também o avalie e ressignifique dentro do espaço público (POLLAK, 1989, p. 43).  
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nossas preces (Ovídio. Metamorphoseon Libri, Livro XV, 981-996; 131-148 

). 

De acordo com Joseph Geiger, esta ligação entre passado, presente e futuro aconteceu, 

durante o governo de Augusto, sobretudo porque: 

O período augustano não era somente um período de reforma, de 

renascimento e de reconstrução, mas também, em grande medida, um tempo 

em que se olhava para trás e pensava sobre as conquistas e deficiências do 

passado. Nenhuma organização satisfatória do Estado e da sociedade poderia 

ter lugar sem considerar os homens e os princípios éticos que tinham feito da 

República algo grande [...]. Sem ser consciente do passado, não era possível 

nem reconhecer as grandes realizações do presente, nem perceber que no 

futuro não poderia existir o retorno aos erros do passado (GEIGER, 2008, p. 

35). 

O fato de Augusto ter, em seus discursos, almejado retomar o passado e a tradição dos 

ancestrais romanos com a finalidade de fazer o presente e o futuro gloriosos constitui, antes 

de qualquer feito definitivo da parte do Princeps, um discurso que objetivava legitimar seu 

governo e suas ações, como temos enfatizado ao longo deste tópico. A memória que ele 

procurou ressaltar, tanto a dos ancestrais romanos quanto a dele, nos parece escorregadia, uma 

vez que, como pontua o historiador Noé Freire Sandes: 

A recomposição do passado como memória resulta de um complexo 

processo de negociação entre presente e passado. O que deve ser 

permanentemente lembrado atende ao imperativo do agir. A memória 

conserva as versões dos acontecimentos em meio a uma multidão de 

pontos de vista. O presente parece ativar apenas parte das 

interpretações que dão sentido às ações humanas; outras tantas 

possibilidades interpretativas permanecem inativas, relegadas a um 

lugar de pouca visibilidade (SANDES, 2009, p. 179).  

Percebemos, ao longo deste capítulo, a intrínseca relação que Ovídio e suas obras 

possuíam com os pressupostos do governo do Princeps Augusto e a forma como a poesia, a 

memória e os aparatos mitológicos e retóricos, utilizados densamente no conjunto da obra 

ovidiana, especialmente em Epistulae Heroidum, contribuíram para que Ovídio (re) 

construísse, (re)ssignificasse e (re) afirmasse os modelos para aquela sociedade. Modelos 

estes que, no caso da obra Epistulae Heroidum pareciam estar intimamente associados à 

aristocracia romana e visavam enfatizar as condutas amorosas que as matronas e os cidadãos 

romanos deveriam seguir. As discussões aqui realizadas acerca destes pontos nos possibilitam 

entrar no segundo capítulo a partir de uma problemática que visa compreender o contexto no 

qual Ovídio produziu seus escritos, o denominado Principado de Augusto. Para isto, no 

capítulo que se segue centramos nossas análises sobre os aspectos contextuais do Principado 

de Augusto, perpassando pelas guerras civis em finais da República, bem como pela vitória de 
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Otaviano na Batalha do Áccio e sua preocupação com a política de retomada do mos 

maiorum, chegando, de tal modo, nos círculos literários de patronato e no esforço 

empreendido pelo Princeps de (re)valorização da família e do matrimônio no seio da 

aristocracia imperial romana. 
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CAPÍTULO 2 

OVÍDIO EM SEU TEMPO: CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CONTEXTO DE 

CONSTRUÇÃO DE EPISTULAE HEROIDUM  

 

Com o assassinato de Júlio César, a República Romana tornou-se o palco principal não 

do surgimento, mas da intensificação de guerras civis que, já há algum tempo, contribuíam 

para o enfraquecimento da própria forma de governo designada como Res Publica. O jovem 

Caio Otávio, futuro Caio Júlio César Otaviano e Princeps Augusto, esteve inserido dentro 

deste contexto, denominado Principado, sobre o qual, doravante, discorremos neste capítulo.  

  Já em finais da República, a urbe romana havia dado início às expansões territoriais 

que tiveram grande expansão ao longo do Principado, especialmente sob o governo de 

Augusto. Roma, uma cidade fundada na região do Lácio próxima ao rio Tibre, ao longo dos 

anos passou a deter sob seu comando províncias que se estendiam desde a Hispânia até a 

Grécia, a Sicília, a denominada Ásia Menor e o norte da África (EVERITT, 2008, p. 23). 

Com os discursos voltados para a necessidade de se justificar o empreendimento 

destas guerras externas – guerras estas que possuíam como finalidades a anexação de 

territórios e a reafirmação da supremacia política e militar de Roma, Augusto e seu grupo 

caracterizaram seu governo como aquele que possuía um comprometimento com a 

restauração da Res Publica, restauração esta que visava não a retomada da antiga estrutura 

política, mas da própria moral e dos costumes dos ancestrais, o mos maiorum (GALINSKY, 

1998, p. 67). Em um contexto em que as guerras civis desestabilizaram não somente a política 

e a economia de Roma, mas também as próprias instituições  matrimoniais e familiares – que 

não deixam de estar inseridas nos próprios fatores políticos e econômicos -, empreendimentos 

para o incentivo e regulamentação dos próprios relacionamentos amorosos, especialmente no 

seio da aristocracia, compreendem parte dos pressupostos da rememoração do mos maiorum. 

Augusto obteve o apoio de pessoas que puderam propagar esta imagem de seu 

governo através dos círculos de patronato31, círculos estes que contaram com a participação, 

sobretudo, de poetas, historiadores e arquitetos. É exatamente neste ponto que Ovídio e sua 

obra Epistulae Heroidum se inserem. Ovídio, como vemos neste capítulo, participou de um 

                                                           
31 Círculos literários estes que eram formados em torno de figuras de poder, integrados por pessoas que eram 

convidadas na finalidade de produzirem obras escritas, ou outros tipos de produções, que ressaltassem a imagem 

destas figuras centrais.  Para além de construírem estas imagens positivas, os membros dos círculos de patronato 

participavam do ambiente da Aula Caesaris com a finalidade, também, de entreter o ambiente da Corte Imperial. 

Sobre este assunto nos debruçamos mais à frente.  
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destes círculos de patronato sob a influência de Messala Corvino. O ponto que nos interessa é 

que, como pontuou Fergus Millar, nas obras do poeta podemos perceber um compromisso 

literário com o Principado de Augusto, o que não implica afirmar que houve um compromisso 

pessoal entre Ovídio e o Princeps, até mesmo porque não podemos ter conhecimento acerca 

deste aspecto (MILLAR, 2002, p. 322). 

Tendo em vista tais considerações nos debruçamos, nas páginas que se seguem, sobre 

este contexto em que Ovídio esteve inserido e no qual sua obra Epistulae Heroidum foi 

construída: o contexto do denominado Principado de Augusto. Abordamos aqui temas que se 

referem desde as repercussões decorrentes, justificadas e impulsionadas pelo assassinato de 

seu pai adotivo, Júlio César, perpassando pela formação do segundo triunvirato, a vitória de 

Otaviano sobre Marco Antônio e Cleópatra na Batalha do Áccio em 31 a.C., o recebimento 

dos títulos através do Senado romano até chegarmos aos pressupostos do governo de Augusto 

e em seu ponto crucial de convergência com nossas análises de Epistulae Heroidum: a 

tentativa de rememoração do mos maiorum. Por finalidades formais, estruturais e estéticas, 

dividimos este capítulo em dois momentos; no primeiro momento abordamos estes aspectos 

gerais do contexto do Principado e, no segundo momento, nos dedicamos aos discursos 

construídos sobre a tentativa de retomada e de reavivamento da antiga moral e dos costumes 

dos ancestrais a partir do foco em um dos elementos que os constituem: o incentivo ao 

matrimônio e à família aristocrática, por acreditarmos ser a parte dentre o todo do mos 

maiorum que Ovídio enfatiza. Por fim, nos propomos a abordar a forma pela qual Ovídio 

pôde propagar tais discursos e ideais, ou seja, por meio dos círculos literários de patronato. 

 

2.1. DAS GUERRAS CIVIS À VITÓRIA NA BATALHA DO ÁCCIO: A 

ASCENSÃO DE OTAVIANO E A CONSTRUÇÃO DO PRINCIPADO ROMANO 

Por intermédio da documentação construída ao longo do Império Romano, bem como 

através da própria historiografia contemporânea, foi amplamente difundida a ideia de que a 

República havia sido permeada por extensas e desgastantes guerras civis na finalidade de 

evidenciar o contraste com o período Augustano: momento conhecido como aquele em que 

vigorou a paz e a estabilidade. Longe de desconsiderarmos os dois séculos republicanos 

marcados por extensos confrontos entre os grupos aristocráticos, patrícios, cidadãos comuns e 

plebeus (EVERITT, 2008, p. 10), apenas intentamos enfatizar que tais confrontos já existiam 

até mesmo durante o período monárquico e se estenderam ao Principado de Augusto, por mais 

que tais conflitos tenham sido mascarados de guerras contra os inimigos e contra as ameaças 
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externas. Como pontua Paul Zanker: “Desde os tempos da ditadura de Sila, o luxo da vida 

privada havia começado a difundir-se desenfreadamente, incluindo a própria Roma. O 

contraste entre ricos e pobres marcava a cidade ainda mais que antes” (ZANKER, 2005, p. 

39).  

 Por um vasto período a Res publica32 romana esteve sob o comando ditatorial de Júlio 

César até que, nos idos de 44 a.C., ao tentar aglutinar o poder unipessoal em suas mãos, César 

é assassinado em uma conspiração encabeçada por Bruto e Cássio e, a partir de então, as 

guerras civis ganharam um novo elemento por um período de treze anos: a luta pela sucessão 

neste poder unipessoal (ZANKER, 2005, p. 54), luta esta que dividia, provisoriamente, os 

assassinos e os vingadores de César; por um lado, Cássio e Bruto e, por outro, Otaviano e 

Marco Antônio. 

 Dentro deste contexto, em 27 de novembro do ano 43 a.C., deu-se início ao período de 

formação do segundo Triunvirato33 através da Lex Titia34. Sobre a formação do Triunvirato, 

Suetônio diz: “E a partir de então que, com o levante dos exércitos, governou a República, a 

princípio com Marco Antônio e Marco Lépido, após, somente com Antônio por mais ou 

menos doze anos e, por fim, sozinho, durante quarenta e quatro anos (Suetônio. De Vita 

Caesarum, Diuus Augustus, VIII). Christopher Pelling salienta que Marco Antônio, Lépido e 

Otaviano começaram a ser cobrados para o empreendimento de uma restauração do Estado 

(PELLING, 2008, p. 1). Ainda de acordo com o autor, a partir de então a Res publica já estava 

morta e o mundo romano estava concentrado sob o poder de três governantes, e os três 

passaram a aglutinar em suas mãos o poder de criar e anular leis, além de possuírem a 

autonomia de nomear magistrados sem a necessidade da prévia consulta ao Senado 

(PELLING, 2008, p. 1). Os três se nomearam como tresvire rei publicae constituendae, o que, 

de acordo com Werner Eck, dizia respeito a um triunvirato que representasse o Estado (ECK, 

2007, p. 16). Para Pierre Grimal, o segundo Triunvirato distinguia-se do primeiro – formado 

por César, Crasso e Pompeu, pelo fato de ser oficial, ainda que possuísse um caráter 

excepcional, além do que, os três integrantes assumiram, em discurso, a postura de restaurares 

                                                           
32 Para Norma Musco Mendes: “Etimologia, Res publica significa tudo aquilo que é público, que pode ser o 

próprio Estado, sua constituição, o interesse comum” (MENDES, 2006, p. 21). Podemos dizer que a Res publica, 

portanto, é portadora de um ideal principal que gira em torno da defesa de um interesse comum: o afastamento 

das ameaças de um possível estabelecimento da Monarquia (MENDES, 2006, p. 22). E ainda, de acordo com 

Cícero em De Re publica, salienta que Res publica constitui “[...]assunto da união de certo número de homens 

associados por um consenso comum no direito e na comunhão de interesses” (Cícero. De Re publica, 1.25).  
33 De acordo com Semíramis Corsi Silva, Triunvirato diz respeito a uma “instituição romana criada, 

formalmente, no período das guerras civis pelo Estado. Mantinham-se as instituições da República mas o poder 

estava com os triúnviros, que eram grandes líderes militares” (SILVA, 2010, p. 2). 
34 Lei proveniente do ano 43 a.C., a qual concedeu a Otaviano, Marco Antônio e Lépido o direito de governar 

Roma por cinco anos. 
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de Roma através de uma constituição viável (GRIMAL, 1992, p. 25). Similar ao viés 

abordado por Grimal, Eck argumenta:  

Considerando que o acordo, uma vez alcançado por Pompeu, Júlio César e 

Crasso havia sido um ato puramente privado, os três homens de agora 

organizaram uma assembleia com os plebeus para validar o pacto formado 

entre eles. [...] Seus mandatos foram limitados por cinco anos, mas 

praticamente eram ilimitados em termos de poder. Qualquer decisão tomada 

teria força de lei e ninguém podia impedir, legalmente, de entrar em vigor. 

Como resultado, o plebiscito realizado contou com a resistência violenta 

como a única forma de oposição aos triúnviros [...]” (ECK, 2007, p. 16). 

 A partir de então, o passo seguinte foi realizar a repartição de Roma e suas províncias 

por intermédio do pacto de Brindisi, em 40 a.C., na qual o Império Romano foi dividido entre 

Oriente e Ocidente, sendo destinadas ao comando de Otaviano a Gália e a Península Itálica, 

enquanto Marco Antônio encarregou-se como o responsável pelas províncias orientais, 

restando a Lépido responsabilidades sobre a África. 

 Antes de adentrarmos no desenvolvimento deste período de Triunvirato, devemos 

ressaltar, de forma breve, aspectos importantes sobre a relação entre Otaviano e Júlio César 

para que olhemos de forma mais atenta os discursos presentes na documentação do período e, 

até mesmo, posterior, – discursos estes que, não raramente, ressaltam a imagem de Otaviano 

em contraposição à imagem construída de Marco Antônio – na finalidade de percebermos que 

a chegada de Otaviano ao poder não aconteceu de forma arbitrária e tampouco natural, mas a 

partir de uma rede de articulações e de um processo de consolidação que se iniciou antes 

mesmo do que denominamos como o início do Principado de Augusto. 

Nascido em 63 a.C. no povoado dos Velitrae35, Caio Otávio foi integrante da Gens 

Iulia, haja vista que era sobrinho de Júlio César por parte de sua linhagem materna. Em De 

Vita Caesarum, Suetônio nos fornece informações acerca das origens do futuro Augusto:  

[...] O próprio Augusto escreveu que era simplesmente procedente de uma 

família de cavaleiros, antiga e rica, e na qual seu pai foi o primeiro senador. 

Marco Antônio lhe censurava pelo fato de haver tido por bisavô um liberto, 

um cordoeiro do bairro de Túrio e, por avô, um argentário. Além disso, nada 

mais pude encontrar a respeito dos antepassados paternos de Augusto. [...] 

Sob o consulado de Marco Túlio Cícero e de Antônio, nasceu Augusto, aos 

noves dias das calendas de outubro, um pouco antes de o sol nascer [...]. 

Ainda existe o local onde ele foi criado, na propriedade dos seus avós, perto 

de Velitris” (Suetônio. De Vita Caesarum, Diuus Augustus, I - V). 

                                                           
35 “Velitrae era um posto fronteiriço com Lácio (Latium), a região das tribos latinas, que foram as primeiras a 

serem conquistadas por este pequeno assentamento bélico que provinha de um vau do rio Tibre” (EVERITT, 

2008, p. 8). 
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Ainda muito novo, foi para Roma realizar seus estudos e não tardou muito para que se 

ingressasse na vida política. Por volta do ano 70 a.C., foi nomeado Questor e passou a ser 

participante do Senado (EVERITT, 2008, p. 13): 

Graças a sua relação com Júlio César, através de Atia, a carreira política de 

Otávio estava progredindo com rapidez. Depois de ter servido como questor, 

podia subir o seguinte degrau e aspirar a ser um dos quatro edis. O cargo de 

edil era optativo, e não se sabe se Otávio obteve esse cargo, mesmo que 

provavelmente poderia assumi-lo pela permissão econômica. Aos trinta e 

nove anos, Otávio era candidato ao posto de pretor (EVERITT, 2008, p. 15). 

Desde então, Júlio César havia estreitado suas relações tanto com Otávio quanto com 

Marco Antônio, pois ambos eram considerados, muito provavelmente, homens de sua 

confiança. Assim como Otávio, Antônio possuía relações de parentesco com César através de 

sua mãe e, com as relações cada vez mais próximas, aos 33 anos de idade lutou ao lado de 

Júlio César nas Gálias (EVERITT, 2008, p. 33). Sobre este vínculo entre César e o futuro 

Princeps, Suetônio, mais uma vez, enfatiza a engenhosidade e os bons motivos demonstrados 

ao seu tio avô nas batalhas, ressaltando o seu caráter heróico:  

Uma vez que seu tio partisse imediatamente para as Espanhas, no propósito 

de combater o filho de Cnéio Pompeu, não tardou em segui-lo – mesmo 

recém-convalecido de grave enfermidade – através de caminhos repletos de 

inimigos, com uma escolta deveras fraca e depois de ter sido até mesmo 

vítima de um naufrágio. Serviu-lhe, assim, com esplêndidos serviços e fez 

notar através da engenhosidade do seu mérito, a força do seu caráter. César, 

após vencer as Espanhas, e considerando uma expedição contra os Dácios e 

os Partos, enviou-o antes dele próprio, a Apolônia, onde se entregou aos 

estudos (Suetônio. De Vita Caesarum, Diuus Augustus, VII).  

 Nestas circunstâncias em que Otávio foi enviado a Apolônia juntamente com Agripa e 

Quinto Rufo para que aguardassem Júlio César no intuito de se dirigirem ao ataque contra os 

Partos, em 44 a.C., receberam uma carta de um mensageiro com a informação acerca do 

assassinato de Júlio César por Marco Bruto e Caio Cássio Longuino (EVERITT, 2008, p. 66-

67) e, juntamente com esta notícia, Otávio recebera também a informação de que havia sido 

adotado como herdeiro de César: “Foi lá que obteve conhecimento a respeito do assassinato 

do ditador que o instituía seu herdeiro” (Suetônio. De Vita Caesarum, Diuus Augustus, VII).  

Júlio César não havia deixado nenhum filho homem legítimo, apenas sua filha Júlia. 

Nestas circunstâncias, em prol de uma permanência das linhagens no poder e com o objetivo 

de se construir alianças entre os clãs, não era incomum que a adoção de filhos homens e mais 

velhos de outrem – desde que houvesse parentesco e demonstrações de lealdade à familia e à 

gens – ocorressem (EVERITT, 2008, p. 63).  E ainda, como pontua Paul Veyne em sua obra 

O Império Greco-Romano, a transmissão do poder era algo muito comum de se acontecer, 
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sobretudo a partir da designação de um filho ou a partir da adoção, a qual constituía um laço 

tão sólido quanto a consanguinidade (VEYNE, 2009, p. 3). Sobre a adoção do até então 

Otávio, Everitt argumenta: 

A maior surpresa estava no final do documento: César adotou Otávio como 

seu filho. Mesmo que não fosse usual fazer estes preparativos a partir da 

tumba, era possível, e apenas requeria que se aprovasse uma lei especial, a 

Lex curiata. Desde que a adoção não fosse um ato político, mas pessoal, 

César estava entregando a Otávio uma arma de valor incalculável: seu nome 

e sua clientela, todos os cem mil soldados e cidadãos que estavam em dívida 

com ele. César sabia que estava dando ao jovem a oportunidade de entrar na 

política no mais alto nível se esse era seu desejo e se valia para ele 

(EVERITT, 2008, p. 71). 

 Com a adoção, Otávio passa a se chamar, portanto, Caio Júlio César Otaviano e, 

doravante, passamos a chamá-lo de Otaviano. Porém, havia um impasse: Marco Antônio, já 

Cônsul nestas circunstâncias, também se considerava herdeiro político de Júlio César 

(EVERITT, 2008, p. 74). O mais interessante, num primeiro momento, seria a união de ambos 

enquanto vingadores de César. Voltemos agora ao Triunvirato por eles formado e consolidado 

oficialmente.  

 Ao se conclamarem enquanto vingadores de Júlio César, Lépido foi deixado na 

Península Itálica sob a responsabilidade de Roma e das demais províncias enquanto Marco 

Antônio e Otaviano partiram para a Macedônia na intenção de travarem uma guerra contra os 

assassinos do Ditador, como ressalta Plutarco em sua obra Vidas Paralelas. Interessante notar 

que Plutarco designa Otaviano enquanto César, o que está em sintonia à própria forma como 

passara a se designar desde o assassinato e a adoção. Everitt interpreta esta ênfase enquanto 

uma mensagem aos inimigos. César, seu pai, havia sido assassinado, porém outro César 

retomaria o seu lugar (EVERITT, 2008, p. 72): 

[...] Depois de terem atravessado o mar deram início à guerra, estando 

acampados perto do inimigo, isto é, Antônio contra Cássio e César contra 

Bruto, César nada conseguia; coisa diferente, porém, passava-se com 

Antônio que vencia sempre, e fazia tudo: na primeira batalha César foi 

derrotado por Bruto, e perdeu o campo, de modo que com dificuldade pôde 

se salvar, fugindo rapidamente para escapar aos que perseguiam. Todavia, 

ele escreve em  seus Comentários, que ele havia se retirado antes que a carga 

tivesse começado, por uma visão que tivera em sonho um de seus familiares: 

Antônio derrotou Cássio, embora alguns tenham escrito que ele não estivera 

presente ao combate, mas lá chegou depois da derrota, quando seus homens 

já perseguiam o inimigo. Cássio foi morto por sua grande instância e pedido, 

por um de seus servos, um fiel homem de nome Píndaro, [...]. Poucos dias, 

combateram eles de novo e Bruto foi, então, derrotado e suicidou-se [...] 

(PLUTARCO. Vidas Paralelas, Vida de Marco Antônio, XXV). 
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 Após vingarem César e retornarem para Roma, a desestabilidade que deu início à 

aliança do Triunvirato – devido às visíveis disputas pelo poder unipessoal por parte, 

especialmente, de Antônio e Otaviano – se fez ainda mais visível, o que acarretou na rápida 

rejeição a Lépido, rejeição esta que possui motivos incertos. A partir de então o Triunvirato 

passara a contar com a participação apenas dos outros dois.    

 Com este retorno, outros elementos desta luta de poder entre os vingadores de César 

foram evidenciados, como aconteceu em 42 a.C. com a rápida imposição oficial a todas as 

cidades da Itália, por parte de Otaviano, o culto a César divinizado (Divus Iulius) e a 

veneração a César enquanto divus. Consequentemente, Otaviano não tardou, aproveitando da 

recente adoção, para de conclamar como Divi filius, ou seja, o filho e herdeiro daquele que 

havia sido divinizado (ZANKER, 2005, p. 56), e isto se apresenta de forma clara nos 

documentos, como podemos perceber quando Ovídio, em Ars Amatoria, exalta tanto a figura 

de César quanto a de seu filho adotivo, afirmando que este último ainda será deus: “ó pai 

Marte, ó pai César, concedei o favor divino àquele que se apresta a partir! Em verdade, um de 

vós já é deus, o outro ainda o será” (Ovídio. Ars Amatoria, Livro I, 203-205). 

Outro elemento evidenciado com o retorno a Roma e com a aproximação de Antônio 

não somente ao Egito, mas a Cleópatra foi sua associação a Dioniso, associação esta que a 

oposição usou a seu favor para conclamá-lo como inimigo e traidor dos costumes e da religião 

romana. Enquanto isso, na Itália, Otaviano associou-se ao deus Apolo e a deusa Vênus. Não 

era incomum a associação por parte das famílias aristocráticas e imperiais aos deuses e aos 

heróis36 provenientes, sobretudo, dos mitos gregos (ZANKER, 2005, p. 66) na finalidade e na 

tentativa de justificar e, até mesmo, legitimar suas respectivas estirpes e gentes.  

Ao associar sua imagem à figura do deus Dioniso, brechas foram abertas para que 

difundissem tal ligação a algo que era muito caro para os romanos de tal período: condenar a 

preferência e a troca dos ritos considerados romanos pelos ritos estrangeiros. Marco Antônio 

foi acusado de se ligar não somente ao Egito enquanto província romana, mas como aquele 

que havia sido corrompido em detrimento dos prazeres orientais. E Otaviano, ao associar sua 

imagem às figuras de Apolo, Vênus e Enéias, almejou ressaltar seu discurso que caminhava 

em prol da manutenção da Res publica enquanto valor e costumes, haja vista que a associação 

dizia respeito, também, às próprias origens mitológicas de Roma. Como bem pontuou Zanker, 

                                                           
36 De acordo com Paul Zanker, esta associação empreendida por Otaviano estava intimamente relacionada a sua 

própria ligação com César e a sua tentativa de legitimar seus ancestrais e suas próprias intenções de poder, haja 

vista que, já em tempos da Ditadura de Júlio César, Vênus e Enéias  foram constantemente usados na cunhagem 

de moedas como sinal da origem divina da gens Iulia (ZANKER, 2005, p. 57). 
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tal vinculação empreendida por Otaviano foi extremamente articulada e possuía serventia 

inigualável para os seus anseios políticos: 

“Apolo” como um campo mitológico de ação resultaria ser 

extraordinariamente propício para os propósitos de Otaviano e para a 

formação de sua própria concepção política. A ele poderia atribuir os 

principais pontos programáticos que foram surgindo no transcurso da luta 

com Antônio e durante a construção da nova ordem. Apolo representava a 

moral e a disciplina. [...]. Otaviano atuou seguindo um estilo “militar” e 

“romano”, enquanto Antônio se servia de um estilo “asiático-egípcio” (Dion, 

48, 30). Apolo era purificador e vingador de todo tipo de audácias. [...]. 

Depois da vitória, Apolo se transforma e, como cantor da cítara, passa a ser 

um deus da paz e da reconciliação. E, como o deus mântico da sibila e a 

esfinge, poderia finalmente fazer surgir a nova era prometida há tanto 

tempo” (ZANKER, 2005, p. 75-76). 

 Esta vinculação de Antônio ao Egito, a Cleópatra e a Dioniso foi extremamente 

orquestrada na utilização das intenções de Otaviano e de seu grupo. Propagou-se a ideia de 

que tal associação dizia respeito ao afastamento de Roma, dos cidadãos romanos e do próprio 

mos maiorum, de forma geral, em prol de uma aproximação aos prazeres orientais. Através 

deste discurso, Otaviano e seu círculo, como pontua Norma Musco Mendes, o futuro Augusto 

foi colocado como herói e mantenedor da tradição: “Otávio pedia a unidade romana, se 

colocando como o defensor da tradição contra a ameaça de dominação Oriental” (MENDES, 

2006, p. 26). O ápice da difusão destes discursos que maculavam a imagem de Antônio em 

prol da reafirmação da imagem de Otaviano foi durante a cerimônia denominada como 

“Doações de Alexandria”, momento em que Marco Antônio concedeu à Cleópatra e aos filhos 

honras, benefícios e territórios o que, evidentemente, não constituiu algo agradável aos olhos 

do filho de César. Everitt pontua que tais doações constituíam um “[...] gesto simbólico, uma 

forma de acalmar a opinião pública no Oriente e reuni-la sob Antônio como Dioniso/Osíris e 

Cleópatra como Ísis/Afrodite” (EVERITT, 2008, 193).  

 Em 38 a.C., o segundo Triunvirato deu-se por encerrado, uma vez que o prazo de 

cinco anos de duração estipulado no acordo havia expirado. Porém, em 37 a.C., Antônio foi 

ao encontro de Otaviano em Roma com a finalidade de renovar o Triunvirato por mais cinco 

anos, e muito provavelmente já se dava conta do enfraquecimento de sua influência e de seu 

poder na Itália e, até mesmo, dentro das províncias. Em seguida Antônio retorna ao Egito, 

onde se preparava para a batalha contra os Partos na finalidade de vingar Crasso; já Otaviano 

preparava seu exército para a batalha contra Pompeu no Ocidente.  

Somada à propagação das representações negativas de Antônio devido à sua 

aproximação com o Oriente, sua derrota na campanha travada contra os Partos em contraste 

com a vitória de Otaviano sobre Pompeu no Ocidente, foi outro fator preponderante no 
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desgaste de sua imagem em Roma. De acordo com Werner Eck, Antônio, de tal forma, havia 

alcançado o contrário do que ele almejava ao propor a renovação do Triunvirato com 

Otaviano: 

[...] ao invés de conquistar território e saques, ele incorreu em perdas 

catastróficas de tropas e equipamentos. Antônio demorou para encontrar 

substitutos para ambas as perdas, o que limitou sua capacidade de responder 

às provocações de Otaviano. [...] No final, é claro, a notícia de sua derrota 

chegou a Roma. Era uma propaganda fracassada, e o grande comandante da 

reputação foi manchado. Isto foi especialmente prejudicial a ele [...] (ECK, 

2007, p. 31-32). 

 Para que a formação do Triunvirato fosse consolidada no pacto de Brindisi em 40 a.C., 

Otávia, irmã de Otaviano, casou-se com Antônio. No tratado de Tarentum, Otaviano havia se 

comprometido com o envio de 20000 legionários para auxiliarem Marco Antônio, porém 

enviou apenas 2000. A pessoa mais próxima que poderia ajudar, tanto devido aos laços 

estreitados quanto à capacidade militar, era Cleópatra, com a qual teve alguns filhos. Porém, 

Antônio não poderia contar com esta ajuda caso Otávia permanecesse com ele no Oriente 

(ECK, 2007, p. 34). Antônio repudiou a irmã de Otaviano, fato este que foi orquestrado pelo 

futuro Princeps e seu grupo para intensificar a propagação das imagens negativas de Antônio, 

haja vista que, para além de romper com os pressupostos do tratado que renovou o 

Triunvirato, trocou Otávia, uma matrona tipicamente romana, por Cleópatra, uma mulher 

oriental, ou seja, foi corrompido facilmente pelos valores orientais em detrimento dos valores 

e costumes romanos.  

Podemos encontrar esta visão atribuída a Antônio não somente em documentos do 

período, mas posteriores também. Veléio Patérculo, contemporâneo do Principado de 

Augusto em seus primeiros anos, viveu a maior parte de sua vida no contexto do governo de 

Tibério, também reproduz esta imagem dual, em sua obra História Romana, construída sobre 

Augusto e Marco Antônio: “[...]. Mais tarde, ao inflamar sua paixão por Cleópatra e como 

efeito de seu enorme aviltamento moral, que sempre aumenta ao encontrar possibilidades, 

facilidade e bajuladores, decidiu declarar guerra a sua pátria” (Veléio Patérculo. História 

Romana, 82). Em decorrência deste repúdio a Otávia, Werner Eck pontua que Otaviano fez 

inúmeras acusações sobre Antônio, especialmente no que diz respeito às terras outrora 

conquistadas pelas tropas romanas que, agora, estariam sujeitas ao filho da rainha do Egito. 

Devido a este afloramento das hostilidades entre os dois, um conflito maior estava na 

iminência de iniciar (ECK, 2007, p. 34). 

Inicialmente a guerra foi declarada contra Cleópatra, haja vista que ela constituía um 

elemento externo a Roma e, como pontua Anthony Everitt, Otaviano não poderia iniciar a 
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guerra contra Marco Antônio, uma vez que daria início a outra guerra civil, o que constituiria 

algo contrário ao seu discurso de instaurar a pax romana; e, para além disto, não almejava que 

os partidários de Antônio se tornassem seus inimigos declarados (EVERITT, 2008, p. 210).   

Em 33 a.C., com o fim do Triunvirato, a guerra contra Cleópatra, Egito, os costumes 

orientais e, sobretudo, contra a ameaça que Antônio ainda representava para o poder de 

Otaviano, estava oficialmente declarada e, posteriormente nas Res Gestae, o já aclamado 

Augusto justificou a Batalha do Áccio a partir do apoio e lealdade que recebeu de Roma e de 

suas províncias: 

A Itália inteira fez, espontaneamente, um juramento de lealdade a mim e 

exigiu-me comandante da guerra que venci em Áccio. Juraram de modo 

idêntico as províncias das Gálias, as Hispânias, a África, a Sicília e a 

Sardenha (Res Gestae Diui Augusti, XXV). 

De acordo com Eck, em 01 de janeiro de 33 a.C. Otaviano havia se tornado Cônsul 

mais uma vez e deu início à primeira sessão do Senado com acusações a Marco Antônio de ter 

violado e traído os interesses romanos (ECK, 2007, p. 34). Antônio, temeroso de uma 

possível conspiração contra ele, optou por tomar a iniciativa do embate, ordenando de tal 

forma que seu exército e o exército de Cleópatra se dirigissem e se instalassem na costa da 

Ásia Menor, em Éfeso e, por outro lado, Otaviano tentou impedir que Antônio pudesse ter 

qualquer tipo de acesso à Itália (ECK, 2007, p. 34). Sobre a batalha, Veléio Patérculo nos diz 

muito não somente sobre esta imagem de instaurador da paz e salvador da Res publica 

difundida por anos sobre o Princeps Augusto, mas também daqueles que faziam parte de seus 

círculos mais próximos e que foram essenciais para a manutenção de sua imagem e de seu 

poder, como por exemplo, Agripa:  

Logo chegou o dia mais decisivo, em que César e Antônio combateram com 

as esquadras frente a frente, um pela salvação, e outro pela ruína do mundo. 

O flanco direito da armada Juliana estava confiado a Marco Lúrio, o 

esquerdo a Arrúncio; toda a tática da batalha naval correspondia a Agripa. 

[...] Por outro lado estavam os exércitos da terra, que dirigiam Tauro o de 

César e Canídio o de Antônio. [...] César, querendo render com as palavra 

aos que podia vencer com sua espada, gritando e indicando que Antônio os 

havia abandonado, lhes perguntava a favor de quem e contra quem lutavam. 

No entanto eles, como haviam lutado grande tempo a favor de um general 

desaparecido, cederam à vitória abandonando as armas a duras penas e César 

lhes prometeu clemência e respeitar suas vidas antes que eles lhe pedissem 

(Veléio Patérculo. História Romana, 85). 

  Após o embate naval próximo ao Áccio, na Grécia, em agosto do ano 31 a.C., Antônio 

e Cleópatra fugiram para o Egito enquanto Otaviano retornou para Roma. Apenas um ano 

após o início desta batalha, Otaviano planejou uma invasão a Alexandria na finalidade de 

derrotar, de uma vez, Marco Antônio e a rainha do Egito. Após a derrota deste último embate, 
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Antônio cometeu suicídio e não tardou muito para que Cleópatra fizesse o mesmo, deixando 

uma áspide a picar. Sobre a derrota de Antônio e a rainha, Suetônio construiu um relato em 

sua obra De Vita Caesarum: 

Não se demorou mais do que vinte e sete dias em Brundísio até que as 

reivindicações dos soldados fossem atendidas e, contornando a Ásia e a 

Síria, chegou ao Egito, apoderando-se rapidamente de Alexandria – onde 

Antônio se refugiara com Cleópatra -, após sitiá-la. Certamente impeliu 

Antônio, que tentava negociar a paz tarde demais, á morte, e viu-o morto. 

Também trouxe o psilos, à presença de Cleópatra, a quem desejava 

ardentemente salva para seu triunfo, a fim de que extraíssem o veneno e a 

peçonha de seu corpo, pois se acreditava que ela tivesse morrido pela picada 

de uma serpente. Concedeu a ambos a honra da sepultura comum e mandou 

que o túmulo iniciado por eles próprios fosse terminado. O jovem Antônio, o 

mais velho dos dois filhos de Fúlvia, foi arrebatado à estátua do divino Júlio, 

junto à qual fora refugiar-se depois de muitas súplicas vãs, e morto. Do 

mesmo modo, condenou ao suplício Cesarião, que Cleópatra dizia ter sido 

gerado com César, capturado enquanto fugia. Salvou os outros filhos 

comuns a Antônio e à rainha, como se ligados a si por laços de parentesco, 

ajudando-os e favorecendo-os em seguida conforme sua condição (Suetônio. 

De Vita Caesarum. Diuus Augustus, XVII). 

 Interessante percebermos a ênfase que Suetônio deposita na clementia do Princeps 

para com os inimigos, não somente com Cleópatra e Antônio, mas com os próprios filhos dos 

mesmos. Clementia esta que constitui um dos principais elementos nos discursos 

característicos de seu governo, juntamente com a uirtus, a iustitia e a pietas37.  

Como pontua Eck, após a batalha do Áccio, Otaviano retorna a Roma e recebe 

homenagens e títulos, a saber, as duas construções concebidas antes da batalha, ou seja, o 

templo de Apolo sobre o Palatino e seu mausoléu38 que, a partir de então, estavam dedicados 

a ele. Além disto, uma cidade chamada Nicópolis foi fundada e nomeada em honra a sua 

vitória e ao estabelecimento da paz em Roma. E ainda, um altar foi servido a Otaviano como 

agradecimento a sua vitória e, a cada quatro anos, jogos foram realizados na finalidade de 

celebrar a virada trazida com a Batalha do Áccio (ECK, 2007, p. 43). Porém, uma das 

honrarias sobrepôs-se, em termos de significado e importância não apenas para Augusto, mas 

                                                           
37 De acordo com Karl Galisnky, estas quatro características, uirtus, clementia, iustitia e pietas estavam 

intimamente relacionadas uma as outras e perpassaram todo o governo de Augusto, e dizem respeito a: a 

primeira, uma característica significativamente atribuída aos homens, poderia possuir tanto uma conotação de 

vitória no campo de batalha, e/ou designação para os grandes feitos prestados à urbe romana; a segunda, assim 

como a uirtus, estava relacionada às condutas em um campo de batalhas e, para além disto, designava o modo de 

agir e de se relacionar entre um indivíduo e outras pessoas; a terceira corresponde a uma característica essencial 

a um governante, estando ligada, mais uma vez, tanto à guerra como às leis e, por fim, a pietas consistia nos 

cuidados que o Princeps deveria ter não apenas com os deuses, mas também com a familia e para com a pátria 

(GALINSKY, 1998, p. 81-89). 
38 De acordo com Paul Zanker, estes dois edifícios representativos “[...] não são menos destacados enquanto 

manifestações da própria glorificação. Com estas edificações não se pretendia senão a difusão da imagem de um 

líder carismático sem ter em consideração com as tradições da Res publica” (ZANKER, 2005, p. 45).  
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também para os romanos, que foi o decreto estipulado pelo Senado para manter as portas do 

Templo de Jano fechadas. Isto conferia a Otaviano o estatuto de restaurador e mantenedor da 

paz, uma vez que em tempos de guerra as portas deste templo deveriam permanecer abertas, 

sendo fechadas apenas em momentos de paz. De acordo com Suetônio:  

O templo de Jano Quirino, fechado apenas duas vezes desde a fundação da 

Cidade até a sua época – e por um tempo mais breve -, ao estabelecer a paz 

por terra e mar, ele o fechou três vezes. Entrou triunfante na Cidade duas 

vezes, depois da guerra de Filipos e, novamente, depois da guerra da Sicília. 

Celebrou três triunfos curuis, o da Dalmácia, o de Áccio e o de Alexandria, 

todos num espaço contínuo de três dias (Suetônio. De Vita Caesarum, Diuus 

Augustus, XXII). 

A partir de então, Otaviano dá início à construção do que hoje os historiadores 

denominam como Principado. Faz-se importante ressaltarmos que esta nomenclatura é uma 

construção dos historiadores modernos, como bem pontuou Karl Galinsky ao enfatizar que 

esta distinção temporal entre República e Império designa uma mudança de regime político 

que não foi sentida desta forma pelos contemporâneos de Augusto (GALINSKY, 2007, p. 8). 

Os historiadores passaram a utilizar este termo na finalidade de ordenar a História Romana, 

bem como devido à modificação que perceberam dentro da política e da sociedade latina. Tal 

designação está intimamente associada ao primeiro título recebido por Otaviano após a 

batalha do Áccio, em 28 a.C., o de Princeps Senatus perpétuo, ou seja, o primeiro homem do 

Senado, como ele mesmo nos diz nas Res Gestae: “Fui, por dez anos seguidos, triúnviro da 

república que se organizava. Por quarenta anos, até o dia em que escrevi essas linhas, fui 

príncipe do senado” (Res Gestae Diui Augustii, VII). Como pontua Erich Gruen, o termo 

Princeps já era de uso comum na Res Publica, porém possuía uma denotação diferente da 

qual utilizamos hoje e da qual era utilizada na época de Tácito (GRUEN, 2007, p. 33); e o uso 

de Princeps no período augustano esteve associado às designações e aos pressupostos de sua 

utilização na República, ou seja: “[...] uma designação de figura influente, um sinal de estima 

e autoridade” (GRUEN, 2007, p. 34). E ainda, como pontua Pierre Grimal, o Princeps 

Senatus é a figura de maior importância no Senado romano: “[...] (em principio, o de idade 

mais avançada entre os antigos cônsules), não é o presidente da sessão (é o cônsul em funções 

quem toma a iniciativa de convocar a assembleia e que a ela preside), mas é o primeiro a 

proferir o seu parecer. E este primeiro parecer reveste-se de uma excepcional importância, 

pelo próprio fato de constituir uma espécie de presságio” (GRIMAL, 1992, p. 45).  

Assim como Princeps, o termo Imperator - enquanto um título de vinculação militar – 

e a forma de governo relacionada a ele, o Imperium, já eram conhecidos e usados antes 

mesmo do Principado. O que acontece, de acordo com Renan Frighetto, é que a partir de 
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então o termo Imperium toma uma nova forma de poder que consiste na figura do Princeps 

(FRIGHETTO, 2008, p. 150). Consideravelmente o Principado de Augusto foi caracterizado 

enquanto uma Monarquia, porém, ainda de acordo com Frighetto, tal associação é arriscada já 

que existe uma importante diferença entre a Monarquia grega e o Império romano. A 

primeira, desde Heródoto, vinculava-se ao exercício do poder que possuía um caráter não 

somente absoluto, mas também pessoal, enquanto o Império romano pode ser entendido como 

um poder de mando militar, tendo adquirido de forma visível o caráter pessoal apenas com 

Augusto, além de ter sido, tipicamente, um poder exercido pelos Cônsules como uma 

implicação do consentimento atribuído pelo Senado e pelo povo de Roma (FRIGHETTO, 

2008, p. 148-149). 

Ou seja, o conceito de Imperium ganhou, a partir do século I d.C., uma 

dimensão mais ampla que a de ‘mando militar’, sendo daí em diante 

entendido como poder delegado pela comunidade política ao Princeps para 

que este realizasse sua defesa in toto, tanto em relação aos assuntos internos 

como também com respeito as ameaças externas. Nesse sentido todas as 

campanhas militares levadas a cabo dentro e fora dos limites do universo 

greco-latino, passavam a ter uma importância vital para a credibilidade do 

Princeps e para a manutenção de sua autoridade. Por outro lado, a auctoritas 

do Princeps deveria, igualmente, defender os interesses da aristocracia 

senatorial em matéria administrativa, além de ter uma postura acorde com a 

imagem do bom governante detentor da clementia e da iustitia [...] 

(FRIGHETTO, 2008, p. 150-151). 

Tendo recebido o título de Princeps Senatus em 28 a.C., no ano seguinte Otaviano 

também recebe o título de Imperator, ou seja, o encargo de Imperador, aquele que seria o 

primeiro homem à frente do exército. O próprio Princeps enfatiza a importância de se estar à 

frente do exército nas Res Gestae, ao considerar todos os feitos do exército como se fossem de 

sua íntegra responsabilidade, elencando, ainda, a supremacia de seu exército em relação aos 

de outros comandantes: 

Fundei colônias militares na África, na Sicília, na Macedônia, nas duas 

Espanhas, na Acaia, na Síria, na Gália Narbonense e na Psídia. Mas na Itália 

há vinte e oito colônias fundadas por minha autoridade, as quais, enquanto 

vivi, foram muito afamadas e de população numerosa. Recuperei, ao vencer 

inimigos na Espanha, na Gália e entre os dálmatas, muitos estandartes 

militares perdidos por outros comandantes. Obriguei os partos a devolver-me 

os espólios e as insígnias de três exércitos romanos e a rogarem súplices a 

amizade do povo romano. Guardei essas insígnias nos penetrais do templo 

de Marte Vingador (Res Gestae Diui Augusti, XXIX; XXX). 

Devemos ressaltar que o exército constituía um elemento de extrema importância para 

o imaginário da sociedade romana imperial. De acordo com Paul Erdkamp, o exército 

ultrapassa os limites de uma simples organização de luta que possuía como finalidade a 

vitória; muito além disto, o exército constituiu parte integrante desta sociedade e, ao mesmo 
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tempo, por ela também teve sua estrutura influenciada (ERDKAMP, 2010, p. 278). 

Importância esta que já se fazia presente ao longo de todo o período republicano, e que o 

Princeps soube muito bem articular em prol da construção de uma boa imagem de seu 

governo ao tomar a posição de um líder militar. Em Epistulae Heroidum, podemos perceber a 

justificação e a importância destinada às guerras se levarmos em conta que muitas das 

heroínas ovidianas foram abandonadas por seus heróis em detrimento de alguma guerra, ou 

seja, há a clara contraposição entre as ações descabidas de aceitação moral provocadas pelo 

amor desmedido e a sobriedade do herói que cumpre suas obrigações para com o exército. Na 

epístola de Penélope a Ulisses podemos perceber a reapropriação de um mito grego dentro de 

um contexto militar do Principado de Augusto: em um momento em que as guerras civis 

faziam parte de uma realidade não muito distante para os romanos, e que o Princeps promovia 

guerras externas, fazia-se necessário justificar a necessidade das mesmas, especialmente 

através da atuação e proteção divinas sobre as batalhas e sobre o exército. Muitos poetas 

puderam ajudar o Princeps nestas justificativas: 

Em uma palavra, a cada vez que assassinavam alguém do exército aqueu, o 

coração da enamorada se gelava no peito. Mas o deus tem sido justo e bom 

guardião de meu casto amor: Tróia se converteu em cinzas, e meu marido 

está a salvo. Os príncipes argos voltaram, [...] oferecem botins extrangeiros 

aos deuses de nossa terra. As recém casadas realizam agradecidas oferendas 

porque seus maridos voltaram com vida [...]” (Ovídio. Epistulae Heroidum, 

Epístola de Penélope a Ulisses, 23-29). 

  Ainda devemos levar em consideração outro fator de extrema importância, pois como 

pontua Norma Mendes, constantemente os Imperadores tornaram-se chefes absolutos do 

exército, sabendo assim usar este fator em seu benefício: “é importante frisar que o exército 

(legiões e tropas auxiliares) era composto pela população do Império inteiro, integrando todos 

os cidadãos da Itália e das províncias e não cidadãos. A submissão do exército significava, 

desta forma, a submissão de todos os habitantes do Império ao imperador” (MENDES, 2006, 

p. 33).  

Como pontuamos anteriormente, o Principado de Augusto não aconteceu de forma 

natural ou a partir de uma chegada arbitrária e repentina ao poder, tampouco individual; ao 

contrário disto, foi uma construção iniciada desde suas primeiras aproximações com César e, 

sobretudo, aconteceu em conjunto com grupos de pessoas que auxiliaram nas articulações 

necessárias para que este governo se consolidasse na memória dos romanos. De acordo com 

Veyne:  

Em suma, o sistema imperial erguia-se sobre a classe dirigente, que era a 

nobreza senatorial, pelo menos até o século III. Ou, em outras palavras, as 

famílias senatoriais constituíam uma potência com a qual era preciso contar; 
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haviam conservado suas riquezas e sua influência sobre sua clientela de 

notáveis e camponeses (VEYNE, 2009, p. 9). 

 Como vemos mais adiante, Otaviano recebeu a adoção de seu tio Júlio César e se 

inseriu no cenário político em um momento permeado por guerras civis e pelo desgaste dos 

mores maiorum, ao menos esta é a forma como as preleções presentes nos documentos 

retratam: 

[...] Decidindo César uma expedição contra os dácios e partos depois da 

recuperação das Espanhas, ele, mandado previamente a Apolônia, dedicou-

se aos estudos. Quando soube do assassinato de César e de que era seu 

herdeiro, por muito tempo hesitou se deveria apelar para as legiões próximas 

e, na verdade, abandonou tal ideia como precipitada e imatura (Suetônio. De 

Vita Caesarum, Diuus Augusti, VIII).   

Já em 27 a.C.39, Otaviano se apresentou como restaurador da Res Publica e não como 

inovador, por este motivo constantemente se remetia aos antepassados (ZANKER, 2005, p. 

230). O Princeps “[...] soube propor, a este mundo em deriva, menos um sistema novo do que 

uma justificação nova para tudo quanto, no sistema antigo, se mantinha viável” (GRIMAL, 

1992, p. 18). Vale ressaltar que, ainda assim, não deixou de enfatizar a importância de se 

restaurar a Res Publica de uma forma que não houvesse exclusão da necessidade de inserir 

elementos novos, especialmente no que diz respeito à forma de governo, já que não pretendia 

se igualar à Ditadura de Júlio César, como podemos perceber em Res Gestae: “Não aceitei a 

ditadura a mim, presente ou ausente, oferecida pelo povo e pelo senado, quando eram 

Cônsules M. Marcelo e L. Arrúncio. [...] em poucos dias, às minhas custas e por meu 

empenho, livrei do medo e dos perigos toda a comunidade” (Res Gestae Diui Augusti, V). E, 

ainda, podemos perceber estas características de diferenciação entre o governo do Princeps e 

de César, ressaltando os atos de Otaviano como superiores aos de seu tio avô, como Ovídio 

diz em Metamorphoseon Libri: “e ele enxerga os nobres atos de seu filho, confessa que são 

maiores do que os seus próprios, pela primeira vez alegrando-se de ter sido superado. Mas o 

filho se recusa a ter sua glória colocada acima da de seu pai (Ovídio. Metamorphoseon Libri, 

Livro XV, 872-875). 

Assim sendo, o governo de Augusto não poderia ser caracterizado, na prática, aos 

moldes de uma Res Publica devido à auctoritas que o Princeps possuía, mas também não 

poderia ser qualificado como uma Monarquia, de acordo com a vontade expressada por ele 

                                                           
39 Pierre Grimal propõe a data de 27 a.C. por defender que o Principado de Augusto, ou o “Século de Augusto”, 

tenha se iniciado somente nesta mesma data quando o Princeps recebe do Senado o título de Augustus 

(GRIMAL, 1992, p. 16). Porém, acreditamos que o Principado não tenha uma data exata de início, sendo mais 

plausível, talvez, demarcarmos este período a partir do momento em que Otaviano retorna a Roma vitorioso após 

a Batalha de Áccio e recebe o título de Princeps Senatus.  



91 

 

(EDER, 2007, p. 15).  Seus discursos e os discursos daqueles que o circulavam exaltavam a 

necessidade de se restaurar a pax romana, bem como os costumes ancestrais, o que seria 

possível a partir da restituição da Res Publica e Otaviano se apresentou como aquele que seria 

capaz de realizar tais esforços, tendo enfatizado no final de seu governo, nas Res Gestae, que 

de fato os realizou:  

No consulado de M. Vinício e Q. Lucrécio depois no de P. Lêntulo e Cn. 

Lêntulo e, em terceiro lugar, no de Paulo Fábio Máximo e Q. Tuberão, 

havendo entre o senado e o povo romano consenso de que eu fosse escolhido 

para curador único das leis e costumes com o poder máximo, nenhum cargo 

concedido contrariamente ao costume dos antepassados eu aceitei. Os que, 

então, o senado quis que fossem desempenhados por mim, desempenhei-os 

inteiramente pela autoridade tribunícia. Eu mesmo mais de cinco vezes pedi 

e aceitei um colega senador para o exercício dessa autoridade (Res Gestae 

Diui Augusti, VI). 

 Diante deste contexto, ainda de acordo com Veyne, o poder no Império não fazia de 

seu discurso voltado para a restauração da Res Publica algo distante da própria realidade 

contextual, haja vista que o Princeps possuía o compromisso e também a necessidade de não 

abolir a República, pois esta lhe era imprescindível: “[...] sem a ordem senatorial, sem os 

cônsules, os magistrados e os promagistrados, o Império, destituído de sua coluna vertebral, 

ruiria” (VEYNE, 2009, p. 9). De acordo com Mendes, no Principado de Augusto, o Senado 

funcionava como um corpo de funcionários civis que anunciavam e confirmavam as ações e 

decisões do Princeps: “teoricamente, o princípio da soberania do Senado e do povo foi 

respeitado” (MENDES, 2006, p. 36). E esta aparência de soberania ficou em evidência 

especialmente no momento em que o Princeps realiza um pronunciamento devolvendo o 

poder para o Senado e para o povo de Roma: “nos atos oficiais, o sistema inaugurado em 27 é 

naturalmente designado pelo nome de Res publica reddita, ou Res publica restituta, o que 

significa que o poder tinha sido ‘entregue’ aos seus legítimos detentores, o Senado e o Povo 

de Roma” (GRIMAL, 1992, p. 44).  

 A partir da exposição constante por parte do Princeps e de seu grupo sobre a crise dos 

costumes morais de Roma, bem como a condenação às constantes guerras civis, Otaviano 

passou a ser visto sob o prisma de duas características principais, as quais estão presentes nas 

próprias poesias construídas por seus contemporâneos, nos monumentos arquitetônicos e nas 

moedas cunhadas ao longo de seu governo, mas que também perduraram pelos longos anos 

do Império Romano. E estas características estão intrinsecamente ligadas a estes dois fatores 

que mencionamos acima: pela crise dos costumes o Princeps foi tido como o restaurador dos 

mesmos; pelas constantes guerras civis, foi concebido e visto como um grande líder militar 

responsável por trazer, de volta, a paz aos romanos. Como nos mostra Suetônio: “promoveu 
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mudanças e instituiu muita coisa nova nos assuntos militares, e também fez retroceder 

algumas características ao modo antigo” (Suetônio. De Vita Caesarum, Diuus Augustus, 

XXIV).  

 Quando Ovídio, em Tristia, ao implorar pela clementia do Princeps, se não através da 

permissão de seu retorno a Roma, ao menos pela concessão de um exílio mais brando, 

enaltece a gens Iulia, o próprio governo, as leis implementadas por Augusto e, sobretudo, um 

século de esplendor, nos remete à ideia de um momento permeado por paz e estabilidade:  

Que seja assim, sabeis se meu erro me arrastou, e meu espírito foi 

imprudente, e não perverso; posto que dos menores cidadãos, se fui dedicado 

àquela família, se as ordens públicas de Augusto foram importantes para 

mim, se afirmei que os séculos seriam felizes, sendo ele imperador; e, fiel, 

ofereci incenso em homenagem a César e aos Césares, se foi este meu 

sentimento, assim, perdoai-me, ó deuses (Ovídio. Tristia, Livro I, Elegia II, 

122-135). 

 E ainda, quando Veléio Patérculo, um historiador que também foi contemporâneo de 

Augusto, aponta que, uma vez instaurada a pax romana, o clima de paz e estabilidade foi 

retomado, bem como a recuperação das antigas leis e costumes provenientes da Res publica: 

Se pôs fim às guerras civis depois de vinte anos, se deu fim às campanhas 

exteriores, retomou a paz; [...] se reestabeleceram as leis em seu antigo 

vigor. [...] Aquela inveterada e antiga constituição do estado foi recuperada. 

Os campos voltaram a cultivar-se, [...], os homens se encontravam de novo 

seguros [...] Os homens mais notáveis que recebiam triunfos e grandes 

honras custearam obras de magnificência para a cidade a instâncias a mando 

do príncipe (Veléio Patérculo. História Romana, Livro II, 89, 3-5). 

 Percebemos que esta pax romana está vinculada, nos discursos, às propostas do 

Princeps Augusto em findar as guerras civis e estabelecer a paz em Roma. Porém, como 

pontua Joseph Farrel, vale salientar que mesmo encerrando as guerras civis, Augusto investiu 

em guerras contra os inimigos externos com a finalidade da anexação de territórios 

(FARREL, 2005, p. 44). Muitos historiadores e poetas que escreveram durante o Principado 

de Augusto e, até mesmo, em períodos posteriores, caracterizam o governo do mesmo a partir 

da retomada do clima de paz e estabilidade. Na historiografia atual ainda podemos encontrar, 

algumas vezes, certo exagero e reprodução deste ideal propagado sobre o governo de Augusto 

contido nos próprios documentos, como vimos. Podemos perceber tais traços em Pierre 

Grimal, quando o autor afirma que “o conjunto do Império permaneceu numa paz profunda e 

conheceu uma unidade sem precedentes” (GRIMAL, 1992, p. 10), e que, dentro deste 

contexto, “a poesia, por fim, é a linguagem dos deuses; possui uma natureza sobre-humana; 

[...]. Era natural que o século de Augusto, que viveu a transformação da religião nacional 

fosse o grande século por excelência da poesia inspirada” (GRIMAL, 1992, p. 79). 
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Estes escritos transmitem uma imagem de que, uma vez instaurada a pax romana, o 

suposto clima de paz e estabilidade teria fornecido espaço e condições favoráveis para que a 

arte fosse desenvolvida, sobretudo a poesia. No entanto, não deixando de lado a capacidade 

artística de cada poeta, a poesia nos parece muito mais um instrumento utilizado por Augusto 

– através dos círculos literários de Mecenas e de Messala Corvino – para propagar tal ideal de 

paz e estabilidade e de um governo memorável, em um ambiente em que ainda havia conflitos 

entre distintos grupos dentro da própria aristocracia romana, do que fruto de uma harmonia da 

urbs. 

Este período que se estende desde a chegada de Otaviano a Roma, após a Batalha do 

Áccio, até o ano 27 a.C., momento em que ele passou a Res publica de seu poder para o 

comando do Senado e do povo, como afirma nas Res Gestae (Res Gestae Diui Augusti, 

XXXIII), é denominado pelo autor Walter Eder como “Período Otaviânico”. Momento este 

em que o Princeps “[...] tentou comprar seu reconhecimento como Primeiro Cidadão e o 

maior benfeitor” (EDER, 2007, p. 23), ou seja, foi uma fase de seu governo em que Otaviano 

demonstrou uma clara preocupação em justificar, legitimar e consolidar não somente a forma 

pela qual chegou ao poder, mas a paz que teria se instaurado devido aos seus esforços e, 

sobretudo, o que ele viria a fazer daí por diante. Deve-nos ficar claro que esta divisão das 

posturas adotadas pelo Princeps nos diferentes períodos de seu governo, que todas as posturas 

não poderiam se desvencilhar umas das outras mas, ao contrário, estavam todas 

intrinsecamente associadas. De acordo com John Scheid: 

Assim, o espírito das iniciativas religiosas de Otaviano entre 43 e 28 

claramente era uma parte concomitante desta política. Ser piedoso 

significava restaurar tradição, instituições e construções, em resumo, 

respeitar os deuses assim como ele declarou respeitar seus concidadãos e os 

aliados do povo romano (SCHEID, 2007, p. 187). 

  Ainda de acordo com o autor Eder, esta fase se encerra justamente no momento em 

que passa a ter uma maior preocupação com as normas republicanas (EDER, 2007, p. 23) e 

destinar maior atenção aos discursos que se voltavam à tentativa de restauração dos mores 

maiorum. Podemos encontrar tais características e preocupações do Princeps na obra 

Metamorphoseon Libri, no momento em que Ovídio narra:  

Seja em que terra o homem viver, em todo o mundo, será dele para governar, 

e os mares também. E quando a paz chegar em todos os lugares, sua mente 

se voltará para a lei e a ordem, para a justiça civil. E os homens aprenderão, 

a partir desse sublime exemplo (Ovídio. Metamorphoseon Libri, Livro XV, 

847-852). 
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Após termos realizado considerações acerca da trajetória do Princeps Otaviano desde 

sua adoção por Júlio César e formação do segundo triunvirato até chegarmos ao momento em 

que a ele foram concedidos os títulos de Princeps Senatus e Imperator, nos debruçamos, 

doravante, na fase de seu governo em que ele expressa esta atenção – de forma mais intensa - 

aos antigos costumes e à antiga moral. Nosso enfoque diz respeito especialmente a uma parte 

destes mores maiorum, a saber, ao incentivo à própria familia romana e ao matrimônio, 

perpassando pela regulamentação das próprias relações amorosas por ser este o ponto mais 

forte de intersecção com a narrativa ovidiana em Epistulae Heroidum. Ressaltamos, no 

próximo tópico, os demais títulos recebidos por Otaviano, especialmente o de Augustus; 

realizamos também considerações acerca do consensus construído e legitimado não somente 

pelo Princeps, mas por seu grupo, consensus este que também permitiu a construção de um 

imaginário Imperial que perdurou não somente no tempo de seu governo, mas também ao 

longo do Império romano; por fim, ressaltamos uma das formas pelas quais este imaginário 

pôde ser propagado para a sociedade: através dos círculos literários de patronato.  

 

2.2. O ESFORÇO DE REMEMORAÇÃO DO MOS MAIORUM: PROEMINÊNCIA 

DA FAMÍLIA, DO MATRIMÔNIO E A TENTATIVA DE CONSOLIDAÇÃO DA 

GENS IULIA 

 A política construída por Otaviano e seu grupo, desde o início, mostrou-se preocupada 

com a tentativa de se encerrar as guerras civis, instaurar a pax romana e, sobretudo, restaurar 

a Res Publica e, juntamente a ela, todo o conjunto dos costumes e da moral dos ancestrais, os 

mores maiorum. Por mais que possamos ter esta percepção enquanto uma trajetória construída 

desde os anos iniciais de seu governo, até mesmo antes, apenas no ano de 27 a.C. que esta 

última preocupação, aqui pontuada, se oficializou. Exatamente devido a este ponto optamos 

por seguir a divisão do governo do Princeps proposta por Walder Eder, como assinalamos no 

final do tópico anterior. Após o empenho em demonstrar e consolidar no imaginário romano 

daquele período que as guerras civis haviam tido um desfecho, Otaviano se destina 

oficialmente à recuperação da República e, por este motivo, obtém o título de Augustus, como 

ele mesmo diz nas Res Gestae: 

Em meu sexto e sétimo consulados, depois de extinguir as guerras civis e, 

por consenso de todos, senhor de tudo, passei a república de meu poder para 

o arbítrio do senado e do povo romano. Por esse mérito pessoal fui chamado 

de “Augusto” por decreto do senado: os umbrais de minha casa foram 

publicamente cobertos com louros, uma coroa cívica foi afixada acima de 

minha porta e um escudo de ouro posto na cúria Júlia. Atestava a inscrição 

do escudo que o senado e o povo romano o davam a mim pelo valor, pela 
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clemência, pela justiça e pelo senso do dever. Depois disso, vi-me à frente de 

todos pela autoridade, mas nenhum poder tive a mais do que meus outros 

colegas também investidos de cargos (Res Gestae Diui Augusti, XXXIV). 

 De acordo com Eck, a decisão tomada por Otaviano, seus conselheiros e amigos 

políticos de se restaurar a Res Publica, ao menos em nome, foi muito bem articulada e 

pensada em um momento certo, uma vez que a constituição era imbuída, em grande parte, de 

elementos tradicionais, porém com acréscimos de elementos novos; as novidades diziam 

respeito, desta vez, aos mecanismos que pudessem proteger o poder de Otaviano e do seu 

grupo (ECK, 2007, p. 48). Como pontua o autor: “[...] taticamente foi, sobretudo, uma 

questão de escolher o momento certo para que a restauração da república e a confirmação do 

poder de Otaviano pudessem parecer tanto naturais como complementares” (ECK, 2007, p. 

48) e, para além disto, Zanker acredita que este gesto de devolução da Res Publica para as 

mãos do Senado e do povo romano representou um “[...] grande gesto que permitiu a 

aristocracia conservar as formas no futuro com o novo Estado” (ZANKER, 2005, p. 116). 

Devemos pensar esta restauração da Res Publica empreendida por Augustus, antes de 

qualquer outro fator, enquanto uma restauração moral (GALINSKY, 1998, p. 63-72) 40, como 

bem pontua o autor: 

Qualquer verdadeira restauração da Res Publica, portanto, tinha que começar 

com a substancial renovação destes valores e ideais [...] A essência, então, da 

restauração de Augusto da Res Publica não foi a “constituição augustana”, 

mas a nomeação do antigo espírito e valores da Res Publica que fez dela 

uma comunidade (GALINSKY, 1998, p. 63). 

Estes elementos foram ainda confirmados de forma mais veemente em 21 a.C., 

momento em que recebeu os títulos de Tribuno perpétuo e Procônsul; por meio do primeiro 

título, o Princeps pôde usufruir dos poderes de um Tribuno, ou seja, coube a ele o direito de 

punir ou prender quem se opusesse a ele, a qualquer decisão da Assembleia e também do 

Senado e, com o segundo título, passou a ter direito de arrecadar impostos das províncias 

romanas (SILVA, 2010, p. 4). Na parte VI, das Res Gestae, Otaviano demonstra de forma 

clara estes poderes. Como já usamos anteriormente este fragmento, ressaltamos neste 

momento apenas a parte que se faz de maior importância: “[...] nenhum cargo concedido 

contrariamente ao costume dos antepassados eu aceitei. Os que, então, o senado quis que 

fossem desempenhados por mim, desempenhei-os inteiramente pela autoridade tribunícia” 

(Res Gestae Diui Augusti, VI). O Princeps revestiu-se, de tal modo, de poderes legislativos, 

                                                           
40 De acordo com Erich Gruen, devemos nos atentar ao fato de que a frase Res Publica restituta não foi 

encontrada em documentos oficiais do período, nem mesmo nos versos dos poetas augustanos ou posteriores ao 

Princeps, mas que foi uma construção dos historiadores da modernidade (GRUEN, 2007, p. 33).  



96 

 

executivos e judiciários, cabendo a ele o direito de propor não somente leis e decretos, mas 

também o direito à autonomia de executá-los, além de, como já mencionamos, poder punir 

quem ferisse sua auctoritas (SILVA, 2010, p. 5). 

 Voltemos, então, ao ano de 27 a.C.,  especificamente ao fragmento XXXIV das Res 

Gestae, no momento em que se narra que houve a transmissão das Res Publica de seu poder 

para o arbítrio do Senado e do povo romano, tendo sido tal abdicação vetada e todos os 

poderes devolvidos ao Princeps pelo Senado. Em decorrência deste feito do Princeps, o até 

então Otaviano recebe o título de Augustus, forma pela qual, doravante, passamos a nomeá-lo 

nesta Dissertação.  De acordo com Semíramis Corsi Silva, o título de Augustus possuía 

intrínseca ligação com as conotações religiosas e também com o verbo augere (aumentar), 

tenso sido utilizado, até então, apenas no âmbito de alguns lugares sagrados e divindades 

criadoras (SILVA, 2010, p. 4).  

 Inicialmente Augusto se associaria a Rômulo uma vez que, assim, poderia ligar-se 

instantaneamente à fundação de Roma, o que corroboraria com todas as suas intenções de 

restauração dos mores maiorum e da Res Publica, como diz Suetônio:  

[...] Em seguida, assumiu o cognome de “Caio César" e ainda o de 

“Augusto”, um por legado do tio mais velho, outro por resolução de 

Munácio Planco: julgando alguns convir que fosse chamado Rômulo, como 

se ele próprio fosse também o fundador da Cidade, prevaleceu que seria 

preferivelmente chamado Augusto, com um cognome não apenas novo, mas 

também mais grandioso, pois tanto os locais santos como aquilo que neles é 

consagrado por augúrio são chamados “Augustus”, de auctus, auium gestus 

ou gustus, como também Ênio ensina em seus escritos: “Depois que a 

famosa Roma foi fundada por um augúrio divino” (Suetônio. De Vita 

Caesarum, Diuus Augustus, XXII). 

 Porém, ao mesmo tempo em que este vínculo se fazia profícuo, poderia também se 

tornar problemático, uma vez que esteve ligado de forma direta ao fratricídio de Remo por seu 

irmão Rômulo e, para além disto, o Princeps não gostaria de se ligar à Ditadura de Júlio 

César. Rômulo possuía estreita e clara ligação com a monarquia, da qual o Princeps buscava 

um afastamento; Augustus, pelo contrário, era equivalente a um adjetivo significativamente 

extenso, podendo denotar características como nobre, venerável e sagrado, além do verbo 

augere significar engrandecer, como vimos anteriormente (ZANKER, 2005, p. 124).  

Por mais que seu novo título de Augustus expressasse certa inovação e, até mesmo, 

uma ruptura com determinados elementos condizentes ao passado mítico de Roma, ainda 

expressava forte ligação com a religio, ou seja, de uma forma ou de outra reforçava a ligação 

que o Princeps e seu grupo tanto almejaram propagar: àquela que valorizava os costumes de 

seus ancestrais que, como muitos documentos enfatizaram não de forma ingênua, haviam se 
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perdido ou, até mesmo, haviam sido corrompidos; costumes e moral estes que diziam respeito 

não somente ao reavivamento religioso e harmonia com os deuses, mas também às 

regulamentações sobre o matrimônio para, enfim, legitimar a familia romana e, sobretudo, a 

gens Iulia, chegando, de tal forma, na busca da legitimação e justificação do próprio governo 

de Augusto.  

 Tendo em vista tais apontamentos e este intenso discurso voltado para a restauração da 

Res Publica e dos mores maiorum, devemos nos questionar acerca desta crise dos valores 

romanos e da República tão enfatizada pelos poetas, historiadores, arquietos e pelo próprio 

Princeps. Horácio, em suas Odes, nos deixa isso bem claro ao apontar que as gerações foram 

culpadas por corromper o matrimônio e as famílias: “Gerações em culpa fecundas primeiro 

poluíram as núpcias, a família, as casas; desta fonte correu a desgraça, que se espalhou pela 

pátria e pelo povo” (Horácio. Odes, III, 6,17-20).  E, ainda, Veléio Patérculo afirma que com 

Augusto os cultos aos deuses voltaram a exercer a importância que outrora exerciam, ou seja, 

há a ênfase no desuso de tais celebrações antes do Princeps governar Roma e as províncias: 

“[...] devolveu-se sua solenidade ao culto religioso” (Veléio Patérculo. História Romana, 

Livro II, 89, 4). Podemos ressaltar até mesmo a menção que Andrew Wallace-Hadrill realiza 

ao De Re Publica de Cícero, contemporâneo à Ditadura de Júlio César e aos desgastes 

ocasionados pelos conflitos e guerras civis, no momento em que exalta que homens antigos se 

esforçavam para preservar as formas e práticas de seus antepassados: 

[...] Mas a nossa idade, tendo herdado a res publica como uma obra-prima de 

pintura que já estava desaparecendo com os anos, não somente deixou de 

restaurar as cores antigas que estavam lá, mas nem sequer preocupou-se em 

preservar sua forma e seus contornos. [...] É por nossas próprias falhas, não 

por acaso, que guardamos a res publica apenas no nome, e há muito se 

perdeu a sua substância (Cícero. De Republica, 5.I-2 apud WALLACE-

HADRILL, 1997, p. 11). 

De acordo com Andrew Wallace-Hadrill, podemos perceber nas poesias e nas 

narrativas dos historiadores de finais da República, contemporâneos a Augusto e também 

posteriores a ele, que “[...] a principal, na verdade a única, teoria romana acerca da queda da 

República é, em nossos termos, uma questão cultural: a corrupção dos costumes” 

(WALLACE-HADRILL, 1997, p. 9). Corrupção dos valores antigos esta que, portanto, era 

atribuída tanto à fragmentação da familia – tão cara a esta moral – quanto ao desrespeito e 

desonras para com os deuses protetores da urbe romana. Porém, se faz de fundamental 

importância percebermos que esta constante menção à crise, à corrupção dos valores morais e 

à fragmentação da familia romana presente nas documentações diz respeito a um discurso que 

nos chegou destas representações, se remete a uma ideia que foi construída e propagada não 
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só pelos documentos escritos, mas também por outros meios, e que não significa que as 

mudanças tenham sido sentidas enquanto uma crise de forma homogênea nesta sociedade; ao 

contrário, como temos ressaltado ao longo desta Dissertação, esta é uma ideia que pode ter 

sido construída na tentativa de justificar o governo do Princeps e das medidas tomadas ao 

longo do governo Augustano.  

Em seu artigo Paixão e Desejo na Sociedade Romana: Interpretações 

Historiográficas, a autora Lourdes Conde Feitosa realiza um balanço das visões da 

historiografia moderna acerca da documentação de Pompéia e Herculano e, através das 

considerações realizadas por Feitosa, podemos perceber que por muitos anos as teses de 

alguns autores compravam e reproduziam os discursos presentes na documentação escrita, 

documentação esta que, em grande parte, foi construída por pessoas pertencentes ao sexo 

masculino, bem como à aristocracia de Roma. A autora pontua que ideias vinculadas à: “[...] 

expansão do Império, o aumento do fluxo de dinheiro e do luxo, a influência da cultura 

helenística e a liberação feminina estariam entre as causas da desmoralização dos costumes 

romanos do final da República e início do Império” (FEITOSA, 2008, p. 86) foram 

comumente difundidas, ideias estas que foram retiradas de autores como Quignard (1994, 

p.21); Galán (1996, p. 74); Robert (1994, p. 39); Tannahill (1994, p. 102) e Kiefer (2000, p. 

53) (FEITOSA, 2008, p. 86). Ainda de acordo com a autora: 

Nos aspectos gerais, essas teses apoiam-se em uma concepção weberiana da 

sociedade romana, segundo a qual os comportamentos são definidos e 

avaliados a partir de uma norma considerada válida para todos os indivíduos 

da sociedade. [...] Tais nortes teóricos justificam o uso de expressões como 

“ato sexual normal”, “decadência moral”, “permissividade”, “imoralidade”. 

Fundamentados em tais princípios, esses autores reputam que o fim dessa 

“degradação” e a correção e a moralização dos costumes sexuais romanos 

teria ocorrido com a influência do estoicismo e, posteriormente, com o 

cristianismo (Galán, 1994: 261; Robert, 1994: 288; Tannahil, 1994: 147; 

Kiefer, 2000: 380) (FEITOSA, 2008, p. 86-87).   

De acordo com Semíramis Silva, esta visão da corrupção dos valores e da moral dos 

ancestrais enquanto defeitos da sociedade perpassou as narrativas de muitos poetas da Roma 

augustana (SILVA, 2010, p. 15). “Isso mostra que os homens das ordens mais altas, como 

Horácio e Virgílio, identificavam uma crise nos costumes dos romanos, que eles acreditavam 

ter como fator as conquistas e a introdução de novos hábitos, sendo que como romanos eles 

não ficaram indiferentes diante disso” (SILVA, 2010, p. 16). Faz-se importante ressaltarmos 

que esta visão perpassou as narrativas de pessoas pertencentes à aristocracia romana e que 

estiveram sob a influência dos círculos de patronato que giravam em torno da figura do 

Princeps. De tal forma, seria interessante que esta ideia relativa a uma desvalorização dos 
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mores maiorum circulasse em um momento em que o Princeps Augusto precisou justificar o 

seu governo, bem como todas as medidas que deveriam ser, por ele, tomadas. Até mesmo 

porque, como bem Andrew Wallace-Hadrill, esta crise moral, a crise da Res Publica, deve ser 

pensada, antes de tudo, como uma crise de autoridade, autoridade esta pela qual o sistema 

social é construído (WALLACE-HADRILL, 1997, p. 11). 

Para os romanos do período augustano, os mores maiorum diziam respeito à própria 

natureza e não à cultura; estavam mais ligados a algo intrínseco a eles e, até mesmo, estático. 

Se levarmos em consideração que estes costumes são elementos constituintes da própria 

cultura, logo podemos perceber que estão sujeitos a mudanças em qualquer sociedade e em 

qualquer espaço temporal (WALLACE-HADRILL, 1997, p. 9). Estas mudanças sentidas 

diziam respeito, também, aos desgastes proporcionados por anos seguidos de guerras civis e 

disputas de poder que datavam desde o período monárquico: 

É evidente que dificilmente poderiam ter identificado o contexto estrutural. 

Mas – concebidas em palácios opulentos – as visões sobre a simplicidade e 

piedade dos antigos romanos, sobre o altruísmo de seus guias políticos e 

sobre a disposição ao sacrifício do campesinato do Estado não eram mais 

que uma retórica inconsciente em vista da realidade. Durante as agitadas 

transformações das últimas gerações não só resultava uma problemática res 

publica, mas também a identidade cultural (ZANKER, 2005, p. 9). 

Para exemplificar esta crise de autoridade relacionada ao discurso construído sobre a 

existência de uma crise dos valores morais, Wallace-Hadrill, amparado em Zanker, percebe 

que ao mesmo passo em que Augusto elege sua imagem como modelo de perfeição moral que 

deveria ser seguido, podemos também perceber a fragilidade desta autoridade a partir do 

momento em que a imoralidade41 atribuída à Júlia veio à tona, ameaçando subverter toda a 

autoridade que o Princeps havia construído em torno da própria familia imperial 

(WALLACE-HADRILL, 1997, p. 12). Assim sendo, “[...] a restauração dos costumes de 

Augusto foi à base da reestruturação de sua autoridade. A atribuição do papel da moral 

exemplar é uma definição de seu próprio poder” (WALLACE-HADRILL, 1997, p. 12).  

A intenção de restauração cultural empreendida por Augusto durou mais de vinte anos 

e amparou-se em um movimento de renovação religiosa e moral (pietas e mores) (ZANKER, 

2005, p. 19) e esteve, portanto, inserido dentro deste contexto de crise de autoridade e do 

sentimento de crise dos antigos costumes, como vimos anteriormente. De acordo com Zanker, 

                                                           
41 Ao utilizarmos o termo “imoralidade”, longe de estarmos embebidos de valores de nossa cultura ao nos 

remetermos ao período aqui estudado, visamos demonstrar que, assim como a crise, o que era moral e imoral 

nesta sociedade também foi fruto de uma construção; imoralidade esta que esteve ligada, idealmente, ao que era 

considerado desviante dos preceitos de condutas e desviante do mode de se portar socialmente relacionados ao 

mos maiorum, como por exemplo as leges Iuliae. 
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este movimento empreendido por Augusto possui estreita ligação com aqueles quatro 

elementos inscritos no clipeus senatorial, como vimos anteriormente: uirtus, clementia, 

iustitia e pietas: 

O primeiro era o programa42 da renovação religiosa (pietas). Seguiram os 

esforços relacionados com os edifícios públicos (publica magnificentia) e a 

restauração da virtus romana na campanha contra os partos (20 a.C.). 

Fortalecida desta maneira a consciência de si mesmo do povo dominante que 

podiam e deviam impor as leis para a renovação moral (18 a.C.) (ZANKER, 

2005, p. 129). 

Não vamos aqui nos debruçar acerca destes quatro elementos separadamente, uma vez 

que já argumentamos sobre cada um deles anteriormente. Porém, antes de adentrarmos no 

programa de renovação moral, vale ressaltar que esta renovação religiosa proposta pelo 

Princeps era de suma importância para os romanos, uma vez que para eles a religião não tinha 

a ver com a espiritualidade individual em si, mas com um dever em assegurar que os deuses 

não se ofendessem (EVERITT, 2008, p. 39). Como pontua Cláudia Beltrão, ao falarmos em 

religião romana, devemos nos remeter a algo essencialmente público e também coletivo, onde 

todos os seus elementos, como os deuses, as deusas e os rituais possuíam íntima ligação com 

as atividades bélicas e com a paz, ou seja, os interesses provenientes das divindades atuavam, 

em conjunto com as obrigações dos seres humanos para com os deuses, na promoção do 

sucesso de Roma (BELTRÃO, 2008, p. 16). E, ainda, como pontua Indra Mcewen, em 

hipótese alguma devemos pensar a religio romana de forma desvinculada das práticas de 

poder nesta sociedade: “aqueles que detinham o poder político controlavam o acesso aos 

deuses; aqueles que controlavam o acesso aos deuses detinham poder político” (MCEWEN, 

2003, p. 188).  

Outro aspecto de suma importância dentro da religião romana era a abertura aos ritos 

estrangeiros ao mesmo passo em que havia, também, certo conservadorismo (BELTRÃO, 

2008, p. 15), como podemos perceber a partir das palavras de Suetônio sobre a política 

religiosa empreendida por Augusto: “quanto aos cultos estrangeiros, respeitou os antigos e 

assimilados há muito, votando os demais ao desprezo” (Suetônio. De Vita Caesarum, Diuus 

Augustus, XCIII). Acerca desta forte característica, Beltrão nos diz: 

Uma das características mais visíveis da atmosfera religiosa romana era uma 

abertura às inovações e ajustes em todos os períodos sobre os quais temos 

informações. Havia mesmo mecanismos regulares para facilitar e regular 

                                                           
42 O termo “programa” é utilizado por Paul Zanker e ao citarmos o autor devemos realizar ressalvas a este termo, 

uma vez que nos passa a impressão de que a política desenvolvida ao longo do Principado de Augusto foi 

articulada de forma instantânea e somente pelo/em torno da figura do Princeps. Ao contrário de um programa, o 

Principado de Augusto e todas as suas implicações desenvolveram-se enquanto uma construção desde – antes 

mesmo – da adoção de Otaviano por Júlio César até o momento da adoção de Tibério e sua posterior sucessão.  
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esta abertura. Ao mesmo tempo, o que sabemos sobre as atitudes romanas 

nos mostra um nível muito alto e consciente de conservadorismo, que 

valoriza as tradições e o mos maiorum e acreditava que somente a 

escrupulosa retenção das práticas e rituais do passado poderia agradar deusas 

e deuses. Uma das soluções deste paradoxo talvez seja perceber que muito 

do que chamamos de inovação não foi percebido como tal por seus 

contemporâneos (BELTRÃO, 2008, p. 15).  

Esta revitalização religiosa implica, inclusive, na restauração e (re) construção de 

antigos templos, uma vez que, de acordo com Norma Mendes, esta política de restauração 

religiosa diz respeito a um imperativo moral necessário no alcance dos próprios objetivos 

políticos do Princeps, além de implicar em um reforço de resgate dos valores morais dos 

ancestrais em conjunto com uma reformulação destes costumes (MENDES, 2006, p. 38). 

Nesta mesma perspectiva, Zanker argumenta que no ano 29 a.C., Augusto deu início a um 

vasto programa de restauração religiosa no objetivo da restituição do sacerdócio e 

reestabelecimento dos cultos que, enfaticamente as representações que nos chegaram deste 

período pontuam, outrora haviam se perdido, além das construções de estátuas e da 

rememoração dos ritos, os quais não foram apenas restituídos, mas também inventados 

(ZANKER, 2005, p. 130).   

Em consonância com os pressupostos desta rememoração religiosa, a tentativa de 

restauração moral a partir do reforço e da regulamentação matrimonial e da família ganharam 

força, sobretudo, entre os anos 18 e 17 a.C., a partir das conhecidas leges Iuliae, em um 

contexto em que no Augusto retorna a Roma após um extenso período de idas e voltas das 

campanhas travadas. Ao longo destes anos, foram travadas diversas campanhas, como na 

Gália e na Hispânia, as quais não foram concluídas nestes anos devido ao retorno do Princeps 

a Roma por se adoentar. Houve também a morte, em 24 a.C., de seu possível sucessor, 

Marcelo, seu sobrinho e esposo de sua filha Júlia e, em decorrência disto, o casamento 

articulado entre Júlia e Agripa, no ano de 21 a.C. após a volta do Princeps e do futuro marido 

de sua filha das campanhas empreendidas no Oriente e, após seu casamento com Júlia, se 

dirigiu às províncias Ocidentais na finalidade de concluir as batalhas que não haviam sido 

concluídas devido à enfermidade que acometeu Augusto. De todos estes acontecimentos, 

talvez o de maior importância tenha sido a expedição contra a Armênia por uma dupla 

finalidade: o Princeps almejava derrubar o rei deste reino e inserir outro que pudesse 

colaborar de forma mais proveitosa com os seus interesses, além de desejar impor sua 

soberania sobre os partos. Com pontua Zanker, se a relação entre a vitória e a pietas já havia 

sido outrora enfatizada na Batalha de Áccio, dez anos mais tarde foi celebrada na vitória de 
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Roma sobre os partos como prova do saneamento interior de Roma. Sobre a batalha travada 

contra os partos, Augusto narra nas Res Gestae: 

Recuperei, ao vencer os inimigos na Hispânia, na Gália e entre os dálmatas, 

muitos estandartes militares perdidos por outros comandantes. Obriguei os 

partos a devolverem-me os espólios e as insígnias de três exércitos romanos 

e a rogarem súplices a amizade do povo romano. Guardei essas insígnias nos 

penetrais do templo de Marte Vingador (Res Gestae Diui Augusti, XXIX).  

Ainda de acordo com Zanker, a atuação militar de Roma não contou com ações 

espetaculares, uma vez que houve um acordo diplomático entre o Rei dos partos e Augusto, 

acordo este que obrigou o primeiro a devolver os estandartes e libertar os prisioneiros de 

guerra (ZANKER, 2005, p. 222), logo a importância desta batalha não dizia respeito somente 

à celebração de mais uma vitória: “não se tratava simplesmente de recordar cada uma das 

vitórias, mas de manifestar a relação entre o triunfo, a religião, a ordem do Estado e o 

progresso geral” (ZANKER, 2005, p. 222). 

Podemos voltar agora às considerações acerca do que se nomeou e se enfatizou como 

uma restauração moral a partir de uma nova legislação baseada nas leis de 18 e 17 a.C. Nas 

Res Gestae, o Princeps afirma: “[...] promulgadas novas leis de minha autoria, reintroduzi 

muitos parâmetros ancestrais, que já vinham caindo em desuso em nossa época, e eu mesmo 

deixei aos pósteros parâmetros a imitar” (Res Gestae Diui Augusti, VIII). Como argumenta 

Zanker, o Princeps almejou realizar uma mudança de condutas até mesmo no âmbito dos 

relacionamentos amorosos, mediante uma política que envolvia tanto castigos quanto 

premiações, na finalidade de, discursivamente, modificarr os costumes ligados à vida sexual, 

incentivando os grupos sociais mais altos a terem mais filhos. As leis, as quais estão explícitas 

neste excerto das Res Gestae, dizem respeito às leges Iuliae, as quais incluíam a perseguição 

judicial do adultério e fortes sansões aos solteiros, sobretudo no que se refere ao direito de 

herança, além dos benefícios concedidos às famílias numerosas (ZANKER, 2005, p. 190). 

Como pontua Maria José Hidalgo de la Vega, devemos nos atentar ao fato de que este 

discurso voltado para uma restauração moral empreendida pelo Princeps e amparado nas 

leges Iuliae está intrinsecamente associado aos problemas do poder unipessoal e à propagação 

de sua imagem vinculada a um Princeps que garante a paz e a manutenção da mesma, ou seja, 

por trás disto tudo existe o problema da sucessão imperial através de sua família: 

Augusto oferece a sua própria família como garantia dessa paz que ele tem 

alcançado por medidas militares e diplomáticas, e como prova de que a 

guerra civil deve ser definitivamente esquecida. A própria sucessão por 

herança de fato é uma passagem para a paz, uma garantia de fertilidade e a 

promessa de um futuro feliz para a humanidade (HIDALGO DE LA VEGA, 

2012, p. 22). 
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 Para atender a esta finalidade principal da manutenção de seu poder e da sucessão do 

mesmo dentro de sua família, o Princeps utilizou-se de dois recursos principais: 

primeiramente a partir da organização de uma domus imperial e, posteriormente, tendo a 

domus consolidada, priorizou a sucessão dinástica através da gens Iulia. De acordo com 

Hidalgo de la Vega, a partir da construção da domus imperial43 as relações familiares, 

privadas, públicas e, sobretudo, políticas puderam ser expressas e propagadas para a 

sociedade romana, incluindo as províncias (HIDALGO DE LA VEGA, 2012, p. 22).  

E no que se refere à gens Iulia, devemos compreender primeiramente que gens 

constitui “[...] um clã, casta ou grupo de famílias que compartilhavam um nome e um 

ancestral comuns” (EVERITT, 2008, p. 64). A gens Iulia foi construída a partir do nomen da 

avó materna de Augusto e, sobretudo, a partir dos ancestrais mítico-religiosos, uma vez que se 

considerava que a gens Iulia pudesse ser descendente de Vênus por intermédio de Enéias e, 

por consequência, acreditava-se que ela era a transmissora de um gênio divino responsável 

pela proteção de Roma. A gens Iulia formava, de tal modo, parte indissolúvel da domus 

Augusta (HIDALGO DE LA VEGA, 2012, p. 23).  

 Levando em consideração esta importância atribuída à gens Iulia no âmbito da 

transmissão de um gênio divino, podemos perceber que este encargo recaía sobre as próprias 

mulheres, uma vez que sobre elas foi construída a responsabilidade da transmissão e da 

manutenção de uma linhagem. As leis de regulamentação do matrimônio e da família 

implementadas por Augusto diziam respeito não somente a esta ênfase da transmissão voltada 

para a própria gens Iulia, mas também agiam no seio da aristocracia romana, uma vez que a 

domus Augusta construía, de igual modo, exemplos a serem seguidos pelos núcleos 

aristocráticos que compunham a sociedade.  

Acerca destas leis, Suetônio salienta: 

Revisou certas leis e restabeleceu outras totalmente, como a sumptuária, a 

dos adultérios, a da pudicícia, a da corrupção eleitoral e a do matrimônio 

entre ordens. Tendo modificado essa última um tanto mais severamente do 

que as outras, não pôde pô-la em prática em razão dos protestos dos que a 

recusavam, a não ser unicamente pela exclusão e abrandamento de parte dos 

castigos, pela concessão de um intervalo trienal e pelo aumento das 

recompensas. [...] E ainda, seja pela imaturidade das esposas, seja pela 

mudança frequente de matrimônios, percebendo que o espírito da lei era 

desrespeitado, diminuiu o tempo de noivado e impôs restrições aos divórcios 

(De Vita Caesarum, Diuus Augustus, XXXIV).  

                                                           
43 Como pontua Maria José Hidalgo de la Vega, “evidentemente Augusto não inventou o termo domus para 

designar a sua extensa família, mas a configuração da domus Augusti se foi desenrolando e estruturando segundo 

as necessidades de organizar a sucessão dinástica legítima” (HIDALGO DE LA VEGA, 2012, p. 22). 
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 No fragmento acima podemos perceber que o historiador se remete, para além das leis 

suntuárias, à lei de punição ao adultério – a qual acometeu até mesmo sua filha Júlia, exilada 

para a Ilha de Pandataria - e às leis de incentivo e regulamentação do matrimônio e da família, 

quais sejam: a Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, do ano 18 a.C.; a Lex Poppaea de 9 a.C., e 

a Canuleia Lex, datada de 445 a.C. mas que foi (re)utilizada pelo Princeps Augusto. As duas 

primeiras alegavam que homens com idade entre 25 e 60 anos e mulheres entre 20 e 50 anos, 

pertencentes à ordem senatorial e equestre, deveriam estar casados ou seriam penalizados. 

Outra lei que vigorou neste período foi Ius trium liberorum, a qual atuava por intermédio das 

recompensas ao enfatizar que pais de três ou mais filhos legítimos, ainda casados, gozavam de 

privilégios como a idade mínima de acesso às magistraturas. Já a Lex Poppaea, proveniente 

de 445 a.C. e reiterada por Augusto, dizia respeito à permissão do casamento entre plebeus e 

patrícios.  

Tais elementos se fazem muito presentes dentro da obra Epistulae Heroidum no 

momento em que muitas das heroínas se remetem, constantemente ao longo da suasoria, a 

Himeneu, como podemos perceber neste fragmento retirado da epístola de Fílis a Demofonte, 

quando a heroína questiona os motivos pelos quais o herói a teria abandonado: 

Onde está agora o juramento feito, a fidelidade e a mão que apertava a 

minha? Onde está esse deus cujo nome vinha sem cessar aos teus lábios 

mentirosos? Onde está esse Himeneu prometido, que devia ligar nossas vidas 

e que era o penhor e a garantia de nossa união? Juravas pelo mar, joguete 

dos ventos e das ondas, que muitas vezes percorreste e que deverias ainda 

percorrer, por teu avô (a menos que ele também seja uma ficção) que acalma 

as vagas formadas pelos ventos, por Vênus e suas setas tão potentes, pelas 

flechas de seu arco, por seu facho, por Juno, cuja divindade preside o leito 

nupcial, pelos mistérios sagrados da deusa armada com uma tocha. Se tantas 

divindades vingam sua honra ultrajada, tu não poderás ser tão imune aos 

castigos (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Fílis a Demofonte, 30-

43). 

Podemos ainda perceber estes elementos na epístola de Enone a Páris, epístola em que 

a heroína, ao longo de seu exercício retórico, questiona o porquê de Páris ter preferido 

Helena, a qual ela nomeia como uma adúltera, a ela, uma Náiade célebre e filha de um grande 

rio. Em uma destas passagens sobre Helena, Ovídio, na voz da heroína, afirma:  

Que importa o brilho de sua beleza se ela é adúltera? Ela, seduzida pelo seu 

hóspede, abandonou os deuses do casamento. [...] Enone, entretanto, 

continua fiel a um esposo que a traiu e o exemplo que dás pode autorizá-la a 

enganar-te (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Enone a Páris, 125-

135). 

 Em ambos os trechos podemos perceber os argumentos das heroínas voltados para a 

aliança matrimonial perante os deuses, sobretudo a sacralidade do Himeneu. Como bem 
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pontua Pierre Grimal, um dos objetivos principais do matrimônio em Roma, para além da 

união e aliança estabelecida entre famílias, consistia na fecundidade e na perpetuação das 

linhagens por intermédio do nascimento de filhos herdeiros, a união marital, de tal modo, 

conservava um caráter sagrado (GRIMAL, 1991, p. 6). Ainda de acordo com o autor, a 

cerimônia era rodeada de proteções religiosas que diziam mais a respeito da própria 

fecundidade, do objetivo de se engendrar e perpetuar uma gens, do que ao destino pessoal e à 

felicidade dos cônjuges (GRIMAL, 1991, p. 7). 

 O matrimônio, enquanto a primeira instituição estabelecida pela religião doméstica 

(COULANGES, 2004, p. 37) até meados do século II a.C. pressupunha a transferência dos 

bens econômicos da família da mulher para o respectivo marido ou pai do mesmo 

(CENERINI, 2009, p. 39). Porém, ao longo do século II a.C. e ainda neste período por nós 

estudado, o casamento cum manu deixou de ser o mais recorrente e a forma sine manu passou 

a ser mais afirmada: “[...] exatamente em virtude de que a mulher e seus bens permanecessem 

no interior da família de origem” (CENERINI, 2009, p. 41).  

 As leges Iuliae estiveram em harmonia com o reforço do matrimônio justamente 

porque estiveram ligadas, sobretudo, ao discurso de crise do mos maiorum que vinha sendo 

arquitetado desde finais da República. De acordo com Francesca Cenerini, o matrimônio 

significava, antes de tudo, aliança entre grupos diversos e, desta forma, o divórcio, ao 

contrário, corresponderia à sanção do equilíbrio destas relações e alianças (CENERINI, 2009, 

p. 41), e justamente por isto a tentativa de supressão e justificação do divórcio foi embutida 

nestas leis. Porém, devemos nos atentar ao fato de que o matrimônio, sendo constituído e 

constituinte das relações de poder, econômicas, sociais e de interesses, pode perder sua 

conveniência e sua funcionalidade em determinados momentos, além da possível perda da 

vontade de permanecer no relacionamento por parte de um dos cônjuges. Desta forma, somos 

levados a crer que o divórcio, assim como o matrimônio, em algumas ocasiões também se fez 

interessante e de fundamental importância no seio da dinâmica destas relações. Isto se faz 

possível uma vez que, dado o pedido de repudium ou divortium, as oportunidades poderiam se 

abrir para a concretização de novos interesses a partir de outros matrimônios e de outras 

relações entre diferentes famílias.  

 Cenerini assinala que de finais do século II a.C. até início do I d.C. podemos perceber 

o princípio de um processo de flexibilização à condição que, outrora, havia sido delegada ao 

feminino nessa sociedade. Tal processo, de acordo com a autora, pode ser compreendido 

através da difusão do matrimônio sine manu, bem como do certo reconhecimento jurídico do 

exercício patrimonial por parte das mulheres e a partir do lento enfraquecimento da tutela 
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mulierum (CENERINI, 2009, p. 57). Ainda de acordo com a autora, mesmo neste processo o 

modelo ideal direcionado às matronas não foi abandonado nas representações femininas 

literárias e epigráficas e, sobretudo, foi intensificado a nível de propaganda oficial “[...] com 

os ajustes adequados para atender a nova realidade política e institucional, mas ainda válido e 

operacional” (CENERINI, 2009, p. 58), no seio das reformas implementadas por Augusto (18 

a.C. – 9 a.C.). E é sobre este modelo idealizado presente em Epistulae Heroidum que 

realizamos considerações nesta Dissertação lembrando que, esta obra enquanto uma 

representação não pode ser condizente com o todo da realidade do contexto no qual foi 

produzida, e que constitui mais uma representação em que o discurso de crise do mos 

maiorum foi (re) construído e reafirmado em sintonia com o discurso da necessidade da 

implementação destas leges Iuliae e das demais medidas. 

Importante ressaltar que o matrimônio, no seio deste imaginário romano, constitui 

parte essencial da instituição da familia que, na Roma deste período, exercia grande influência 

e não consistia em uma instituição à parte, mas que era construída e constituída, assim como 

também atuava na construção e na constituição dos fatores políticos, sociais, culturais e 

econômicos da sociedade. De acordo com Richard Saller, ainda que o termo familia possa se 

remeter a uma linhagem não somente transmitida, mas também assegurada pelos próprios 

membros pertencentes ao sexo masculino da casa (SALLER, 2004, p. 77), caracterizar a 

família romana se faz algo extremamente complicado e inviável, uma vez que os romanos 

representaram os laços familiares, seja na arte visual, nos rituais ou nos comportamentos 

simbólicos, de diversas maneiras:  

[...] Se os romanos conceberam família e lar variadamente de acordo com o 

contexto, cada romano teve que construir a própria família dele ou dela e o 

ambiente doméstico fora do parentesco e dos recursos disponíveis; a 

consequência é que no mundo da família e da casa, estas vieram de inúmeras 

formas e tamanhos (SALLER, 2004, p. 74). 

 No que se refere a essa transmissão e seguridade da linhagem pelo viés de um 

representante masculino da casa, em Epistulae Heroidum podemos encontrar menções 

recorrentes a este elemento, sobretudo no que se refere à autoridade condizente à patria 

potestas pertencente às figuras representadas como pais das heroínas. Podemos usar como 

exemplo a missiva de Penélope a Ulisses nas circunstâncias em que, ao suplicar o breve 

retorno do herói, a heroína recorre às exigências realizadas a ela por seu pai: 

Meu pai, Ícaro, apressa-me a abandonar o leito que desertaste e zanga-se 

contra tua eterna demora. Que ele te acuse se quiser; sou tua e só quero ser 

tua; Penélope será sempre a esposa de Ulisses. Entretanto, meu pai vencido 

pela minha ternura e minhas castas preces, moera a força de sua autoridade 

(Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola e Penélope a Ulisses, 79-84). 



107 

 

 No que se refere à patria potesta, Eva Cantarella afirma que esta dizia respeito a um 

dos poderes paternos ao qual todos os descendentes, tanto mulheres quanto homens, estavam 

submetidos (CANTARELLA, 1996, p. 195). Porém, devemos nos atentar a um fator de 

fundamental importância que é pontuado por Saller; o autor argumenta que, de fato, a patria 

potestas consistia em um princípio fundamental e central de organização do Direito Romano 

no que se refere às pessoas e aos bens, mas este seu caráter de centralidade legal não é capaz 

de nos garantir uma leitura dos mesmos de forma absoluta de um pai sobre seus filhos 

(SALLER, 2004, p. 114/115). Isto se deve ao fato de que tanto a figura materna quanto outro 

parente poderiam usar sua propriedade postumamente na finalidade de aplicar pressão na 

quebra da potestas de um pai, já que tanto fontes literárias quanto fontes jurídicas fornecem 

uma gama de exemplos de mães que legaram propriedade aos seus filhos apenas na condição 

de que seus pais os emancipassem (SALLER, 2004, p. 130). 

Como pontua Saller, para os romanos, os laços de família e de parentesco poderiam 

ser baseados nos fatores biológicos, o que não significa que eles tenham sido, de forma 

exclusiva, biologicamente determinados44. No período do denominado Principado de 

Augusto, o Direito Romano influenciou a dinâmica das relações familiares nas circunstâncias 

em que, ainda de acordo com o autor, permitiu a reestruturação dos laços de parentesco não 

somente através da possibilidade do divórcio e da difusão do matrimônio sine manu, mas 

pelas adoções que permitiram a mudança de filiação – ainda que a adoção não fosse, 

aparentemente, tão comum quanto um imaginário baseado, há muito, num modelo de 

parentesco pautado na reprodução biológica (SALLER, 2004, p. 43).  

 Ainda em Epistulae Heroidum, percebemos esta sintonia com os discursos voltados 

para a tentativa de restauração dos mores maiorum, especialmente no que se refere às medidas 

de regulamentação do matrimônio, do adultério e da família. Mencionamos no primeiro 

capítulo um excerto da epístola de Penélope a Ulisses na finalidade de enfatizarmos a 

estrutura familiar preponderante em Roma; mencionamos novamente este mesmo fragmento, 

uma vez que ele possui extrema importância para percebermos a ligação entre a 

funcionalidade da obra Epistolae Heroidum dentro do contexto de retomada dos antigos 

costumes romanos por Augusto, para que possamos compreender, no terceiro capítulo, como 

                                                           
44 “Em minha opinião, uma posição intermediária na importância da cultura é mais defensável: sociedade e 

cultura romana foram importantes para a conceituação da unidade familiar e de suas relações, mas de forma sutil, 

amenizando as formas sensacionais sobre a constituição da família pelos atos rituais. A sociedade Romana foi 

caracterizada por uma hierarquia íngreme e por distinções fundamentais do estatuto entre o cidadão honrado e o 

escravo sem direitos. [...]. Estas distinções de status tiveram uma influência formativa sobre a conceituação 

romana de utilização da casa e das relações dentro do âmbito doméstico” (SALLER, 2004, p. 72). 
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esta obra de Ovídio, a nosso ver, atua na (re) construção de modelos de conduta e de contra-

conduta dentro dos relacionamentos amorosos enfatizando, deste modo, a importância da 

manutenção da familia romana, representativamente falocêntrica. 

Ao suplicar pelo retorno do herói Ulisses, Penélope ressalta: 

Nós somos três seres indefesos: tua esposa, uma frágil mulher, Laerte, um 

ancião, e Telêmaco, uma criança [...] Que os deuses concedam, e eu peço 

que acontecendo nessa ordem nossas mortes, feche meus olhos e feche 

também os teus! [...] Mas Laerte, como homem que já não está para 

empunhar armas, não é capaz de segurar o governo, rodeado de inimigos; a 

Telêmaco chegará, se conservar a vida, a honra de ser homem, mas por 

agora necessitaria da ajuda de seu pai para conservá-la. Tampouco eu tenho 

forças para expulsar do palácio os inimigos; tens que vir, nosso porto e nosso 

altar de salvação! Aqui tens teu filho, e queiram os deuses que o conserve, 

que em seus ternos anos deveria estar aprendendo tudo o que seu pai poderia 

ensiná-lo. Pensa também em Laerte: ele atrasou sua última hora apenas para 

que você feche os seus olhos. E quanto a mim, que era jovem quando me 

deixastes, por mais breve que venhas parecer-te-ei velha (Ovídio. Epistulae 

Heroidum, Epístola de Penélope a Ulisses, 98-117). 

 Podemos notar no trecho acima que, através de Penélope, Ovídio ressalta a figura do 

pater familias como o centro da família romana ao construir, através da narrativa da heroína, 

as súplicas pelo retorno do mesmo e a necessidade de tê-lo por perto para garantir a segurança 

de todos os membros desta familia, a qual é constituída por Ulisses, Penélope, o filho do 

casal, Telêmaco, e o pai de Ulisses, Laerte. Como pontua Cantarella, a família romana 

constituía uma organização fortemente patriarcal, composta por um grupo de pessoas que 

estavam sujeitas natura aut iure ao poder do pater familias (CANTARELLA, 1996, p. 195). 

Ainda de acordo com a autora, o poder que o pater exercia sobre os demais membros de sua 

extensa família consistia em um direito de vida e de morte, ius uitae ac necis, perpassando, 

principalmente, por três características principais: manus, que consistia no poder sobre sua 

esposa e sobre as esposas de seus descendentes; patria potestas, sobre a qual já 

argumentamos anteriormente e, por fim, a dominica potestas, que consistia no poder sobre as 

escravas e os escravos, os quais também compreendiam a extensão familiar (CANTARELLA, 

1996, p. 195).  

 Já que realizamos considerações aqui sobre os principais elementos condizentes e 

diferenciadores entre gens e familia, se faz importante compreendermos, também, o que a 

domus designava. Domus pode ser caracterizada por um viés mais extensivo destes outros 

dois elementos, uma vez que, ao contrário de estar limitada a uma continuidade da linhagem a 

partir das figuras paternas como na familia, ela também pode eternizar-se a partir das figuras 

femininas. E, para além deste fator, Saller pontua que Domus foi extensivamente utilizada 

para designar as relações entre agregados familiares e relações de parentesco podendo 
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significar tanto casa física, quanto agregado familiar (incluindo escravos), o amplo grupo de 

parentesco (incluindo ágnatos e cognatos, antepassados e descendentes), bem como o próprio 

patrimônio (SALLER, 2004, p. 80). 

 Este ambiente doméstico pode ser caracterizado, antes de tudo, como um espaço de 

relações sociais, políticas e econômicas, um espaço no qual a esfera pública e a privada se 

fundem. E é também neste mesmo espaço que podemos perceber que, de fato, o destino 

reservado às mulheres ao ambiente interno e aos homens ao ambiente externo foi um discurso 

amplamente difundido por documentos literários e históricos do período, e que eles, sozinhos, 

não podem dar conta de toda a realidade, ainda que pudessem estar pautados em um real. Eve 

D’Ambra, ao analisar em seu artigo intitulado Women on the Bay of Naples as fachadas de 

construções em Pompéia destinadas a algumas mulheres, defende que algumas delas puderam 

atuar também nessa esfera pública (D’AMBRA, 2012, p. 400). Algumas mulheres, como 

Eumáquia, possuíram oportunidades de proeminência de suas figuras a partir da manutenção 

da riqueza, enquanto algumas mulheres, como Júlia Félix, menos afortunadas em seus 

nascimentos, puderam inserir-se nessa esfera das relações políticas e públicas por intermédio 

do comércio no interior de suas próprias casas (D’AMBRA, 2012, p. 412). 

 A definição de domus, assim como de familia, se faz inviável justamente por, também, 

não ser una e homogênea. A concepção de domus romana poderia variar, sobretudo, de acordo 

com o abastamento financeiro e social de seus integrantes e das intenções e articulações 

políticas presentes, podendo esta ser definida, inclusive, pelas relações matrimoniais em 

questão, como bem podemos observar na própria constituição da denominada domus 

Caesarum. De acordo com Saller, devido a prática do Princeps Augusto de assegurar a união 

com as principais famílias aristocráticas, a domus Caesarum tornou-se cada vez mais extensa 

(SALLER, 2004, p. 86). E como pontua Wallace-Hadrill:  

[...]. A casa de um cidadão privado, com base nas formas e práticas das 

famílias da nobreza republicana, tornou-se o centro do Estado, o foco da 

atividade política mudou irrevogavelmente a partir e uma pluralidade de 

domicílios para um único, alastrando monstruosamente sobre o coração 

simbólico de Roma. Atraindo para si os fios de patrocínio, a corte levou as 

transações políticas sob a vigilância imperial (WALLACE-HADRILL, 2008, 

p. 306). 

 Se levarmos em consideração a política matrimonial, bem como esta estrutura familiar 

e a ênfase sobre a mesma nas alocuções de retomada da Res Publica, da moral e dos costumes 

ancestrais pelo Princeps Augusto, percebemos que, como pontua Hidalgo de la Vega, estas 
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medidas de Augusto refletem em parte as estratégias matrimoniais das famílias republicanas 

(HIGALGO DE LA VEGA, 2012, p. 53).  

 De acordo com Aline Rousselle, estas medidas de Augusto visavam os homens que 

repudiavam suas esposas em detrimento de mulheres que possuíam um estatuto inferior, 

segundo o direito romano; ao que parece, as leis matrimoniais visavam atuar, neste sentido, ao 

limitarem a escolha das esposas para não haver perda na nobreza (ROUSSELLE, 1984, p. 50-

51). Atuavam, consequentemente, sobre as mulheres também, uma vez que a preocupação 

essencial de Augusto, como vimos, estava pautada na sucessão dinástica, e à mulher foi 

construído e destinado o papel de realizar este intermédio a partir da procriação e perpetuação 

de uma linhagem considerada legítima. Como pontua Hidalgo de la Vega: 

Neste contexto a função relevante das mulheres é o de manifestar o poder 

imperial em sua dimensão familiar e de procriação, que com o novo regime 

imperial adquire uma dimensão pública, de garantir este poder na sucessão 

dinástica. Assim se elabora um discurso propagandístico em torno da 

maternidade, que as províncias colaboraram a propagar incluso um discurso 

propagandístico em torno da maternidade, que as províncias colaboraram a 

propagar incluso um discurso próprio que aparece representado em textos 

epigráficos, estatuária e moedas, em que as mulheres imperiais aparecem 

assimiladas a determinadas deusas em suas funções próprias: fertilidade, 

maternidade, etc. Estes discursos e representações se adaptavam 

perfeitamente a ideologia política construída deste poder e colaboravam em 

sua consolidação e propagação por parte das elites das cidades, cujas 

mulheres imitavam ao modelo imperial (HIDALGO DE LA VEGA, 2012, p. 

54-55).  

 De tal forma, fazia-se interessante atuar em uma propagação e em uma (re) construção 

de modelos de relacionamentos amorosos a serem seguidos e outros a serem evitados dentro 

das diversas esferas da sociedade romana, como pontua Hidalgo de la Vega, a partir da 

vinculação das virtudes de uma típica matrona romana às funções das deusas do panteão 

Greco-Romano, “[...] com o objetivo de difundir a imagem de uma mulher, esposa, ou mãe 

romana ligada ao âmbito familiar e à procriação, que atuaria no imaginário coletivo e da 

continuidade dinástica [...]” (HIDALGO DE LA VEGA, 2012, p. 55). Ao utilizá-las como 

exemplos para a coletividade romana poderiam, de tal forma, justificar as próprias decisões 

imperiais privadas e, sobretudo, justificar a própria sucessão dinástica da gens Iulia no poder 

do Império Romano. 

 Epistulae Heroidum, levada a cabo dos fatores funcionais de uma poesia dentro deste 

contexto, pôde vincular-se ao mesmo a partir do momento em que constituiu um dos aparatos 

de propagação utilizados por Augusto em seu Principado. É sobre a forma como esta obra 

pôde ser propagada que, doravante, realizamos algumas ponderações e considerações.  
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 De acordo com P. J. Davis, por muito tempo se debateu se a posição política de Ovídio 

situava-se no campo pro-Augusto ou anti-Augusto (DAVIS, 2006, p. 9). Ainda de acordo com 

este autor, esta discussão é problemática e não cabe julgamentos, uma vez que devemos 

lembrar que o público augustano, provavelmente, não era monolítico, e o que algumas 

pessoas poderiam perceber e julgar o que estava sendo transmitido como absurdo e ironia, 

outros poderiam pensar o contrário disso (DAVIS, 2006, p. 16), logo, se levarmos esta 

discussão em consideração podemos cair e nos perder nos riscos de uma história da recepção, 

e a forma como as pessoas receberam, bem como as intencionalidades dos escritos dos poetas, 

por exemplo, não estão ao nosso alcance, ao menos neste período que privilegiamos 

investigar.  

Se faz importante considerarmos a intensa presença de Ovídio no ambiente da Aula 

Caesaris, uma vez que, como as demais pessoas que faziam parte deste ambiente, o poeta 

atuava como intermediário e beneficiário entre as normas ditadas por Augusto e a aristocracia 

(WALLACE-HADRILL, 2008, p. 297). Ovídio, pertencente à corte, escreveu poesias com a 

finalidade de entreter o Princeps e as demais pessoas pertencentes à corte imperial. Como 

pontua Andrew Wallace-Hadrill: “A corte não é simplesmente a casa do governante, mas a 

casa a operar como uma interface com a sociedade sobre a qual ele governa” (WALLACE-

HADRILL, 2008, p. 289). Ou seja, as pessoas pertencentes a este ambiente deveriam operar 

como uma forma de ligação entre o próprio Princeps e os demais grupos sociais pertencentes 

à urbe romana e às províncias que estavam sob o comando de Augusto. Ainda de acordo com 

este autor, a adesão no ambiente da corte imperial foi articulada, sobretudo, através da 

proximidade com o Imperador. A renúncia à amicitia, de tal forma, representava um 

desagrado imperial e, consequentemente, poderia acarretar na expulsão da corte, enquanto que 

a apreciação da amicitia poderia se tornar fluida e proveitosa (WALLACE-HADRILL, 2008, 

p. 285): “[...] integrados na vida social e cultural do segmento superior de Roma, a corte 

serviu não só para refletir as normas existentes, mas ditou o tom da sociedade” (WALLACE-

HADRILL, 2008, p. 292).  

Para além de ter pertencido ao ambiente da Aula Caesaris, devemos ressaltar também 

que Ovídio participou de forma ativa de um dos círculos literários45 que existiram durante este 

período: “[...] Ovídio se liga, portanto, ao círculo literário de Messala Corvino, onde está 

Tibulo, mas também se tornou amigo dos poetas (sobretudo Propércio e Horácio) do outro 

                                                           
45 De acordo com Barbara K. Gold, o patronato em Roma compreendia uma vasta rede social que unia uma 

pessoa a outra (ou outras), de distintas e múltiplas formas, todos em Roma estavam, de alguma forma, 

envolvidos nesta rede. Os poetas representam apenas uma das maneiras em que a amicitia operava nesta 

sociedade (GOLD, 2012, p. 307).  
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círculo, mais conhecido em torno da figura de Mecenas” (ROSATI, 2011, p. 47). Como o 

próprio Ovídio narra em Tristia, em um fragmento que já mencionamos com outro objetivo 

no primeiro capítulo, citamos aqui novamente para enfatizarmos o pertencimento do poeta ao 

círculo literário e às relações de amicitia: “[...] Propércio era ligado a mim por laços de 

amizade estava acostumado a recitar frequentemente suas poesias ardentes” (Ovídio. Tristia, 

Elegia IV, Livro X, 99-100). De acordo com Peter Green, Ovídio menciona sua ligação ao 

Propércio por intermédio dos laços de amizade pelo fato dele também ter pertencido ao 

círculo que girava em torno da figura de Messala antes de Mecenas lhe oferecer propostas e 

Propércio passar, então, a integrar este outro círculo de patronato (GREEN, 2011, p. 15).  

De acordo com David Konstan, em uma sociedade como a romana, as relações de 

patronato eram compreendidas como as relações entre um patronus e um cliens, ou seja, uma 

relação mútua estabelecida entre uma pessoa de maior influência na sociedade e outra 

pertencente a um segmento menor, onde o patronus precisava do cliens para apoio político e o 

cliens precisava do patronus para sua segurança e bem-estar (KONSTAN, 2005, p. 345). Já a 

amizade46 era considerada uma relação entre iguais, o que não descarta a possibilidade de que 

as relações de amicitia pudessem ocorrer entre segmentos sociais diferentes, apenas eram 

mais incomuns (KONSTAN, 2005, p. 345).  

Por mais que estas duas práticas, tanto a de patronato quanto a de amizade, tenham 

sido comuns desde a República, foi durante o Principado de Augusto que adquiriu maiores 

proporções e forças, uma vez que pela primeira vez o patrocínio literário passou a centrar-se 

na figura do Princeps (KONSTAN, 2005, p. 352). E dentro deste mesmo período a distinção 

entre as relações de patronato e de amicitia se faz ainda mais complexa do que anteriormente 

já era por dois motivos: primeiramente porque elas ganharam maior intensidade e frequência, 

ao mesmo tempo em que, como pontua David Konstan e Barbara K. Gold, os termos 

“patrono” e “cliente” parecem ter sido evitados pelos poetas e pelos patronos no discurso 

social na finalidade de evitar o constrangedor e indelicado aceno para a dependência destas 

relações, logo os termos amicus e amicitia foram os mais utilizados (GOLD, 2012, p. 308; 

KONSTAN, 2005, p. 345).  

Levando estes apontamentos em consideração, poderíamos tender a pensar que 

Ovídio, por ser um membro da aristocracia romana, proveniente da ordem equestre, 

estabeleceu uma relação de amicitia e não de patronato com Messala Corvino e, 

                                                           
46 “Amizade romana era, portanto, um conceito carregado: é designada uma ligação altruísta, amorosa, mas 

também pode conotar a recíproca expectativa de serviços, seja entre iguais ou desiguais [...] (Raccanelli 1998:19-

40)” (KONSTAN, 2005, p. 347).  
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consequentemente, com o Princeps Augusto, porém, nos parece por mais complexo que seja 

afirmar isto, as relações entre patronato e amicitia possuíam, em essência, funções práticas 

bem parecidas. O que vale ressaltar, na realidade, é que, como pontua Gold: “precisamos estar 

cientes de que, muitas vezes, o comportamento não reflete a ideologia e que não podemos, 

necessariamente, realizar julgamentos sobre o funcionamento real do patrocínio ou do que um 

poeta afirma ser verdadeiro em um nível simbólico ou ideal” (GOLD, 2012, p. 304), até 

mesmo porque as redes de patronato e amicitia não significavam que, perante as exigências e 

os pedidos realizados de um patrono para um cliente, que cabia ao primeiro ter total controle 

sobre o cliente, por exemplo, sobre os poetas, já que eles possuíam intenções próprias – as 

quais não podemos ter acesso – e devemos levar em conta, até mesmo, suas próprias criações 

e inspirações artísticas.  

O que nos importa aqui é a funcionalidade contida em Epistulae Heroidum, 

funcionalidade esta que não nos diz respeito aos julgamentos acerca de imoralidade e, até 

mesmo, críticas ao Princeps. Ovídio pôde sim ter intentado, em seus escritos, realizar críticas 

atrozes ao Princeps e ao círculo de pessoas próximas a ele, até mesmo às medidas adotadas e 

(re) adotadas ao longo de seu governo, mas isso nos escapa aos olhos, à interpretação e à 

percepção. Ao que parece, dentro deste contexto e levando em consideração toda esta 

discussão sobre os círculos literários, a poesia ovidiana pôde sim ter cumprido seu papel 

funcional ao (re) construir modelos e contra-modelos de conduta no âmbito das relações 

amorosas, como vemos no terceiro capítulo, em sintonia com as práticas de regulamentação 

do adultério, matrimônio e família – as quais constituem parte de um todo, representado pelo 

mos maiorum – empreendidas durante o governo de Augusto. Na finalidade de 

exemplificarmos isto, citamos abaixo um excerto da obra Tristia, no momento em que o poeta 

defende suas poesias: 

Aprende-se a eloquência para pleitear as causas justas: esta protege os 

culpados e persegue os inocentes. Assim, pois, será evidente que minha 

poesia a ninguém poderá prejudicar, se for lida com boa intenção. Ora, 

qualquer que percebe algum inconveniente ali, engana-se e deprecia muito 

meus trabalhos. Ainda que, todavia, eu confesse isso: os espetáculos também 

oferecem fontes de corrupção; manda que todos os teatros sejam suprimidos 

os quais muitas vezes deram motivos de pecar a muitos quando a areia de 

Marte cobre duro o solo. Suprima-se o Circo: a licenciosidade do Circo não 

é sem perigo: aqui se assenta Jason em Ceres. [...] Todavia não é crime ler 

versos obscenos; conquanto mulheres virtuosas leiam muitas coisas que não 

devem ser feitas. Frequentemente a matrona de rígida austeridade vê 

mulheres nuas e prontas para toda espécie de prazeres do amor. [...] Nada 

deve ser confessado senão o crime e a culpa evidente: lamento meu talento e 

meu critério. [...] Enfim, ó César, já que enchestes tudo de benefícios, uma 

parte destes numerosos serviços devia ser cantada por mim. E assim como a 

luz ofuscante do sol atrai os olhos, assim também teus feitos teriam 
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empolgado minha inteligência (Ovídio. Tristia, Livro II, Elegia única, 657-

691).  

Assim, a ideia de que o consensus universorum em torno da figura de Augusto (ideia 

esta construída por John Alexander Lobur) foi, por fim, legitimada a partir de dois feitos: o 

primeiro, em 27 a.C., quando no Senado o até então Otaviano se pronuncia enquanto 

restaurador  da Res Publica e da antiga moral e dos antigos costumes e, posteriormente, 

através da adoção de Tibério em 14 d.C. (LOBUR, 2008, p. 43). Deve ser retomado que este 

consensus só pôde ser legitimado a partir do vínculo construído entre Augusto e pessoas que 

puderam ajudá-lo, como Agripa, grande chefe militar, e Mecenas, o qual possuía uma alta 

renda, considerado de extrema influência em Roma deste período (LOBUR, 2008, p. 35). Por 

mais que esta ideia de consensus seja problemática, uma vez que devemos levar em conta que 

a sociedade romana não era, assim como qualquer sociedade não é, una e homogênea e, até 

mesmo dentro dos próprios grupos as divergências podem existir, não podemos deixar de lado 

a ideia de que, de fato, o Princeps atuou, ao lado de seu grupo, de forma intensa na 

propagação de sua imagem e de seu governo e, ao que nos parece, Ovídio foi um dos poetas 

que atuou, em conjunto com muitas outras pessoas, nesta propagação.  

Sem mais delongas por este capítulo, devemos enfatizar que, como pontua Hidalgo de 

la Vega, entre os anos 13 e 9 a.C. foi erigido o monumento denominado como Ara Pacis 

Augustae, monumento este que visou reforçar toda a política de Augusto sobre a qual nos 

debruçamos ao longo deste capítulo: uma obra iconográfica comemorativa de cunho 

propagandístico que representa a família imperial em uma procissão que destaca, ao mesmo 

tempo, a mensagem de continuidade dinástica da gens Iulia e a própria família de Augusto 

como uma garantia de paz para Roma (HIDALGO DE LA VEGA, 2012, p. 22): “[...] a 

própria sucessão por herança de fato é uma passagem para a paz, uma garantia de fertilidade e 

a promessa de um futuro feliz para a humanidade” (HIDALGO DE LA VEGA, 2012, p. 22). 

Além deste fato, enfatizamos que em 12 a.C. Augusto recebe o título de Pontifex Maximus e, 

em 2 a.C., o título de Pater Patriae, título este que reforça ainda mais a questão da sucessão 

dinástica de sua família. Em 13 d.C., as Res Gestae de Augusto foram escritas e, assim como 

a adoção de Otaviano por Júlio César auxiliou a legitimação do poder deste novo governo, as 

Res Gestae e a adoção de Tibério, em 14 d.C., auxiliaram não somente na legitimação e 

justificação da sucessão dinástica por meio da ascensão de Tibério, como também na 

construção da memória do Princeps Augusto. Neste mesmo ano de 14 d.C. o Princeps faleceu 

e Tibério o sucedeu.  
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Nos debruçamos, ao longo deste capítulo, sobre a construção do contexto em que 

Ovídio esteve inserido e no qual produziu Epistulae Heroidum e suas demais obras. Ao 

enfatizarmos os discursos do Princeps e das pessoas de seu grupo acerca de uma necessidade 

de se restaurar a Res Publica e o mos maiorum, bem como a busca por uma justificação e 

legitimação da própria gens Iulia, percebemos a sintonia da narrativa desta obra ovidiana com 

os pressupostos do Principado de Augusto, especialmente no que diz respeito à ênfase do 

matrimônio e da família. Após termos realizado estas considerações, no terceiro capítulo 

analisamos na obra ovidiana as (re) construções que o poeta fez sobre as características ideais 

da matrona e do cidadão romano, bem como dos modelos de conduta e de contra-conduta 

dentro dos relacionamentos amorosos e, por último, a forma como a alusão à morte realizada 

por algumas heroínas recaem e reafirmam as condutas a serem seguidas e outras a serem 

negadas dentro destes relacionamentos na Roma de Augusto. 
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CAPÍTULO 3 

DOS EXCESSOS AMOROSOS À RECORRÊNCIA AO SUICÍDIO: UMA 

ANÁLISE DAS HEROÍNAS E DOS HERÓIS OVIDIANOS 

 

Como já viemos delineando ao longo desta Dissertação, a ideia difundida pela 

documentação do período augustano e, até mesmo de períodos posteriores, que estipula uma 

ideia de decadência relacionada à desvalorização e ao distanciamento não somente dos cultos 

destinados aos deuses, mas também dos próprios costumes dos antepassados (ZANKER, 

2005, p. 19) constitui um discurso, e discursos são construídos. Como argumenta Wallace-

Hadrill, embora para os romanos os costumes possam ser natureza e não cultura, ainda assim 

são costumes e, como em qualquer espaço e tempo, estão sujeitos às modificações – mesmo 

que com permanências (WALLACE,-HADRILL, 1997, p. 9). No seio deste contexto de 

mudanças e permanências não somente políticas, mas também sociais e culturais, foi 

construído e reafirmado o discurso de crise dos costumes e da moral, o qual foi necessário e 

conveniente na tentativa de justificar e consolidar um consensus que pudesse legitimar e 

elucidar o próprio governo de Augusto, bem como as medidas e os feitos tomados pelo 

próprio Princeps e por seu grupo. 

 Ao apresentarmos como foco a investigação das representações das relações amorosas 

romanas de finais do século I a.C. e início do I d.C. sob a ótica de Ovídio em sua obra 

Epistulae Heroidum, devemos ter em mente que este documento constitui parte deste contexto 

e deste discurso construído acerca de uma crise moral, o qual foi amplamente difundido ao 

longo do Principado de Augusto. E, enquanto parte deste discurso constitui, sobretudo, uma 

representação. Representações estas que, como pontuamos anteriormente, não são neutras e 

correspondem aos interesses de indivíduos e de grupos específicos (CHARTIER, 2002, p. 18). 

Como afirma Chartier, estas representações do mundo social exprimem as posições e 

interesses confrontados dos atores sociais e, “[...] paralelamente, descrevem a sociedade tal 

como pensam que ela é, ou como gostariam que fosse” (CHARTIER, 2002, p. 19). E, 

sobretudo, estas representações em disputas e conflitos, assim como as lutas econômicas, nos 

auxiliam a “[...] compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a 

sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio” (CHARTIER, 

2002, p. 17).  

 Devemos enfatizar de tal modo que, de acordo com Pierre Bourdieu: “[...] a 

representação que os indivíduos e os grupos exibem inevitavelmente por meio de suas práticas 

e propriedades faz parte integrante de sua realidade social” (BOURDIEU, 2007, 447), real 
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este que, de acordo com Luiz Costa Lima, é condizente com “aquilo que se impõe por si [...]” 

(LIMA, 2006, p. 268). A obra Epistulae Heroidum, desta forma, se constitui dentro dos 

quadros e dos parâmetros de uma representação a partir do momento em que foi construída 

pela visão e intenções não somente do indivíduo Ovídio, mas também do próprio grupo ao 

qual ele pertenceu. E é justamente sobre estas representações do relacionamento amoroso em 

Roma deste período que, doravante, vamos abordar. Relação amorosa esta (re) construída a 

partir da ênfase, através das figuras das heroínas e dos heróis, de modelos de conduta e de 

contra-conduta, modelos a serem seguidos e modelos a serem evitados. Lembrando mais uma 

vez que, por se tratar de uma representação e por se tratar de uma sociedade heterogênea, 

estes modelos se constituem em modelos idealizados e retóricos, ou seja, não podemos nos 

voltar para eles com olhares que permitam que se confundam e se mesclem totalmente ao 

próprio real e às próprias experiências de fato ocorridas, tornando-se leituras parciais deste 

real, concatenados, selecionados e organizados por Ovídio em sua narrativa, visando uma 

mensagem bastante tradicional. 

Ao longo dos dois capítulos anteriores desenvolvemos nossos argumentos voltados 

para a ligação entre a poesia ovidiana, especialmente na obra Epistulae Heroidum, aos 

próprios pressupostos do governo de Augusto, sobretudo no que se refere aos discursos 

voltados para a rememoração do mos maiorum. Percorremos este caminho a partir de 

elementos constitutivos da poesia, como os aparatos retóricos e mitológicos, bem como da 

própria memória, até chegarmos à historicização do contexto do denominado Principado de 

Augusto, com a finalidade de compreendermos a estreita ligação entre a representação contida 

e construída nesta obra com as representações (re) construídas ao longo do período em que 

Augusto e seu grupo governaram Roma. Desta forma, acreditamos estar munidos de 

arcabouços argumentativos para abordarmos nossa hipótese central neste capítulo, hipótese 

esta condizente aos modelos de conduta e de contra-conduta no seio dos relacionamentos 

amorosos enfatizados por Ovídio nesta poesia.  

Para isto, a categoria de gênero se faz de fundamental importância para a nossa 

abordagem, uma vez que ela nos permite pensar este relacionamento amoroso e estas 

condutas amorosas enfatizadas não como fenômenos naturais intrínsecos ao ser humano desde 

o seu nascimento, mas, ao contrário, como construções não somente culturais, como também 

sociais, políticas e econômicas; construções estas que estão pautadas e se amparam em 

padrões e códigos de condutas. Ou seja, nos permite perceber que em quaisquer sociedades e 

contextos, antes de qualquer elemento, não se nasce homem e não se nasce mulher, não 
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existem essências propriamente femininas e essências propriamente masculinas que sejam 

imutáveis e/ou determinadas por características biológicas.  

Tendo em vista tais apontamentos, optamos por dividir este último capítulo em três 

tópicos, a saber: no primeiro discorremos sobre os modelos ideais de cidadão e de matrona 

romana que Augusto, por intermédio de seu grupo, deixou transparecer ao longo de seu 

Principado e a forma como estes modelos estão presentes em Epistulae Heroidum. Em 

seguida, almejamos realizar considerações acerca desta (re) construção de modelos ideais no 

seio das próprias relações amorosas, tanto a partir da desmesura quanto a partir do 

comedimento das ações e sentimentos das heroínas e dos heróis ovidianos. Tendo realizado 

estas discussões nos tópicos anteriores, questionamos, de tal forma, se a alusão à morte 

realizada por algumas destas heroínas corresponderia à representação de uma morte heroica e 

exemplar ou, ao contrário, de uma morte que não deveria ser seguida como modelo pela 

sociedade romana do Principado de Augusto.   

 

3.1.      O IDEAL DE MATRONA E DE CIDADÃO ROMANO DO PERÍODO 

AUGUSTANO NA OBRA OVIDIANA 

 

Epistulae Heroidum, assim como os demais construtos literários, históricos, 

monumentos arquitetônicos e grande parte dos vestígios epigráficos do período augustano se 

remete à autoria masculina. Mesmo que muitas obras possam referir-se e dedicar-se ao longo 

de suas temáticas e eixos centrais às mulheres, ainda assim o que possuímos são 

representações do sexo construído como feminino a partir da ótica de pessoas pertencentes ao 

sexo construído como masculino. Como ressaltaram Georges Duby e Michelle Perrot, na 

introdução da obra História das Mulheres: a Antiguidade: 

Da Antiguidade até aos nossos dias, a escassez de informações concretas e 

circunstanciadas contrasta com a superabundância das imagens e dos 

discursos. As mulheres são representadas antes de serem descritas ou 

narradas, muito antes de terem elas próprias a palavra (DUBY; PERROT, 

1990, p. 8).  

 E hoje, ao analisarmos Epistulae Heroidum, devemos ficar atentos às posturas que 

eram delegadas às mulheres e aos homens, o que não nos concede o direito de afirmar que tais 

posturas e modelos de fato foram seguidos na prática, haja vista que devemos lembrar que 

ambos eram ideais reproduzidos por intermédio dos diversos e divergentes discursos e grupos 

sociais. Devemos perceber que tais modelos de condutas e posturas ideais tanto não eram 

naturais que se precisou escrever sobre isto, ora para negar condutas inaceitáveis àquela dita e 
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construída moral romana, ora para reafirmar outras tidas como ideais e exemplos a serem 

seguidos. Precisou-se (re) afirmar através não somente dos poetas e das pessoas ligadas às 

letras e aos círculos literários de patronato, mas também por intermédio dos discursos visuais 

e tantos outros. Ora, se precisaram escrever e enfatizar tais posturas é porque, muito 

provavelmente, existiram mulheres – e homens também – que tentaram romper, ou de fato 

romperam, questionaram ou almejaram questionar, mesmo que de forma sutil, tais imposições 

orquestradas na época do governo de Augusto.  

É necessário enfatizarmos, desta forma, que o que doravante analisamos nesta 

dissertação diz respeito a um discurso condizente e construído por um grupo muito específico 

desta sociedade múltipla e heterogênea: o da aristocracia imperial, ou seja, apenas mais uma 

representação dentro de um vasto mundo de representações e heterogeneidade; ainda assim 

uma representação que precisa ser pesquisada, por mais que ela não traga toda a atuação e a 

voz pertencente àquelas mulheres que tanto gostaríamos de ler. E ela precisa ser pesquisada 

por um simples motivo: ela também faz parte de um determinado passado e, ao nos voltarmos 

a ele na tentativa de (re) construí-lo, temos a chance de, também, (re) construirmos nosso 

olhar sobre o nosso próprio presente.    

De acordo com Gold, nas elegias romanas, especialmente em Propércio, o amor está 

intimamente associado às relações de gênero, onde os papéis encontram-se muito bem 

delineados (GOLD, 2012, p. 4) de acordo com os modelos constantemente reforçados e 

idealizados em determinados contextos. Ainda de acordo com a autora, como já mostrado no 

capítulo 1 desta Dissertação, em outras documentações do período podemos encontrar estes 

papéis ligados às características atribuídas às mulheres de subserviência, dependência, 

suavidade e passividade de um lado, e domínio e dureza atribuídos ao sexo masculino por 

outro lado (GOLD, 2012, p. 4). A autora pontua que na Elegia os papéis tradicionais acabam 

por ser invertidos: não mais às mulheres são atribuídos os papéis de escravas do amor e 

daquelas que precisam e dependem de seus amantes, mas passam a assumir o papel de 

domina, no sentido daquelas que “ditam as regras”, e aos homens são atribuídos os papéis 

que, outrora, foram designados às pessoas pertencentes ao sexo feminino (GOLD, 2012, p. 4). 

Como vimos, também no primeiro capítulo desta Dissertação, de fato as características 

mais comuns das obras pertencentes ao gênero elegíaco dizem respeito, para além da métrica, 

à sua escrita em primeira pessoa; primeira pessoa esta geralmente vinculada à voz de um 

homem, o qual canta seus amores e sofrimentos a uma amada em específico. Tais traços nos 

ficam claros na obra Amores, de Ovídio, enquanto que em Epistulae Heroidum podemos 

perceber suas especificidades em detrimento das demais Elegias quando Ovídio constrói a 
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obra, sobretudo, na voz de heroínas que cantam seus amores, desejos, sofrimentos e súplicas 

de retorno aos seus amados heróis, e não o contrário. Percebemos estas características na 

epístola de Hipsípile a Jasão, assim como em todas as outras epístolas da obra, na qual a 

heroína questiona a demora do retorno do herói ao mesmo passo em que suplica por notícias 

que sejam enviadas pelas próprias mãos do mesmo: 

Hipsípile de Lemnos, descendente de Baco, escreve ao filho de Éson e põe 

em suas palavras um pouco de sua alma. Dizem que, retornando com o tosão 

do carneiro de ouro, seu navio aportou nas praias da Tessália. Felicito-te, se 

me permites pelo feliz resultado de tua expedição. Entretanto, eu deveria ter 

sido informada por tua mão, por escrito. Os ventos podem ter contrariado teu 

desejo de aportar em meu país, segundo prometeste; mas os ventos 

contrários não te impedem de escrever uma carta; Hipsípile merecia tua 

saudação (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Hipsípile a Jasão, 1-12).  

O que é válido ressaltar aqui é que, independentemente da forma como Ovídio 

constrói suas Elegias, ora através da inversão dos papéis, ora não, estes poemas constituem, 

ainda assim, de acordo com Bowditch, normas de gênero; normas estas que dentro do 

contexto do Principado de Augusto, especialmente no momento em que as expansões 

imperiais foram empreendidas, possuíram como um dos objetivos a tentativa de reafirmar e 

justificar a própria regra hegemônica de Roma (BOWDITCH, 2012, p. 123). 

Tendo em vista tais apontamentos, o questionamento principal presente neste tópico 

diz respeito ao espaço e aos modelos ideais construídos e predestinados às mulheres, as típicas 

matronas romanas – e não pelas mulheres -, bem como os espaços e modelos ideais ocupados 

por estes homens - os típicos cidadãos romanos – tanto nesta sociedade como no interior de 

Epistulae Heroidum47.  

Importante frisarmos que ambos os espaços ocupados pelas mulheres e pelos homens, 

tanto na obra literária quanto na sociedade do Principado de Augusto, estão intrinsecamente 

associados, uma vez que a (re) construção que fazemos deste passado e destes espaços no 

passado se dão, também, por intermédio das representações deles que nos chegaram, 

                                                           
47 A escolha de realizarmos tais considerações acerca da típica matrona e do típico cidadão romano não diz 

respeito a uma escolha elitista, mas deve ser atribuída ao fato da elegia romana nos oferecer elementos acerca do 

seu próprio segmento social e gênero. Como afirma Alison Keith: “Visto que a poesia elegíaca, como outros 

gêneros literários contemporâneos, circulava entre as elites políticas romanas dentro de uma cultura de 

institucionalização das relações sociais que consolidaram a autoridade masculina em e através dos corpos das 

mulheres. Por abordar membros da elite social e política romana como os patronos, amigos e rivais literários, os 

elegíacos apelaram à consolidação de laços homossociais de amizade da elite masculina e, implicitamente, 

documentaram os direitos sociais e políticos de seu próprio segmento e gênero” (KEITH, 2012, p. 300). Até 

mesmo porque, como pontua Lourdes Feitosa em sua Dissertação de Mestrado: “para os diferentes grupos 

sociais que compõem a sociedade romana são apresentadas normas específicas de conduta social e sexual, 

explicadas pelas diferenças entre os seus status jurídico, ser cidadão ou não cidadão, o status social, o lugar que 

cada indivíduo ou grupo ocupa na sociedade, o que definirá os direitos, os deveres e o comportamento social 

esperado de cada um deles” (FEITOSA, 1994, p. 1).  



121 

 

representações não somente escritas, mas também monumentais, numismáticas, esculturais e 

lapidárias. Como já enfatizado, estas representações discursivas constituem e são constituídas, 

antes de tudo, por modelos ideais e retóricos. Concordamos com Judith P. Hallet ao defender 

que, como estamos aqui lidando com uma representação literária, e as obras literárias deste 

período que nos chegaram foram escritas por homens, não nos é possível determinar como 

necessariamente estas realidades e experiências se constituíram (HALLET, 2012, p. 373).   

Optamos por ater-nos à visão (re) construída pela historiografia, bem como por outras 

documentações do período, à forma como estes espaços femininos e masculinos foram 

delineados na sociedade da época de Augusto para que em sintonia com tais discussões 

possamos realizar considerações sobre a forma como os mesmos foram esboçados em 

Epistulae Heroidum. Nesta obra pudemos perceber que tais características se apresentam de 

formas bem sutis e variadas, tendo sido necessário encontrarmos um eixo que as unissem. 

Exatamente por este motivo entendemos que localizar tais atributos – atributos estes 

suavizados pelas técnicas retóricas e literárias - se daria da melhor forma por intermédio dos 

tópoi. A saber, os de maior recorrência ao longo desta obra são: diues amator, renuntiatio 

amoris; seruitium amoris; recusatio amoris; militia amoris e do amor como doença. 

O que seriam, então, estes tópoi? A tradução mais viável para este termo consiste em 

“lugares-comuns”, “[...], ou seja, uma situação convencionalizada que é repetida por diversos 

autores ao longo dos anos, com fórmulas. Também são comuns os termos ‘motivo’, ‘tema’, 

entre outros” (CORDEIRO, 2013, p. 22). De acordo com Francisco Achcar, os tópoi “[...] 

servem também, paradoxalmente, para apontar instâncias de particularidade. De fato, ao 

contrário do que à primeira vista pode parecer, é sobretudo na utilização dos tópoi que se 

revela a originalidade do poeta” (ACHCAR, 1994, p. 10).  Independente da singularidade ou 

da recorrência a determinados temas comuns, personagens e mitos em diversas obras, os tópoi 

podem ser particulares se comparados a outras obras e outros poetas, mas acabam por se tratar 

de pontos em comum dentro de alguma poesia abordada, no caso Epistulae Heroidum.  

De acordo com Wilker Pinheiro Cordeiro, existe uma situação padrão nas elegias romanas 

sem descartar, evidentemente, as singularidades de cada uma e de cada poeta, na qual as 

mulheres são representadas como belas, inteligentes e bem vestidas. Mas as características 

principais dizem respeito às mulheres representadas como infiéis para com o amator, ou até 

mesmo como inacessíveis por já estarem casadas ou por algum outro fator considerado maior 

(CORDEIRO, 2013, p. 23). E ainda de acordo com este autor: 
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A situação-padrão é o permanente triângulo amoroso composto pelo amator, 

a puella e um rival. Este pode ter várias origens e características, mas na 

maior parte do tempo é um admirador que rouba a atenção da amada. Muitas 

vezes nada dito a respeito dele, mas é comum que seja descrito como rico 

(diues amator) e, com muita ênfase, não é poeta, ou seja, possui riquezas 

mas não pode competir em talento artístico com o eu-lírico (CORDEIRO, 

2013, p. 23). 

Em Epistulae Heroidum, no entanto, as mulheres representadas por heroínas 

mitológicas e uma histórica não assumem o papel de adúlteras e de inacessíveis. Ao contrário, 

este papel é assumido pelos heróis. As heroínas construídas por Ovídio se mantiveram à 

espera de seus amados e questionaram, constantemente, se o abandono por eles realizado foi 

em detrimento de amores estrangeiros, como na epístola de Penélope a Ulisses, na qual a 

heroína questiona e atribui, também, a ausência de Ulisses a fatores que perpassam as causas 

naturais, como os perigos oriundos da terra e do mar: 

Não sei o que temo, mas temo tudo em minha alucinação e um vasto campo 

se abre para minhas inquietações. Todos os perigos que o mar esconde, todos 

os que esconde a terra, acuso-os de serem a causa de tão longa demora. 

Enquanto entrego-me loucamente a esses pensamentos, talvez (pois como 

saber teus caprichos?) tenhas sido aprisionado pelo amor num país 

estrangeiro (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Penélope a Ulisses, 

84-91).                                                                                                                                                                                                

Ou, ainda, na epístola de Fílis a Demofonte, quando a heroína se queixa: “Que peço, 

infortunada? Talvez estejas retido por outra esposa e pelo amor que nos foi pouco propício” 

(Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Fílis a Demofonte, 103-104). 

Tal escolha voltada para a percepção dos tópoi se deveu pelo simples fato de 

pensarmos que, assim como os gêneros epistolar e elegíaco, bem como os aparatos retóricos 

outrora enfatizados e descritos, os tópoi (enquanto um destes recursos) também contribuíram 

e reforçaram as naturalizações, as cargas, as condutas e as homogeneizações do que é ser 

homem e do que é ser mulher nesta sociedade que, na realidade, se constituiu, assim como 

qualquer outra, múltipla e heterogeneamente (algo que aquela sociedade não conhecia como o 

que nós conhecemos enquanto naturalizações dos gêneros e que, ainda assim, o praticaram 

incansavelmente).    

De acordo com Fábio Faversani, existe um traço marcante na historiografia da 

Antiguidade que toma como experiência vivida e realidade o que seria apenas a visão ideal 

construída pelos grupos aristocráticos, e este traço recai sobre todos os domínios, inclusive 

quando as mulheres são analisadas através das documentações (FAVERSANI, 1999, p. 39). E 

uma destas visões constantemente reforçada por tais grupos, especialmente contida em obras 
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literárias, consiste na típica ênfase de que a mulher deveria estar destinada ao confinamento 

na domus romana e distante da vida pública (FAVERSANI; FEITOSA, 2002-2003, p. 255).  

Podemos perceber tais traços na obra intitulada De Agricultura, de Lucius Junius 

Moderatus Columela, um escritor latino que dedicou-se a tratados sobre agricultura e que 

viveu aproximadamente entre os anos 4 d.C. e 60 d.C.48, ou seja, vivenciou os períodos que se 

estendem de finais do Principado de Augusto até meados do governo de seu sucessor, Tibério. 

Nesta obra, Columela ressalta: 

Com razão, como eu disse: foi destinado por natureza o trabalho da mulher 

voltado para o trabalho doméstico, e o do marido para os exercícios forenses 

e para o exterior. Por conseguinte, foi atribuído ao homem calores e frios que 

suportem, também caminhadas e trabalhos de paz e de guerra, isto é, de 

agricultura e de serviço militar: e à mulher, por terem feito dela inábil para 

todas estas coisas, deram-lhe o cuidado da casa. E como havia dado a este 

sexo em parte a custódia e a diligência, portanto foi feito mais tímido, pois a 

timidez contribui muitíssimo ao cuidado para a custódia (Columela.  De 

Agricultura, Livro XII, 29-40). 

Podemos perceber, desta forma, duas características: como pontua Francesca Cenerini, 

baseada no autor Maurin (1983, p. 141), os homens romanos realizavam as divisões das 

funções de acordo com questões puramente ligadas à natureza, dividindo, de tal forma, os 

sexos (CENERINI, 2009, p. 30). E, além disto, o espaço feminino foi construído como aquele 

que deveria ser interno, enquanto o masculino foi reafirmado constantemente enquanto aquele 

destinado ao ambiente externo, aos campos de cultivo, ao fórum, à praça, sede da atividade 

política e da oratória e também dedicada ao âmbito comercial (CENERINI, 2009, p. 30).  

Em sintonia com estes dizeres de Columela, na epístola de Penélope a Ulisses Ovídio 

constrói algo muito semelhante que, a nosso ver, diz respeito à construção destas funções 

sociais das pessoas na urbe romana: 

[...] Os comandantes de Argo estão de volta; o incenso queima nos altares; 

os despojos dos bárbaros estão depositados aos pés dos deuses da pátria. As 

jovens esposas colocam ali as dádivas de agradecimento pela salvação de 

seus maridos; estes celebram o destino de Tróia vencida por eles. Os velhos 

experientes se vangloriam e as jovens trêmulas os admiram. A esposa é 

levantada até os lábios de seu esposo que fala. Uns traçam sobre uma mesa a 

imagem dos terríveis combates e, com algumas gotas de vinho aparece toda 

Pérgamo [...]. Tu ousaste, completamente esquecido dos teus, penetrar 

durante a noite, às ocultas, no campo dos Trácios, com um só guerreiro, 

matar grande número de uma só vez. Isso foi prudente? Lembrastes de mim? 

O medo fez bater meu peito até que me disseram que, triunfante, tinhas 

atravessado batalhões amigos sobre os corcéis de Ísmara” (Ovídio. Epistulae 

Heroidum, epístola de Penélope a Ulisses, 29-55). 

                                                           
48 Referência retirada de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Columela. Acesso: 23 de fevereiro de 2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Columela
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Neste excerto, percebemos estas funções sociais atribuídas aos homens, tanto aos 

idosos experientes quanto aos guerreiros, e às mulheres, as jovens esposas dos mesmos. Às 

mulheres foi reservado o cumprimento dos ritos e dos cultos, inclusive de agradecimento aos 

deuses pelo retorno de seus amados heróis e pela vitória nas batalhas. A visão fortemente 

presente na literatura romana deste período, tradicionalmente atribui às mulheres a 

conservação dos valores tradicionais das matronas romanas, como a modéstia, a castidade, a 

fidelidade (HIDALGO DE LA VEGA, 2012, p. 58).  

Quanto a estas funções sociais destinadas aos típicos cidadãos romanos, em uma das 

epístolas duplas desta obra, especificamente de Páris a Helena, podemos encontrar tais 

características relacionadas à função heroica e guerreira nesta sociedade: 

Meu pai e minha mãe opõem suas preces a meus projetos e suas vozes me 

retêm perto da estrada que queria abrir. Minha irmã Cassandra acorre, os 

vastos cabelos, no momento em que nossos navios iam levantar a vela: 

“Aonde vais? Levarás um incêndio contigo: ignoras que grande abrasamento 

vais procurar através dessas ondas”. Ela profetizou a verdade: encontrei os 

fogos que previu; um amor desenfreado queima em meu coração sensível 

(Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Páris a Helena, 177-189). 

Percebemos claramente a culpa da explosão da Guerra de Tróia atribuída à entrega de 

forma desmedida e irracional de Páris a Helena e ao amor desenfreado, a perda da sensatez, 

da honra e da sobriedade que um cidadão romano deveria ter. Percebemos que, quanto aos 

homens, de acordo com Renata Senna Garraffoni e Lourdes Feitosa, foi atribuída uma ideia 

de comando e de manutenção da ordem, ou seja, no contexto de uma sociedade 

constantemente em guerra e conquistas, tal pressuposto acabaria por consolidar tais 

características como uma imagem de virilidade que estaria ligada não somente à força física, 

mas também à superioridade bélica, podendo se estender, sobretudo, no âmbito do controle da 

sexualidade dos cidadãos romanos (FEITOSA; GARRAFFONI, 2010, p. 65).  

De acordo com Barbara Levick, este status marginal atribuído às mulheres na 

categoria do ser humano estava amparado em duas noções: a primeira dizia respeito ao que os 

romanos determinaram como a incapacidade das mesmas de lutar (LEVICK, 2012, p. 105): 

“[...] a exclusão das fileiras foi acompanhada pela fraqueza do intelecto e da fraqueza de 

vontade, os levitas animi, de meados do século V das Doze Tábuas de Roma, que nunca 

foram abolidos” (LEVICK, 2012, p. 105). A segunda noção esteve amparada na prerrogativa 

da “proteção” necessária às mulheres:  

[...] argumento usado pelos antigos e modernos escritores como uma 

justificativa para o tratamento das mulheres pelos antigos, e alguns 

modernos sistemas. Argumento [...] projetado para consagrar os direitos dos 

homens, chefes de família, e seu controle de propriedade por eles mesmos e 
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por seus descendentes do sexo masculino que concederam a eles e a suas 

casas a imortalidade (LEVICK, 2012, p. 105). 

Tanto esta representação que encontramos em vasta extensão sobre as mulheres 

quanto aquela sobre os homens deste período foram imagens cristalizadas e idealizadas. Mais 

uma vez enfatizamos que não, necessariamente, correspondem às próprias experiências desta 

sociedade multifacetada. Ainda de acordo com Feitosa e Garraffoni:  

Este discurso idealizado da masculinidade não significou que todos 

respeitaram e obedeceram tais ideais. Um exemplo significativo de 

rompimento com este código sexual é Júlio César, que segundo Suetônio em 

De uita duodecim Caesarum (I, L), era um homem para toda mullher e uma 

mulher para todo homem”. Apesar disto, César ainda estava por ser um dos 

homens mais poderosos da história de Roma (FEITOSA; GARRAFFONI, 

2010, p. 65). 

O Direito romano que, à primeira vista poderia nos remeter às questões relacionadas à 

divisão e construção dos sexos no cotidiano da sociedade, nos diz respeito, muito mais, aos 

modelos idealizados dos mesmos, de igual forma como constam nas obras literárias. E, ao 

mesmo tempo, nos atesta as mudanças49 ocorridas gradualmente em um espaço de tempo que 

não pode ser sentido de forma imediata e específica por aquela sociedade. De acordo com 

Hallet, as circunstâncias legais, políticas e culturais nas quais as mulheres estavam inseridas 

passaram por mudanças ao longo do período compreendido como Principado de Augusto 

(HALLET, 2012, p. 372), por mais que não possamos precisamente estabelecer quais foram 

elas. E ainda assim existiram; caso contrário não teríamos tido acesso às diversas 

representações do período que retratam a necessidade de se retomar e restaurar as antigas leis 

e costumes morais, bem como a existência de medidas legislativas estabelecidas por Augusto 

que dizem respeito justamente a isso: à tentativa de controle dos corpos, das vontades e dos 

sentimentos das matronas e dos cidadãos romanos, tanto através das leis de regulamentação 

do matrimônio quantos por intermédio das leis relativas à condenação do adultério.  

Como pontua Hallet, a utilização e (re) formulação de estruturas e práticas de 

governos romanos anteriores, como dos Reis do período monárquico e de Júlio César, em 

consonância com a legislação própria de Augusto, nos atestam – e também exerceram 

influência – nestas mudanças em níveis jurídicos, políticos e sociais durante o Principado de 

Augusto (HALLET, 2012, p. 373). Isto nos fica claro quando Tito Lívio, ao associar Augusto 

(enquanto Rômulo) a Numa Pompílio na finalidade de exaltar os feitos do Princeps nas 

                                                           
49 Frisamos que as mudanças sociais, sozinhas, não podem dar conta da responsabilidade e do fator imediato 

deste reforço do discurso de uma necessidade de restauração cívica e moral. Como vimos no segundo Capítulo 

desta Dissertação, este discurso foi conveniente e necessário para que o Princeps pudesse justificar e legitimar 

sua gens e sua domus e, consequentemente, a manutenção do poder através delas e de seus membros.  
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esferas tanto da revitalização das leis e costumes dos ancestrais quanto do estabelecimento da 

paz e da harmonia na urbe romana, já que tanto as obras literárias quanto as históricas do 

período: “[...] reimaginam e reescrevem o passado romano, usando-o como um pano de fundo 

cênico para abordar as preocupações contemporâneas sobre a conduta das mulheres” 

(HALLET, 2012, p. 377). Tito Lívio ressalta: 

Naquela época a equidade e o sentimento religioso de Numa Pompílio eram 

célebres. Ele, um homem extremamente versado em todas as leis divinas e 

humanas desejava que também os deuses fossem consultados a seu respeito, 

assim como Rômulo, que assumiu o poder após ter tomado os augúrios para 

a fundação da cidade [...]. Assim, tendo assumido o reino, Numa com base 

no direito, leis e costumes, prepara-se para reestruturar a jovem cidade [...]. 

Roma apresentava tanta solidez quanto harmonia, não só devido às artes da 

guerra, como também da paz (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita, Livro I, XVIII).  

 E assim o percebemos, também, em Epistulae Heroidum na epístola de Hermíone a 

Orestes. Tal heroína, nesta versão mítica ovidiana, ainda criança foi prometida, por seu avô 

paterno, a Orestes. Porém Menelau a prometeu, mais tarde, a Neoptólemo (ou Pirro), filho de 

Aquiles. Ovídio construiu esta epístola nas circunstâncias em que Hermíone se encontra na 

pátria de Pirro, após a guerra de Tróia, e suplica a Orestes que a recupere, já que ela o 

considera como seu marido legítimo (NÉRAUDAU, 2007, p. 107). A heroína ressalta: 

Tíndaro, cujas virtudes e idade lhe dão uma severa autoridade, entregou-me 

a ti: um avô tem esse direito sobre sua neta. Mas meu pai, ignorando esse 

compromisso, prometeu-me ao descendente de Éaco, meu avô, cuja escolha 

é anterior a dele, podia também mais do que ele. Quando te esposei, meu 

himeneu não prejudicou ninguém; se me unirem a Pirro te farão uma ofensa. 

Além disso, Menelau, meu pai, perdoará nosso amor; ele próprio sucumbiu 

às flechas do deus alado! O amor que ele se permitiu, permitirá ao seu genro: 

o que ele sentiu por minha mãe será um exemplo útil. O que ele foi para 

minha mãe serás para mim; o papel desempenhado outrora pelo estrangeiro 

dárdano, Pirro desempenha agora (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de 

Hermíone a Orestes, 39-52). 

 Mais do que a ênfase na importância do matrimônio e no matrimônio relacionado às 

relações entre grupos de famílias e à figura de soberania do pater familias50, o excerto acima 

                                                           
50 Válido ressaltar que, ainda que as mulheres romanas estivessem presas aos vários elementos da patria 

potestas, há um importante diferencial entre os costumes gregos e os romanos neste caso. De acordo com 

Barbara Levick, as mulheres gregas, ao se casarem, assim o faziam não por seu consentimento, mas pelo acordo 

estabelecido entre as figuras masculinas de sua família e da família de seu noivo. Já no seio deste acordo no 

período do Império Romano, ainda que prevalecesse o acordo entre o pater familias e o futuro marido, o 

consentimento desta mulher era de fundamental importância para que a cerimônia matrimonial pudesse ocorrer 

(LEVICK, 2012, p. 99). E, além disto, quando Augusto e seu grupo realizaram uma revisão das leis matrimoniais 

(lei Júlia de 18 a.C. e Júlio-Pompeiana de 9 d.C.), mesmo reafirmando esta tentativa de controle sobre os homens 

e as mulheres e seus respectivos casamentos e nascimentos de filhos legítimos, colocou em pauta que a mulher 

livre, casada ou não, que houvesse passado por três gestações estaria, de tal forma, isenta do controle dos 

agnados sobre elas. Ao menos legalmente, estas mulheres poderiam deixar de estar sob o controle paterno e 

poderiam passar a gerir seus próprios bens (FAVERSANI; FEITOSA, 2002-2003, p. 255). E, “quando separada, 

a própria mulher passava a ser responsável pelo gerenciamento do dote que recebia de volta. É evidente que não 
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nos remete à sintonia com as medidas adotas pelo Princeps Augusto e por seu grupo. Ovídio, 

ao enfatizar o controle masculino do cidadão sobre a matrona, parece reafirmar e realizar um 

paralelo com o contexto em que vivia: momento no qual Augusto procurou, constantemente, 

formas de legitimar seu governo, especialmente ao enfatizar o domínio do Império Romano, 

tanto de forma política para com as pessoas que ali viviam, quanto o seu poderio sobre os 

conflitos por anexação de outros territórios ao território romano (GREENE, 2012, p. 369). 

Assim como Tito Lívio na citação acima, Ovídio “[...] enfatiza a bondade da coeva legislação 

em matéria de direito de família, fortemente apoiada por Augusto” (CENERINI, 2002, p. 

48/49), legislação esta pela qual o Princeps almejou impor às mulheres romanas o matrimônio 

e a procriação (CENERINI, 2002, p. 49).  

 Enquanto grande parte dos textos literários deste período, ancorados e baseados, 

também no próprio direito romano, tratam as mulheres e os homens como pressupostos 

naturais e, de tal forma, atribui a ambos condutas de comportamentos e de relacionamentos 

ideais, o direito romano os trata para além de pressupostos naturais. De acordo com Yan 

Thomas, ao tratar a divisão dos sexos como uma questão jurídica, fez deles uma norma 

obrigatória (THOMAS, 1990, p. 129). Pelas leis, inclusive, a designação materfamilias não 

carregava as mesmas implicações e os mesmos direitos, incluindo o de adoção, e a autoridade 

que comportava o estatuto de pater familias. Materfamilias era uma qualificação que, por ela, 

se pressupunha que a mulher era esposa de um cidadão no pleno deleite de suas capacidades 

(THOMAS, 1990, 166). Como pontua Thomas:  

[...] de acordo com a linguagem dos juristas da época imperial, ‘mãe de 

família’ designa simplesmente a esposa, a mulher casada, mesmo fora desta 

convenção particular. Mas em princípio, é ao casamento que a mulher 

continua a dever o seu estatuto de matrona (THOMAS, 1990, p. 167).  

 A legislação marital e moral provenientes dos anos 18 a.C. e 9 a.C., mais conhecidas 

como as leis julianas, impuseram penas ainda mais severas do que leis anteriores sobre 

relações extraconjugais, sobre o matrimônio e o nascimento de filhos legítimos (HALLET, 

2012, p. 373): “Tal conduta ilícita, até então considerada como um problema particular da 

família, a partir de então tornou-se um crime que seria julgado publicamente [...]. Essa lei, 

além disto, permitiu que pais e maridos matassem mulheres adúlteras e seus amantes, sob 

certas circunstâncias” (HALLET, 2012, p. 373). Além do mais, estas leis restringiram ainda 

mais a escolha de opções conjugais das mulheres, uma vez que o casamento entre senadores e 

                                                                                                                                                                                     
se pode afirmar a existência de similaridade jurídica entre homens e mulheres, mas estes exemplos são 

importantes para contestarmos o modelo generalizante de submissão jurídica absoluta da mulher romana, 

presente na historiografia tradicional” (FAVERSANI; FEITOSA, 2002-2003, p. 255). 
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seus descendentes mais diretos com escravas libertas, bem como daqueles que nasceram livres 

com pessoas que desempenhavam as denominadas profissões de má reputação não era 

permitido; de tal modo, estas leis almejavam impor que os casamentos entre homens 

pertencentes à aristocracia só pudessem acontecer com mulheres também pertencentes a este 

grupo social (HALLET, 2012, p. 374).  

 Podemos perceber estas características na própria obra Epistulae Heroidum, 

especialmente na epístola de Briseis a Aquiles. Nesta epístola, diferentemente das demais, a 

ausência e a distância entre a heroína e o herói é proveniente da partida da heroína, e não do 

herói, por um motivo: além de ser considerada bárbara, após a tomada de Linersso, Briseis 

passou a ser, inicialmente, escrava de Aquiles e, posteriormente, de Agamenon. Esta epístola 

foi construída por Ovídio nas circunstâncias em que Briseis havia sido tomada por este último 

e encontrava-se, de tal modo, distante de seu amado herói. Nesta epístola, a heroína ora insiste 

no matrimônio que possuía com Aquiles, ora possui rasgos de lucidez em que percebe que 

Aquiles foi apenas o seu senhor: 

A carta que lês vem de Briseis, que te foi tomada; minha mão de Bárbara 

pôde a muito custo desenhar os caracteres gregos. [...]. Não basta não teres 

tentado recuperar-me: tu te opões a que me devolvam, Aquiles. Vai, 

apresenta-te agora como amante apaixonado. [...] Minhas palavras não têm 

poder e soam inúteis. Contudo, eu não me revolto; não sou considerada 

como tua mulher e como escrava fui muitas vezes chamada para dividir o 

leito de meu senhor. Uma prisioneira deu-me o título de senhora [...] 

(Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Briseis a Aquiles, 1-5; 30-33; 97-

102). 

 Percebemos também que a heroína construída por Ovídio constantemente questiona, 

para além do estatuto heroico de Aquiles, a subserviência masculina à mulher e ao amor. Este 

traço, de acordo com Hidalgo de la Vega, é muito recorrente nesta literatura imperial, a qual 

coloca as mulheres como aquelas que não respondem ao modelo ortodoxo de matrona, uma 

vez que colocam em destaque a passividade dos homens: 

[...] que não se adéquam tampouco ao modelo masculino criado para eles, 

transformando-se em escravos das mulheres, com a expressão simbólica que 

ele implicava. Ao passo em que a sexualidade feminina incontrolada produz 

uma alteração total das relações fixadas na hierarquia social, uma desordem 

e um caos da geografia do poder masculino, da razão patriarcal (HIDALGO 

DE LA VEGA, 2012, p. 75). 

  Temos também a epístola de Dido a Eneias, arquitetada pelo poeta no momento em 

que, após ter acolhido o herói, foi por ele abandonada em Cartago: 

[...] A deusa sua mãe, seu velho pai, o piedoso fardo de um filho, eis o que 

me deu a esperança de uma união legítima e durável. [...]. Mas um deus te 

ordena partir! Preferia que ele tivesse te proibido de vir, e que o solo 

cartaginês não tivesse sido pisado pelos troianos [...]. [...] Nem meu esposo 
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nem meu pai te apontaram suas armas. Se temes tornar-me por esposa, que 

não sejam os laços do matrimônio, mas os da hospitalidade que nos unam. 

Contanto que ela te pertença, Dido consentirá ser o que quiseres (Ovídio. 

Epistulae Heroidum, Epístola de Dido a Eneias, 57-64; 81-86; 99-103). 

 Através destes dois excertos caminhamos ao encontro da perspectiva abordada por 

Cenerini, ao defender que estas documentações literárias operam, também, com uma clara 

distinção entre dois modelos: aquele oriental, atribuído à rainha dissoluta que arrasta o 

homem pelo vértice da paixão e retira o foco de seus deveres políticos, papel este comumente 

representado por Cleópatra e, em contraposição, aquela mulher e mãe virtuosas, figuras 

representativas invariavelmente relacionadas ao mos maiorum (CENERINI, 2006, p. 71). E, 

para além de Cleópatra, podemos encontrar também tal representação em Dido, assim como 

percebemos na citação acima da epístola desta heroína para Eneias. Fundadora de Cartago, é 

vista pelos relatos míticos como aquela que tentou opor-se ao destino de Roma ao tentar, 

através de sua beleza e de seu poder sedutor, conquistar Eneias para que este renunciasse ao 

seu estatuto heroico e ao destino de fundar a cidade de Roma (CENERINI, 2006, p. 71): 

Aos olhos dos Romanos, Dido torna-se o mítico exemplo emblemático da 

mulher de poder, assim como Cleópatra encarna aquele histórico. Mas como 

Dido havia falhado em seu plano da representação mítica, assim Cleópatra 

falhou aquele seu histórico. Se ouvirmos a propaganda augusta, o 

descendente de Eneias, Otaviano, filho de César, não há que refazer as ações 

do seu mítico avô [Cenerini, 2006] (CENERINI, 2006, p. 71). 

 Retornando à questão das leis julianas e de suas implicações, as mesmas constituíram 

um forte fator na (re) construção, (re) afirmação e na determinação do que deveria ser, 

enquanto condutas e atuações, os sexos construídos como masculino e como feminino. Este 

fator recaiu, sobretudo, na temática do que deveria ser a castidade sexual das mulheres. Ainda 

na epístola de Dido a Eneias podemos observar isto: 

Tal como, debruçado sobre os úmidos juncos, o cisne de branca plumagem 

canta à beira do Meandro, quando o destino o chama. Não é na esperança de 

dobrar-te com minha prece que te envio essas palavras: sou levada por um 

deus que me domina. Mas após ter perdido para um ingrato os frutos de 

meus favores, minha honra, um corpo casto e uma alma pudica, é pouco 

perder palavras. Entretanto tu decidiste afastar-te e abandonar a infeliz Dido. 

Vá entregar aos ventos tua velas e teus juramentos. Tu decidistes, Eneias, 

dissolver teu navio e definir teus pactos; procurar um reino na Itália, livrar-te 

de tua âncora e de tua fé; procurar um reino na Itália que nem sabes onde 

encontrar. Pouco te importam a nascente Cartago e seus muros que se 

elevam e o poder confiado a teu cetro (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola 

de Dido a Eneias, 4-18). 
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 Podemos exemplificar tais traços também na epístola de Páris a Helena no momento 

em que o herói questiona e, ao mesmo tempo, reafirma o pudor que deve barrar a realização 

do sexo que não esteja nos limites dos laços conjugais: 

Muitas coisas me vêm ao pensamento; mas, para que nossas bocas possam 

dizer mais, recebe-me em teu leito no silêncio da noite. O pudor e o medo te 

impedem de profanar o amor conjugal e de violar as castas leis de uma união 

legítima? [...]. Esses pequenos adultérios encantam Júpiter; encantam a loira 

Vênus. Eles não te deram como pai o mestre dos deuses? Se o sangue de teus 

ancestrais tem alguma virtude, filha de Júpiter e de Leda, podes continuar 

casta. Sejas, entretanto, quando minha Tróia te possuir; sejas, suplico, 

culpada apenas por minha causa. Cometamos agora uma falta que o 

casamento reparará, se Vênus não fez uma promessa vã (Ovídio. Epistulae 

Heroidum, Epístola de Páris a Helena, 291-327). 

Novamente Dido é representada como aquela que se opõe ao destino de Eneias e de 

Roma ao tentar seduzir e controlar o herói a partir de seu descontrole em relação à própria 

castidade e exacerbação do amor. Ao realçar a perda de sua honra, de seu corpo casto e sua 

alma pudica, podemos perceber a intensa sintonia com as pressuposições dos mores maiorum 

e destas leis. Em sintonia, Páris ressalta a Helena que a castidade pode ser atingida com o 

matrimônio e, ainda, deve ser preservada dentro dele. Com isto, almejou-se atribuir a estas 

mulheres, de tal modo, um comportamento que fosse condizente com a conveniência e a 

moderação (CENERINI, 2009, p. 22), uma vez que esta literatura do período Augustano 

parece ter atribuído tais valores às mulheres porque “[...] a castidade e a pureza da mulher 

romana, bem como sua inviolabilidade sexual, simbolizava a própria invulnerabilidade de 

Roma [...]. Como na cultura grega, questões pessoais e familiares eram políticas na ideologia 

oficial” (RIESS, 2012, p. 492). Como destaca Hallet, estas leis objetivaram transmitir uma 

mensagem, não somente para as mulheres, mas também para os homens da Roma de Augusto, 

mensagem esta que dizia respeito às próprias expectativas políticas, culturais e sociais sobre 

as condutas tanto sexuais, quanto conjugais e reprodutivas: 

Elas compeliram as mulheres a colocarem um prêmio elevado sobre a sua 

castidade sexual, caso não fossem casadas, e sobre a fidelidade conjugal, 

uma vez casada, as pressionando, também, a ter uma prole múltipla. Estas 

leis também exerceram certa pressão sobre os homens da elite para que se 

casassem com mulheres de um segmento social considerado adequado para 

as suas classificações particulares (HALLET, 2012, p. 373).  

 Estas atributos e padrões ideais são ainda mais reafirmados através do léxico 

comumente usado ao referir-se a estas mulheres nas obras literárias deste período. De acordo 

com Cenerini, este léxico é escasso e bastante recorrente, são termos como casta, o qual diz 

respeito às mulheres que mantém relações sexuais apenas no seio do matrimônio com a 

finalidade da procriação; pudica, aquela que seria modesta e reservada; pia, característica que 
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designa as mulheres que se dedicam às práticas dos cultos, bem como respeitam a tradição do 

mos maiorum; frugi, designação para as mulheres simples e honestas; domiseda, aquela que 

permanece em casa; e lanifica, aquela que cumpre a função de tear (CENERINI, 2009, p. 33).  

 Ao retornarmos ao modelo ideal propriamente atribuído aos cidadãos romanos, 

podemos mencionar a epístola de Leandro a Hero. Nesta versão ovidiana, os dois amantes se 

encontravam em segredo: o jovem, escondido de seus pais, e a jovem recebia ajuda de sua 

ama: 

Minhas preces só obtiveram dele murmúrios, e as águas, sempre agitadas, 

não foram aclamadas. Oh! Dédalo não pode dar-me agora tuas asas 

audaciosas, ainda que a praia de Ícaro esteja perto daqui! Enfrentarei todos 

os perigos, contanto que possa apenas elevar aos ares esse corpo que foi tão 

balançado, suspenso sobre as ondas. Mas, enquanto os ventos, o mar, tudo se 

opõe aos meus desejos, meu espírito relembra os primeiros tempos de nossos 

furtivos amor (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Leandro a Hero, 63-

81). 

 Ao que nos parece, em todas as epístolas, tanto nas simples quanto nas duplas, o que 

há de mais comum é a tentativa de se ressaltar que o amor e a união entre estes heróis e 

heroínas não convém dar certo, tanto porque o amor desmedido e irracional não é viável 

dentro dos padrões (re) construídos do mos maiorum, quanto porque no contexto do 

Principado de Augusto, contexto de expansão e de guerras externas e tentativas de finalização 

das guerras internas, o amor não deveria se sobrepor às funções predestinadas aos cidadãos 

romanos, não deveria se sobrepor às funções atribuídas, aqui nesta obra, aos heróis: o 

cumprimento dos deveres heroicos, sejam estes deveres relacionados às batalhas ou ao destino 

de fundação da cidade de Roma. Em todas as epístolas existem impedimentos sobre esses 

amores, seja pelos mares bravos, pelos ventos que não cessam, seja pelas guerras; no caso 

desta epístola, o herói ressalta que os ventos impedem que ambos dêem prosseguimento ao 

amor furtivo. Isto nos parece estar em sintonia com o que, de acordo com Lourdes Feitosa e 

Garraffoni, a tradição literária deste período constrói e distorce acerca de um ideal de 

masculinidade romana (FEITOSA; GARRAFFONI, 2010, p 65). E assim o fazem através da 

comparação e da sobreposição de dois elementos: a dignitas, muitas vezes usada para se 

direcionar ao cidadão romano possuidor do prestígio, da dignidade, da honra e da virtude. E, 

ao mesmo passo, a infamia, a qual constituía o oposto da dignitas, ou seja, estabelecia a marca 

daquele que seria desonrado, de má reputação e criminoso (FEITOSA; GARRAFFONI, 2010, 

p. 61).  

 Todas estas características atribuídas e constantemente reafirmadas tanto à matrona 

romana quanto ao cidadão romano são enfatizadas e destacadas em Epistulae Heroidum a 
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partir de alguns tópoi específicos, como ressaltamos no início deste tópico. A utilização destes 

tópoi nos parece estar ligada à exposição dos malefícios do amor desmedido e irracional, são 

eles que, em grande parte das epístolas dessa obra, funcionam como oposição a este amor e 

como o fator que separa e distancia as heroínas dos heróis.  

 Como no caso de diues amator, muito recorrente nas missivas, que corresponde ao 

terceiro integrante da relação entre os dois amantes (CORDEIRO, 2013, p. 24). Este terceiro 

integrante muitas vezes pode ser representado não apenas por uma outra pessoa, mas 

acreditamos que como elementos naturais, como o mar e os ventos, bem como as inúmeras 

guerras travadas, correspondem, também, a este fator de separação. Como na epístola de 

Enone a Páris, a pessoa integrante e, de acordo com a narrativa, a causa do não cumprimento 

da união entre estes dois amantes, seria Helena: “Enfim, meu amor por ti não oferece perigos: 

comigo, nenhuma guerra te ameaça e as ondas não devem trazer navios vingativos. A filha 

fugitiva de Tíndaro é requisitada por inimigos armados; eis o dote que a orgulhosa oferece ao 

seu esposo” (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Enone a Páris, 68-79). 

Independentemente do que ou de quem corresponde ao terceiro elemento de afronta aos 

amantes, o mesmo nos parece laborar como aquilo que corrobora e enfatiza que este tipo de 

amor não pode dar certo de acordo com os preceitos do mos maiorum. 

 Temos também a renuntiatio amoris: “não suportando mais sofrer as consequências do 

conflito amoroso, o poeta pode optar pela renúncia ao amor, já que a amada se mostra 

insensível, irredutível” (CORDEIRO, 2013, p. 27). No caso da obra aqui em questão, são as 

heroínas que renunciam ao amor e ao amado, e isso se faz presente especialmente nas 

missivas que contêm a menção, por parte das heroínas, à morte, menção esta que exploramos 

no último tópico deste capítulo. Podemos exemplificar com a epístola de Fílis a Demofonte: 

“vem ao meu espírito a ideia de precipitar-me dali nas ondas que banham a base, e já que a 

tua traição me empurra, realizarei meu desejo” (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Fílis 

a Demofonte, 99-103).  

 Outro tópos recorrente é o do seruitium amoris, através do qual a pessoa se coloca em 

estado de servidão à pessoa amada (CORDEIRO, 2013, p. 28), e isto ocorre tanto na voz das 

heroínas quanto na dos heróis desta obra. “A ideia de o amor de um homem por uma mulher 

ser tratado como uma servidão voluntária é o reverso das convenções cotidianas” 

(CORDEIRO, 2013, p. 28). Na epístola de Acôncio a Cídipe podemos encontrar, também, 

esta recorrência: “deste-me a esperança; meu amor ardente acreditou em teu juramento. Não 

podes negar esse faro que tem uma deusa como testemunha. Presente e atenta e esse 
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juramento, ela ouviu tuas palavras, e pareceu, com um sinal de cabeça, aprovar o que dizias” 

(Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Acôncio a Cídipe, 27-34). 

 Podemos encontrar em Epistulae Heroidum, ainda, o tópos da militia amoris, que, ao 

contrário da longa tradição literária grega e romana deste período que o expõe a partir da voz 

do personagem constituído pelo próprio poeta, aqui tal tópos é posto, sobretudo, nas 

narrativas das heroínas. Cordeiro afirma sobre a militia amoris: “O poeta repudia seus deveres 

como ciuis, os gloriosos valores de cidadão-soldado, contrastando a doçura do amor com a 

dureza da guerra e com outras formas de degradação associadas a ela, como inveja e 

ambição” (CORDEIRO, 2013, p. 29). Em Epistulae Heroidum são as heroínas quem 

questionam o estatuto heroico de seus amados, tanto por serem abandonadas em detrimento 

das guerras, quanto por suplicarem que os heróis retornem ao reduzirem o valor de uma 

vitória em campo de batalha enfatizando que de nada adiantar vencer se não está ao lado da 

mulher amada, como Penélope ressalta a Ulisses em sua missiva: 

Mas de que me serve que Ílio tenha sido destruída por teus braços e que suas 

antigas muralhas estejam no chão, se continuo sendo o que era quando Tróia 

resistia às vossas armas, se a ausência de meu esposo nunca termina? [...]. 

Vencedor, continuas ausente e eu não consigo saber nem a causa desse 

atraso, nem em que lugar do mundo te escondes, insensível às minhas 

lágrimas (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Penélope a Ulisses, 57-

61; 68-71).  

 De acordo com Kennedy, os tópoi do amor e da guerra em conjunção com do amor e 

da escravidão, por mais que não sejam idênticos, acabam por fornecer temáticas comuns e 

recorrentes nas elegias ao agregar a agressão, a dominação e a submissão como elementos 

intrinsecamente relacionados ao erótico e ao amor quanto à atividade bélica (KENNEDY, 

2012, p. 190): “[...] a perda da liberdade de dizer o que deseja é a marca da amante não menos 

que do cativo e do escravo” (KENNEDY, 2012, p. 190).  

 Outro tópos extremamente recorrente nesta obra é o da recusatio amoris, o qual 

consiste na postura de recusar “[...] as profissões tradicionais, como direito e comércio, bem 

como a vida política, em favor do ἄριστος βίος (vida perfeita), diferente dos outros modelos 

éticos recorrentes [...]” (CORDEIRO, 2013, p. 30), ou seja, a narrativa ovidiana construída na 

voz das heroínas da recusa de uma honraria ou valor político, social e religioso em detrimento 

do amor consiste em uma recusatio amoris (CORDEIRO, 2013, p. 30). Percebemos estes 

traços fortemente presentes nas missivas desta obra e podemos exemplificar com a epístola de 

Ariadne a Teseu. Na tradição mítica, esta heroína, filha do rei Minos, auxiliou o herói ao 

ceder a ele um novelo que permitiria a saída de Teseu do labirinto após matar o Minotauro e, 

ao embarcarem para a Ilha de Naxos, Ariadne adormeceu e o herói a abandonou 
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(NÉRAUDAU, 2007, p. 125). Esta missiva foi construída por Ovídio nas circunstâncias em 

que a heroína acordou e percebeu que estava sozinha suplicando, então, pelo retorno de seu 

amado herói. Ao longo da narrativa, pela voz da heroína, o poeta expõe o tópos da recusatio à 

sua linhagem, à autoridade do pater familias e de sua pátria: 

Supondo que companheiros, ventos favoráveis e um barco sejam-me 

concedidos, para onde iria fugir? A terra paterna me recusa qualquer acesso. 

Quando minha proa afortunada sulcar os mares tranquilos, quando Éolo 

tornar os ventos propícios, serei uma exilada. Creta, com cem cidades 

soberbas, país que conheceu Júpiter no berço, não a verei mais porque traí 

meu pai, traí o reino governado por seu cetro justo, faltei a esses dois nomes 

tão queridos no dia em que, para salvar-te da morte, antes da tua vitória na 

muralha de mil voltas, dei-te por guia um fio que devia seguir teus passos 

(Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Ariadne a Teseu, 64-76). 

 O amor como doença também consiste em um tópos importante para a compreensão 

hermenêutica de Epistulae Heroidum. De acordo com Jean Brun, as paixões eram tidas, neste 

período, como doenças da alma e as doenças, tanto da alma quanto do corpo, eram 

consideradas como fraquezas (BRUN, 1972, p. 83). Na epístola de Fedra a Hipólito, podemos 

encontrar uma menção a este elemento: 

Não penses que por ter um coração fraco eu rompa os laços que me 

prendem: nenhuma falta, espero que te informes disso, manchou minha 

reputação. O amor exerce maior poder quando o conhecemos mais tarde: eu 

ardo por dentro; ardo, e uma ferida secreta faz sangrar meu coração. Como 

os jovens touros sentem-se feridos pelo primeiro jugo que lhes impomos, 

como um potro tirado da manada não pode no princípio suportar o freio, 

também meu coração novato foi atingido e sofreu com os primeiros ataques 

do amor e sucumbe sob esse peso (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de 

Fedra a Hipólito, 19-29). 

 Neste tópico pudemos perceber a forma como a sociedade romana da época de 

Augusto, constituída de forma heterogênea, visou consolidar modelos e discursos que a 

pautassem de forma aglutinadora e que tendesse a uma unicidade. Isto foi feito não somente 

pelo direito romano, pelas construções arquitetônicas e monumentais e dos textos históricos, 

mas também a partir das poesias. Realizamos considerações aqui sobre os elementos 

constitutivos de uma destas poesias, Epistulae Heroidum, que auxiliaram na naturalização, na 

homogeneização e na atribuição do que é ser homem e do que é ser mulher nesta sociedade; 

especialmente do que é ser uma matrona e do que é ser um cidadão romano e de seus papéis 

sociais em termos de idealização. E, ainda, a imputação de modelos ideais a serem seguidos e 

a serem evitados por cada um destes sexos construídos e constantemente legitimados. Tendo 

em vista tais aspectos discutidos, no próximo tópico visamos perceber como estes modelos de 

conduta e de contra-conduta nos relacionamentos amorosos aparecem no interior desta obra 

ovidiana.  



135 

 

3.2.   AS DESMESURAS AMOROSAS E A TENTATIVA DE (RE) CONSTRUÇÃO 

DE MODELOS DE CONDUTA E DE CONTRA-CONDUTA EM EPISTULAE 

HEROIDUM 

 

Os discursos (re) construídos no seio do denominado Principado de Augusto 

condizentes com narrativas, não somente escritas, que reforçaram a existência de um declínio 

de valores e da moral dos ancestrais nesta sociedade, eram condizentes com os discursos que 

envolviam a necessidade de uma restauração dos ditos mores maiorum e da própria Res 

Publica. Ambos os discursos faziam parte, como vimos anteriormente, de possibilidades de se 

justificar, legitimar e enfatizar o governo augustano. Esta crise, enquanto um discurso 

arquitetado, envolvia os excessos de diversos aspectos sociais, como das comidas, das 

bebidas, das vestimentas, das maquiagens (SKINNER, 2005, p. 198), e, ainda, os excessos e 

desmedidas no seio das próprias relações sexuais e amorosas.  

Este discurso, de acordo com Marilyn Skinner, era pautado na reafirmação da 

negligência das famílias com a religião, bem como na resistência das mesmas em 

concretizarem matrimônios e cooperarem na reprodução e na manutenção de linhagens e, 

ainda, a tolerância e as práticas de adultério como fatores que desencadearam a ira das 

divindades; atitudes e comportamentos estes que, discursivamente, colocariam em perigo a 

própria Roma enquanto um Império. “[...] Daquele ponto em diante, ele assumiu a tarefa de 

longo prazo de patrocinar um programa de renovação cívica e moral que restauraria a religião 

e a família para um lugar central na vida aristocrática” (SKINNER, 2005, p. 204). 

Estes enunciados construídos ao longo da Res Publica, sobretudo com Júlio César, e 

(re) formulados e reafirmados no contexto compreendido como Principado de Augusto, 

constituíram um dos mecanismos convenientes e necessários para a construção de um 

consensus e de uma legitimidade do próprio governo e de seus feitos na sociedade; tendo sido 

propagados por mediação dos poetas, dos historiadores, dos arquitetos ou através de outros 

meios, como viemos enfatizando, incessantemente, neste trabalho.   

No primeiro tópico deste Capítulo nos propomos a discorrer sobre a idealização do 

que era ser homem e do que era ser mulher e das respectivas condutas sociais ideais que 

esperavam que cada sexo, outrora articulado, desempenhasse. O que não quer dizer que tais 

idealizações tenham sido condizentes, totalmente, com as experiências de fato ocorridas. Para 

darmos continuidade ao que foi discutido no tópico anterior, nos propomos, aqui, a perceber e 

a realizar considerações sobre como estas idealizações recorrem no campo das condutas 

idealizadas dos relacionamentos amorosos em Epistulae Heroidum, uma vez que, de acordo 
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com Alison Keith, como outrora já ressaltado, não somente as leis julianas mas também as 

próprias elegias, parecem ter empreendido esforços para institucionalizar as relações sociais, 

inclusive da autoridade do homem sobre a mulher (KEITH, 2012, p. 392), e também o 

fizeram no âmbito das relações amorosas. Lembrando que a implementação de leis de 

incentivo ao matrimônio e à procriação na finalidade da manutenção de linhagens legítimas 

era extremamente condizente com o estímulo de exemplos a serem seguidos pelos grupos 

aristocráticos a partir de pessoas pertencentes à extensa familia do Princeps, tanto para se 

manter um controle, uma propagação e uma funcionalidade esperada naquela sociedade, 

quanto porque o que estava em pauta, na realidade, dizia respeito, também, às tentativas de 

consolidação, perpetuação e justificação da própria linhagem a qual o Princeps pertencia: a 

gens Iulia. Como pontua Cenerini: 

Como já vimos pelo fim do período republicano, Augusto também se 

preocupa com a consolidação do próprio poder e em preparar a transmissão, 

fazendo recorrência a uma densa e intrincada rede de matrimônios e adoções 

de personagens pertencentes a sua família ‘alargada’, prática que vê a ativa 

participação de Otávia, tanto como conselheira quanto como estreita 

consanguínea dos esposos ou filhos adotivos (CENERINI, 2009, p. 72). 

Ao intitularmos nossa Dissertação como Entre a ausência e o desejo: considerações 

acerca das representações das relações amorosas romanas em Epistulae Heroidum de Ovídio 

(I a.C. / I d.C., o fizemos por percebermos, assim como Duncan F. Kennedy, que as Elegias 

romanas deste período de forma geral, especificamente Epistulae Heroidum, “[...] 

Historicamente, [...] se apresentam como um discurso do desejo, tendo como preocupação 

central a tentativa, através da linguagem, de transformar a ausência em presença” 

(KENNEDY, 2012, p. 199). E, desta forma, esta obra, mais do que uma obra literária, ao ser 

historicizada pode nos oferecer, como pontua Keith, “[...] um retrato mais complexo e 

matizado das relações pessoais das mulheres com os homens” (KEITH, 2012, p. 300), ou seja, 

pode nos oferecer mais detalhes sobre mais uma representação, dentre as muitas, das relações 

de gênero nesta sociedade romana de finais do século I a.C. e início do I d.C. 

Como já salientamos na introdução desta Dissertação, a relação amorosa romana deste 

período que aqui tanto mencionamos diz respeito, de acordo com Feitosa, às palavras como 

amor, affectus, dilectio, caritas e Eros, ou seja, às próprias emoções e, ao mesmo tempo, à 

vida sexual e ao desejo sexual (FEITOSA, 2008, p. 80). Jean Brun pontua que Hécaton divide 

as paixões em quatro tipos fundamentais, a saber, a dor, o medo, o desejo sensual e o prazer, 

paixões estas que podemos encontrar, em grande escala, na narrativa das heroínas ovidianas. 

A dor seria uma contração irracional da alma, a qual abarca elementos como a piedade, o 
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ciúme, o despeito, o desgosto e a confusão. Para este autor, o medo consistiria na expectativa 

de um mal, compreendido pela hesitação, espanto e angústia; o desejo enquanto uma vontade 

associada ao irracional, o qual estaria em acordo com o ódio, a rivalidade, a cólera e o amor, 

amor este que poderia consistir no “[...] desejo de captar a amizade de alguém cuja beleza nos 

toca” (BRUN, 1972, p. 82); e, por fim, o prazer seria “[...] um ardor irracional que se 

apresenta como qualquer coisa desejável. Compreende a sedução, o prazer que extraímos do 

mal, a voluptuosidade, o desregramento” (BRUN, 1972, p. 82).  

Em Epistulae Heroidum, podemos perceber estes elementos da seguinte forma: a dor é 

condizente com os momentos em que as heroínas questionam, através da exposição do ciúme, 

se os heróis encontraram outros amores estrangeiros, como nas epístolas de Fílis a Demofonte 

e de Penélope a Ulisses, já ressaltadas no tópico anterior. O medo é recorrente a partir do 

momento em que as heroínas hesitam em seus comportamentos e se sentem angustiadas ao 

temerem algum mal, como na epístola de Laodâmia a Protesilau: “[...] Que outros façam a 

guerra; Protesilau deve amar. Confesso, agora, quis fazer-te voltar e meu coração pedia isso, 

mas o medo de um mau agouro deteve minha língua” (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola 

de Laodâmia a Protesilau, 81-84). Quanto aos dois últimos tipos, o desejo e o prazer, 

discorremos sobre a presença deles nesta obra no decorrer deste tópico. 

Se faz necessário enfatizar que além destes elementos constitutivos das relações 

amorosas, as mesmas constituem e são constituídas por construções sociais, morais, 

econômicas, políticas e culturais de cada imaginário. E o amor, enquanto um sentimento 

abstrato e individual, também intermediado por todas estas construções, não nos é possível 

investigar, cabendo a nós, deste modo, investigar a representação destas relações amorosas 

que, no caso desta obra, são constituídas de forma muito específica. Ao levarmos em 

consideração o contexto de finais da República e do Principado de Augusto, momentos em 

que, incansavelmente, almejou-se impor a necessidade de restauração dos costumes e da 

moral dos ancestrais, estas relações amorosas representadas, sobretudo na literatura do 

período, foram postas, assim como os comportamentos e desempenhos sociais, de forma ideal 

e em conveniência com estes pressupostos de retomada do mos maiorum. Estamos aqui 

realizando menção às relações amorosas que estavam em conveniência com o matrimônio e, 

que, desta forma, constituíam aquelas que, idealmente, deveriam servir como exemplos e as 

que fugissem deste padrão, aquelas que deveriam ser evitadas51. Como pontua Giulia Sissa: 

                                                           
51 Enfatizamos, novamente, que o que pesquisamos nesta dissertação é referente à representação das relações 

amorosas romanas em Epistulae Heroidum, obra produzida por um homem pertencente ao sexo construído como 

masculino e pertencente ao grupo da aristocracia romana. Evidentemente esta obra é condizente, também, com o 
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Geralmente, a união sexual reconhecida entre uma mulher e um homem 

exercia um efeito de pacificação ou de prevenção de conflitos. Sabemos que 

o matrimônio permite sanar os desacordos entre parentes e não apenas entre 

parentes [...]. É esta a função explicitamente atribuída ao matrimônio como 

instrumento para retificar o fim da hostilidade (Sissa, 1990b). É este também 

o valor implicitamente reconhecido ao matrimônio em enredos trágicos 

(SISSA, 2010, p. 127). 

Brun realiza uma distinção sobre como a paixão comumente é retratada na mitologia 

grega primitiva e como a paixão é vista e julgada pelos estoicos. Ao utilizarmos tal 

abordagem defendida pelo autor, não estamos aqui intentando afirmar que Ovídio foi um 

seguidor da Filosofia Estoica e que, por este motivo, Epistulae Heroidum tenha sido 

construída sob estes moldes, mas que, ao menos nesta reflexão sobre a paixão, podemos sim 

encontrar algumas congruências. Na diferenciação da paixão que o autor realiza, argumenta 

que nesta mitologia grega primitiva, e ainda nos trágicos gregos, a paixão era vista como uma 

perturbação colocada pelos deuses no coração dos seres humanos (BRUN, 1972, p. 83). A 

paixão seria, deste modo: 

[...] uma espécie de possessão do homem por uma força que o ultrapassa e de 

que ele é, por assim dizer, a vítima; na paixão o homem sofre na medida em 

que é um joguete de forças transcendentes às quais não se poderá opor 

(BRUN, 1972, p. 83). 

Já para o Estoicismo, a paixão seria desatino e loucura, e sua origem estaria ligada a 

um erro de julgamento, uma opinião falsa (BRUN, 1972, p. 83). “A paixão não é, pois, mais a 

obra dos deuses mas a do homem” (BRUN, 1972, p. 83). Em Epistulae Heroidum, podemos 

encontrar ambos os elementos em sintonia: ora as heroínas culpam os deuses pela paixão 

desenfreada que sentem por seus seres amados, ora culpam os próprios heróis e, 

principalmente, a si mesmas. Podemos encontrar tais subsídios não somente em Epistulae 

Heroidum, como também em outras obras de Ovídio, como em Amores e em Ars Amatoria. 

No Livro I de Amores, o poeta, ao mencionar que estava prestes a cantar uma poesia em ritmo 

pesado e sobre combates violentos até que, com a chegada de Cupido, foi forçado a cantar 

versos sobre os amores, questiona o direito que Cupido possuía sobre o canto (Ovídio. 

Amores, Livro I, Poema I, 1-6): 

                                                                                                                                                                                     
próprio olhar e imaginário da próprio grupo, status social, sexual, econômico e cultural ao qual ele pertenceu. 

Sabemos da existência atual de estudos que apontam para a existência de outras experiências, tanto de homens 

quanto de mulheres desta sociedade, que não estas oficiais que muitas obras escritas, como esta de Ovídio, nos 

remetem. Experiências estas não oficiais que questionam as próprias ideias de confinamento das mulheres ao 

espaço privado, a maternidade e a não atuação das mesmas nos espaços públicos e, ao mesmo tempo, 

questionam também a austeridade sexo-afetiva delegada aos homens, como pontua Lourdes Feitosa (FEITOSA, 

2008, p. 5). 
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Acabava eu de queixar-me, quando ele, de pronto, abriu a aljava, escolheu os 

dardos aprontados para me arrasar, dobrou com vigor sobre o joelho o arco 

recurvo e disse: “Toma lá, ó poeta, assunto para cantares!”. Desgraçado de 

mim! Certeiras foram as setas daquele menino! Todo eu me inflamo, e no 

coração vazio passa a reinar o Amor. Com seis pés há de começar o meu 

trabalho, em cinco há de assentar; adeus, ó feros combates, com vossos 

ritmos! (Ovídio. Amores, Livro I, Poema I, 21-28). 

De forma semelhante, em Ars Amatoria, o poeta também se remete, na forma de um 

aparato retórico, a esta paixão enquanto um ardil imposto pelos deuses nas pessoas: 

Quíron foi o mestre do Eácida; eu sou o mestre do Amor; são, um e outro, 

crianças terríveis; são, um e outro, filhos de uma deusa. Seja como for, 

verga-se o pescoço do touro ao peso do arado, os cavalos fogosos mordem o 

freio com os dentes; também a mim se verga o Amor, por muito que me 

atinja o coração com seu arco, por muito que me lance as suas chamas e as 

faça atear. Quanto mais o Amor me atingiu, quanto mais na sua violência me 

abrasou, tanto melhor vingador hei de ser dos golpes que sofri (Ovídio. Ars 

Amatoria, Livro I, 17-24). 

Em Epistulae Heroidum, podemos usar como exemplo o seguinte excerto da epístola 

de Safo a Fáon, em que a heroína atribui a Cupido todos os sentimentos que nutre por seu 

amado herói: 

Juro pelo Amor; por esse deus que nunca voa para longe, pelas nove deusas, 

minhas divindades, que, quando não sei quem veio dizer-me: “teu amor se 

foi”, não pude por muito tempo nem chorar nem falar. Meus olhos não 

acharam lágrimas, nem minha boca palavras; um frio glacial apertou meu 

coração (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Safo a Fáon, 133-137). 

E, ainda, na missiva de Fedra a Hipólito, nas circunstâncias em que a heroína narra 

que tudo o que ela escreveu e endereçou a ele foi por ordem de Cupido: 

Aquilo que não ousei dizer, o Amor me ordenou escrever, e às ordens que o 

Amor dá é perigoso desobedecer. Ele reina, impõe seus direitos aos deuses 

soberanos. Foi ele quem, vendo-me hesitar no início, disse: “Escreve, esse 

homem de ferro te estenderá suas mãos vencedoras”. Que ele me proteja, e, 

como abrasa minhas veias com um fogo devorador, torne também teu 

coração aberto aos meus pedidos (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de 

Fedra a Hipólito, 11-18). 

Quanto à atribuição de todos os males e da paixão sentida ao herói amado, podemos 

exemplificar com a epístola de Ariadne a Teseu na qual, logo nos versos iniciais, a heroína o 

culpa por ter sido abandonada e traída, não somente pelo herói, mas como também por seu 

sono: 

Toda a raça dos animais me pareceu mais amável do que tu e não tive que 

temer de nenhum ser maior mal do que me causas. O que lês eu te envio, 

Teseu, da praia onde tuas velas levaram sem mim teu navio, do lugar onde 

fui indignamente traída por meu sono e por ti, que te aproveitaste dele 

vergonhosamente (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Ariadne a 

Teseu, 1-6). 
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No que se refere à culpa atribuída às próprias heroínas de todo este amor desmedido e 

a incapacidade de conseguir contorná-lo, podemos mencionar o seguinte fragmento da 

epístola de Enone a Páris:  

Toda erva benéfica, toda raiz que, nascida na terra, é útil à arte de curar, é 

hoje conhecida por mim. Desgraçada, os ingênuos nunca têm remédio para o 

amor! Hábil em minha arte, é a mim que ela falta (Ovídio. Epistulae 

Heroidum, Epístola de Enone a Páris, 146-150). 

E, ainda, na missiva de Fílis a Demofonte, ao questionar os motivos pelos quais foi 

abandonada pelo herói, a heroína se remete ao seu próprio erro de tê-lo amado em excesso: 

“Que fiz eu, diga-me, além de amar-te loucamente? Meu erro te fez menosprezar-me? Meu 

único crime, ingrato, foi ter-te acolhido: mas esse crime deve ser minha desculpa e um mérito 

a teus olhos” (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Fílis a Demofonte, 32-35). 

 Nestes excertos de Ovídio que se remetem à paixão e ao amor como um erro, podemos 

perceber que o poeta, invariavelmente, reproduz na voz das heroínas a necessidade de se 

atribuir a culpa de todo este sentimento a alguém, seja a elas mesmas, aos heróis, ou aos 

deuses. Muitos poetas elegíacos do período também se remetiam à paixão como um erro e, até 

mesmo, como uma doença. Catulo52, poeta romano elegíaco precursor de Ovídio, em suas 

Poesias53, ao narrar o amor entre Ariadne e Teseu, logo no momento em que o herói, ao 

desembarcar em Creta, e se deparou com Ariadne, descreve os sintomas da paixão que a 

heroína de imediato sentiu: 

[...] logo não afastou dele os olhos ardentes, antes a chama do amor lhe 

invadiu o corpo profundamente e toda a abrasou até as mais fundas medulas. 

Ó divina criança, tu que lamentavelmente levantas delírios com coração 

cruel, tu que misturas alegrias aos cuidados dos homens, e tu que reinas em 

Golgos e no frondoso Idálio, em que tempestades lançastes o coração 

inflamado daquela rapariga que muitas vezes suspira pelo louro hóspede. 

Quantos temores não sofreu ela em seu desfalecido coração, quantas vezes 

não ficou mais pálida do que o ouro fulgente, quando Teseu, desejoso de 

combater com o monstro cruel, ansiava pela morte ou pelo prêmio da glória! 

(Catulo. Poesias, Poesia 64, 53-59). 

Os sintomas do amor como aqueles que, nas palavras de Catulo, penetram o corpo 

profundamente e causam um enorme abrasamento e inflama o coração de quem o sente; 

sintomas estes que são de grande recorrência na voz das heroínas ovidianas, como por 

                                                           
52 Viveu durante finais do período Republicano (87 ou 84 a.C. a 57 ou 54 a.C.). Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Catulo. Acessado: 18/03/2015.  

53 Agostinho da Silva foi responsável por realizar uma coletânea intitulada Obra Reunida, Volume XIII: 

Traduções, com as obras de Catulo, coletânea esta dividida em três partes pelo autor: “O livro de Catulo, tal 

como o possuímos hoje, divide-se em três grandes grupos: um que vai do c. I ao LX, outro de LXI a LXIV, 

finalmente, o terceiro, de LXV a CXVI. A primeira parte compreende as pequenas composições líricas de metros 

variados, a segunda os grandes poemas, a última as composições em dísticos elegíacos” (SILVA, 1933, p. 7).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Catulo
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exemplo na missiva de Penélope a Ulisses, quando a heroína narra: “[...] O amor se inquieta e 

teme se cessar” (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Penélope a Ulisses, 14-15). Como 

vimos no primeiro capítulo desta Dissertação, Roy Gibson pontua que as Elegias romanas não 

costumam trazer em seu conteúdo e temática a comunhão harmônica entre almas mas, ao 

contrário, ela oferece o confronto no qual as personagens afirmam que são dominadas pelo 

amor ou pela pessoa amada (GIBSON, 2005, p. 160). Ainda de acordo com o autor: 

[...] o homem é dominado por uma mulher, o amor por quem ele 

experimenta é como uma crise profunda indesejada – invasão, loucura, uma 

espécie de servidão, [...]. Os elegíacos falam do amor como uma doença, um 

incêndio, ou até mesmo do ato de amar como uma guerra, onde ele é um 

soldado e o inimigo seria o amor, o amado ou ele mesmo (GIBSON, 2005, p. 

161). 

 No caso de Epistulae Heroidum, esta situação temática é mais recorrente na voz das 

heroínas do que na voz dos homens, são elas as que são constantemente abrasadas pelo furor. 

Podemos perceber tais características, igualmente, através das recorrências nos tópoi 

elegíacos, como outrora já ressaltamos, o militia amoris, o amor como doença, a recusatio 

amoris, renuntiatio amoris, serutium amoris e diues amator.  

 Muitos dos poetas pertencentes ao período augustano, ao enfatizarem em seus 

discursos as paixões, o faziam como uma forma de confirmar os juízos e valores 

preponderantes nesta sociedade (KASTER, 2006, p. 324). Podemos perceber tal confirmação 

da moral romana presente nesta obra quando Ovídio enfatiza, sobretudo na voz das heroínas, 

uma situação de ambivalência sobre o amor e o amado ao demonstrar a paixão, através da 

entrega total e das declarações de amor à pessoa amada, ao mesmo passo em que realiza 

julgamentos e avaliações sobre o amor desmedido através dos lamentos, como nos diz o 

fragmento retirado da epístola de Fílis a Demofonte: 

Tenho ainda nos olhos o espetáculo de tua partida; vejo tua frota, pronta para 

navegar, estacionando em meus portos. Ousaste abraçar-me e, inclinado 

sobre o pescoço de tua amante, imprimir sobre meus lábios ternos e longos 

beijos, confundir tuas lágrimas com as minhas, queixar-te do favor dos 

ventos que enfunavam tuas velas e dizer-me, afastando-te, estas últimas 

palavras: ‘Fílis, espera teu Demofonte’. Esperaria por ti, que partiste para 

nunca mais ver-me? Esperaria pelas velas que evitam nossos mares? Todavia 

espero: volta para tua amante: já demoraste tanto! Que tua promessa tenha 

sido falsa somente quanto ao tempo (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola 

de Fílis a Demofonte, 90-105). 

Ao mesmo passo em que a heroína realiza súplicas de amor e pedidos para que o herói 

retorne, podemos perceber os momentos de lucidez e sensatez, nos quais ela percebe os males 

ocasionados por seu amor desmedido e questiona se deveria mesmo esperar pelo retorno do 

herói e, mesmo questionando, em seguida mantém o posicionamento de que continuará na 
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espera pelo retorno, a esperança é renovada e há a utilização da retórica com a finalidade de 

convencer, pelas palavras, o amado a retornar aos seus braços.  

Era um imaginário em que a moral vigente dizia que “o esteio da família não o 

encontramos tampouco no afeto natural. O direito grego como o direito romano não tinham 

em conta este sentimento. Este podia realmente existir no íntimo dos corações, mas para o 

direito nada contava, nada era” (COULANGES, 2004, p. 36). Ainda de acordo com este 

autor, o que uniu a familia romana desde o princípio não foi o sentimento, mas a religião do 

lar e dos antepassados. Dentro desta religião doméstica, a primeira e mais importante 

instituição a ser estabelecida foi o casamento. No que se refere ao casamento romano, Grimal 

argumenta: 

Em contrapartida, por ter como objetivo a fecundidade humana, a união dos 

esposos conservava um caráter sagrado; o casamento era um ato solene, 

especialmente quando realizado entre famílias que assim uniam suas 

descendências. Rodeava-se de mil proteções religiosas ou mágicas, relativas 

mais à sua realização carnal que ao destino pessoal dos cônjuges. À gens 

pouco importava a felicidade do casal; bastava que conseguisse engendrar 

uma nova geração, que, por sua vez, perpetuasse a raça. Feito de desejo ou 

aquiescência carnal, de ternura, de vontade consciente, até de hábito, o amor 

como sentimento não passava de uma superestrutura que os costumes não 

levavam em conta. Isso perdurou por muito tempo; as leis imperiais ainda o 

atestam (GRIMAL, 1991, p. 6-7). 

Ao que parece, para os romanos dos séculos I a.C. e I d.C., o ideal de amor deveria 

tender ao equilíbrio, assim como todos os elementos da sociedade deveriam tender à harmonia 

do Universo. Deveria estar ligado à razão, àquele que garante a perpetuação da família, bem 

como ao culto aos ancestrais (GRIMAL, 1991, p. 2). Já sua desmedida, seu excesso estaria 

ligado à paixão, ao desejo, ao irracional, àquilo que ia contra a natureza e o equilíbrio das 

coisas. “A paixão não é uma passividade mas um movimento, um movimento irracional da 

alma contrário à natureza, ou uma tendência sem medida” (BRUN, 1970, p. 80). E ainda, o 

que estaria ligado à paixão não constituía domínio da razão. Seria uma forma de submissão 

imposta, não uma ação premeditada (ANDRÉ, 2006, p. 234). Esta menção ao que nomeamos 

de amor racional, ou seja, aquele amor que deveria estar relacionado à sabedoria e ao 

matrimônio é recorrente nas narrativas das heroínas ovidianas, assim como em outras obras 

elegíacas.  Podemos perceber em Catulo, quando o poeta canta:  

[...] e vós, virgens puras, de quem se aproxima um dia igual, vamos, cantai 

em cadências: “Ó Hímene Himeneu, ó Hímene Himeneu”, para que, de 

melhor vontade, ouvindo o convidam a exercer a sua missão, dirija para aqui 

seus passos aquele que traz a Vênus honesta e liga os honestos amores 

(Catulo. Poesias, Poesia 61, 17-20). 
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E, em Epistulae Heroidum, esta recorrência se dá a partir do momento em que as 

heroínas recorrem e relembram os votos sagrados realizados perante Himeneu, como no caso 

de Laodâmia que, ao endereçar uma missiva a Protesilau, realiza promessas perante Himeneu 

e Cupido de continuar na espera do retorno do herói da guerra: 

Juro pelo teu retorno e por ti mesmo, que és minha divindade, pelas duas 

tochas do Amor e do Himeneu, por essa cabeça que gostaria de ver 

embranquecer, que queria ver retornar; irei como tua companheira por toda 

parte em que me chamares, seja infelizmente! Se o que eu temo te aconteça, 

ou se sobreviveres à guerra. Uma última e curta prece terminará minha carta: 

se quiseres cuidar de mim, cuida de ti (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola 

de Laodâmia a Protesilau, 137-144). 

Para este homem antigo, o poder do amor irracional era tamanho que parecia 

transcender o pudor e a sensatez, vencendo a honra, a sobriedade e até mesmo outros 

elementos detentores de outros poderes. E tal poder parecia estar ligado à fúria e à 

incontestável figura do deus, uma vez que este é colocado com a inicial em maiúsculo. De 

acordo com o autor José Ribeiro Ferreira, o Amor, na poesia da época arcaica poderia ser 

representado como poderoso, astuto e cruel, mas também como brincalhão, belo, jovem e 

desastrado. Tais características mantém-se, com pequenas alterações, durante a época clássica 

e, ainda de acordo com o mesmo autor, a concepção romana não se difere substancialmente da 

grega nesta última fase (FERREIRA, 2004, P. 14). O que mantém-se de comum é que o amor 

“surge de súbito e faz tremer as vítimas; é doce e queima o coração, ou, segundo Safo, é doce 

e amargo gluykýprikon” (FERREIRA, 2004, p. 14). Podemos perceber aspectos em sintonia 

com tais características no fragmento abaixo retirado da epístola de Fedra a Hipólito, citada 

anteriormente e aqui reiterada: 

Três vezes tentei conversar contigo, três vezes minha língua calou 

impotente, três vezes o som veio morrer em meus lábios. O pudor deve, 

dentro do possível, misturar-se ao amor. Aquilo que não ousei dizer, o Amor 

me ordenou escrever, e às ordens que o Amor dá é perigoso desobedecer, Ele 

reina, impõe seus direitos aos deuses soberanos, Foi ele quem, vendo-me 

hesitar no início, disse: “Escreve; esse homem de ferro te estenderá suas 

mãos vencedoras”. Que ele me proteja, e, como abrasa minhas veias com um 

fogo devorador, torne também teu coração aberto aos meus pedidos.  

(Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Fedra a Hipólito, 7-16). 

Ovídio parece representar o amor desmedido ligado ao desejo e à paixão em 

contraposição ao amor ligado ao racional, àquele responsável por perpetuar a família, como 

podemos perceber através do seguinte fragmento, retirado da Epístola de Enone a Páris, em 

que o poeta explicita a desmedida das ações propiciada pela paixão, deixando implícito, 

talvez, que o amor visado pela moral romana deveria ser o contrário da paixão: 
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Dali avistei primeiro as velas de tuas embarcações e quis, através das ondas, 

lançar-me ao teu encontro. Enquanto eu ainda oscilava, vi os ornamentos de 

púrpura brilhar no alto de tua proa. Estremeci; este ornamento não era o seu. 

Teu navio se aproximou, e, levado por um vento rápido abordou na praia. Vi 

então, com o coração batendo forte, um rosto de mulher. Não era suficiente? 

Por que, ainda, insensata, continuar ali? Tua indigna amante estreitava-se 

contra o teu peito. Então, feri e golpeei meu peito, dilacerei, com a ponta das 

unhas, minhas faces banhadas de lágrimas, enchi com meus gritos lastimosos 

o monte sagrado de Ida. Depois fui esconder minhas lágrimas nos antros que 

me são caros (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Enone a Páris, 65-

75). 

 O erro deste amor irracional, ao que nos parece, está intrinsecamente relacionado à 

perda do controle das ações e da perda da moderação dos comportamentos das heroínas. 

Narrativas como a seguinte, de Briseis a Aquiles, ao queixar-se da partida do herói, são 

reentrantes nas narrativas de todas as heroínas construídas por Ovídio nesta obra: “Poderiam 

ter adiado; um prazo para minha tristeza me teria feito bem. Parti, ai de mim! Sem dar-te um 

beijo; mas verti lágrimas sem fim e arranquei meus cabelos. Infortunada! Pareceu-me ter sido 

feita prisioneira pela segunda vez” (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Briseis a 

Aquiles, 13-16). Como pontua Cenerini, idealmente o comportamento das matronas romanas 

deveria conveniente e moderado (CENERINI, 2009, p. 22), e não desmedido, uma vez que 

estas representações das mesmas contidas na tradição literária romana do período, eram 

destinadas a “[...] durar no tempo, como elemento simbólico de uma condição feminina ideal” 

(CENERINI, 2009, p. 27). E quanto aos cidadãos romanos, o que percebemos nesta obra 

enquanto uma representação ideal, é que a sobriedade e sensatez deveriam ser mantidas, tanto 

que as heroínas foram abandonadas em detrimento de causas consideradas maiores ao amor, 

como as guerras ou outras funções heroicas. Como pontua Skinner, “o corpo inviolável do 

homem Roman elite foi a projeção externa de seu espírito resoluto e indomável” (SKINNER, 

2005, p. 212). Lembrando, mais uma vez, que estes discursos dizem respeito à representação 

contida em Epistulae Heroidum e que, de modo algum, se remetem e impõem às experiências 

múltiplas e heterogêneas na urbe romana uma única e homogênea visão; é apenas mais uma 

visão, amplamente construída sob diversos aspectos, como já vimos, em uma vasta rede de 

representações, constitui, por assim dizer, uma visão idealizada das relações amorosas e 

comportamentais naquela sociedade.  

 Pudemos perceber, no decorrer deste tópico, a forma como foram construídos em 

Epistulae Heroidum modelos idealizados no âmbito das relações amorosas romanas que 

deveriam ser seguidos e outros que deveriam ser evitados. Construções estas amplamente 

baseadas em recursos retóricos nos quais o poeta coloca, na voz das heroínas, discursos 
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ambivalentes que ora expressam a desmedida das ações e dos sentimentos ligados à paixão, e 

ora ressaltam os rasgos de lucidez, momentos nos quais as mesmas se dão conta do erro que 

cometeram ao se entregar de forma desarmônica ao amor e ao amado. Dito isto, no próximo e 

último tópico podemos passar à discussão da menção realizada por parte de algumas das 

heroínas ovidianas à mors voluntaria, menção esta intimamente relacionada, a nosso ver, às 

próprias condutas que expressaram em seus relacionamentos amorosos.  

 

3.3.   O ÁPICE DAS DESMEDIDAS AMOROSAS: A ALUSÃO À MORTE 

 

A morte, enquanto um fenômeno não apenas biológico, mas também cultural, foi e é 

compreendida e percebida com suas especificidades em diferentes recortes temporais, 

espaciais e culturais. Por perceberem que a vida é efêmera, cada cultura irá se amparar em 

determinados aparatos com a finalidade de atribuir sentido e significado, cada qual ao seu 

modo, a esta grande ruptura e contingência que o ser humano tem que enfrentar: a morte e, 

com ela, suas implicações. 

O fato é que, independente da forma como, individual ou coletivamente, se encara a 

finitude da vida e da experiência humana em cada sociedade, dois fatores perpassam todos os 

imaginários: a morte possui um poder devastador e é, essencialmente, comum a todas as 

pessoas (SOPEÑA GENZOR, 2009, p. 255), independente do gênero ao qual pertence, ao 

segmento social, às crenças e de qualquer outro fator, seja ele identitário ou não. Esta 

característica também permeou o imaginário social romano do período aqui abordado no que 

se refere às diversas e distintas formas de lidar com o caráter perecível do ser humano.  

Como pontua Gabriel Sopeña Genzor, a Mors que para os gregos seria Thanatos, foi 

constantemente representada pelos escritores latinos, com uma natureza raptora, pavorosa, 

perseguidora, aterrorizante, dura, azeda, prematura - sobretudo quando as crianças por ela 

eram atingidas -, devastadora, cruel e, principalmente, o caráter de, dolorosamente, nivelar: 

“[...] idealmente definido por Sílio Itálico com um adjetivo de esmagadora eloquência: 

communis (Pun. 13. 529)” (SOPEÑA GENZOR, 2009, p. 255).  

Como pontuou Christine Greiner (2010, p. 32), pouco a pouco o tema da morte no 

Ocidente passou a ser, até certo ponto, invisível e proibido, podendo ser até mesmo 

considerado como tabu54. Ainda de acordo com Sopeña Genzor, enquanto Mors para estes 

                                                           
54 De acordo com esta mesma autora, tomando por base o trabalho de Philippe Ariès (1974): “Foi somente após 

1980 que se testemunhou uma retomada ampla da discussão da morte, em grande parte devido à epidemia da 

Aids e aos movimentos de consciência da morte dela decorrentes” (GREINER, 2010, p, 32). E ainda de acordo 
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romanos, pode ser definida como impassível, implacável, cruel e impermeável a qualquer 

fundamento ou sacrifício mas, mais que isso: “sua existência excedeu todo senso de controle, 

e a simples noção de representação dela de violação da castitas pode ser considerada 

perigosa” (SOPEÑA GENZOR, 2009, p. 254), para a sociedade atual, a qual almeja o 

imediatismo do “aqui e agora”, negar esta imagem de Mors pode ser condizente com uma 

tentativa de negar sua dolorosa permanência em nosso presente histórico (SOPEÑA 

GENZOR, 2009, p. 254).  

 À primeira vista, embebidos de nosso olhar cristão sobre a Antiguidade Romana, 

tenderíamos a acreditar que amor e morte, em hipótese alguma, poderiam estar 

intrinsecamente associados, sobretudo porque o tipo de amor ágape, o amor espiritual e 

altruísta, que possui seu significado tão distante da morte, e que sofreu alterações e 

adaptações da Antiguidade até os dias atuais, é altamente difundido pela fé cristã. 

Percebemos, na documentação literária analisada, que tal relação poderia ser construída 

através da menção à morte em decorrência dos sofrimentos ocasionados pelo amor tido como 

desmedido, pela morte do homem que, de acordo com Nicole Loraux, muitas vezes, requer 

também a morte de uma mulher, e ainda pelo amor que venceu a morte (LORAUX, 1988, p. 

11), ou até mesmo a menção à morte como um aparato retórico. 

 Após termos discutido, ao longo dos dois tópicos anteriores deste terceiro capítulo, as 

idealizações construídas e reformuladas, ao longo do Principado de Augusto, sobre ser 

homem e ser mulher nesta sociedade, bem como as idealizações recorrentes no âmbito dos 

relacionamentos amorosos a partir de modelos de conduta e de contra-conduta, neste tópico 

nos propomos a realizar considerações sobre as menções à vontade de morrer que as heroínas 

ovidianas realizam ao longo das narrativas em Epistualae Heroidum. As mesmas realizam 

menção ao suicídio ou ao simples desejo de morrer por não mais suportarem a ausência do 

amado herói, bem como devido aos desvarios ocasionados pelas desmedidas do amor 

irracional. Pensamos aqui a morte como um ato último e desencadeado pelo amor desmedido 

e desarmônico. Cabe-nos indagar, portanto, se tal menção à morte realizada por estas heroínas 

representaria uma morte gloriosa e heroica ou seria, em contraposição, aquela morte que não 

deveria ser seguida como modelo pelo imaginário da aristocracia romana de tal período. 

 Estamos aqui lidando com um tipo de morte em específico: a menção ao suicídio, a 

vontade de morrer. Albert Camus, em sua obra O Mito de Sísifo, argumenta que o suicídio, o 

                                                                                                                                                                                     
com esta mesma autora, após o holocausto e tantos outros extermínios em massa tornou-se muito difícil 

continuar sustentando a invisibilidade da morte. 



147 

 

“morrer por vontade própria supõe que se reconheceu, mesmo instintivamente, o caráter 

ridículo desse costume, a ausência de qualquer motivo profundo para viver, o caráter 

insensato de agitação cotidiana e a inutilidade e do sofrimento (CAMUS, 2013, p. 21). De 

acordo com Yolande Grisé, definir o suicídio não consiste em uma tarefa fácil e requer 

cautela para que, ao defini-lo, não o limitemos a termos restritivos como o puro ato de retirar-

se da própria vida (GRISÉ, 1981, p. 15). 

 Optamos por utilizar aqui o termo mors voluntaria ao nos referirmos a esta menção 

realizada pelas heroínas em Epistulae Heroidum, mesmo que este termo não apareça no 

decorrer da obra. A menção à vontade de morrer é recorrente a partir dos meios pelos quais as 

personagens indicam a concretização da morte, seja pelo gládio, pela corda (laqueo), pelo 

veneno, por suspendio, ou outras formas que “ilustram a finalidade feroz daquele que, 

querendo um fim, toma os meios.” (GRISÉ, 1981, p. 28). A nossa escolha pelo uso de mors 

voluntaria se deve ao fato de que a palavra suicídio não é proveniente do vocabulário latino 

do período de Augusto. De acordo com a autora Joana Guimarães, a expressão latina mais 

utilizada para se remeter ao suicídio é mortem sibi consciere. E a expressão que exprime a 

vontade de concretizar tal ato é a mors voluntaria (GUIMARÃES, 2010, p. 12).  E para Grisé, 

mors volunaria é uma variante de honesta mors, em que o suicídio: 

[...] tende a apresentar-se como um ato ‘razoável’, pois surgiu a partir da 

razão e, portanto, altamente moral. [...]. A expressão nominal mors 

voluntaria, cujo valor sugere, certamente, menos problemas, foi usada como 

uma variante da fórmula acima, que ilustra a mesma ideia, ou seja, que o 

suicídio é uma morte deliberada” (GRISÉ, 1981, p. 26). 

 Antes de adentrarmos na discussão da recorrência da mors voluntaria em Epistulae 

Heroidum, voltemos às discussões mais gerais sobre morte nesta obra. Dentro deste contexto 

de início do Império, Roma lidava de forma intensa – no sentido quantitativo – com a morte. 

Em um período em que guerras civis eram recém- findadas e as guerras externas pela 

anexação de territórios aconteciam em grande escala, muitas pessoas morreram, além das 

baixas condições de saneamento que ocasionaram a maior vulnerabilidade da vida das pessoas 

que ali viviam.  

 Sob estas circunstâncias, os rituais funerários assumiram fundamental importância 

para muitos grupos sociais da urbs romana de finais do século I a.C. e início do I d.C. De 

acordo com a historiadora Darja Sterbenc Erker, em seu artigo intitulado Gender and roman 

funeral ritual, as práticas funerárias romanas aconteciam no intento de se mostrar que o 

indivíduo que faleceu deveria ser preparado para deixar o mundo dos vivos através de uma 

série de rituais. Rituais estes que, para a mesma autora, expressam a passagem de uma morte 
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física para uma morte cultural (ERKER, 2011, p. 40). Tais ritos fúnebres possuíam grande 

importância para aqueles que permaneciam em vida, os enlutados, uma vez que a tentativa de 

preservação da memória do morto para a posteridade era destinada, sobretudo, à própria 

família e aos círculos de amizade da pessoa que outrora morrera. Para Erker, ao morrer algum 

membro da família, as demais pessoas passam a estar contaminadas e, para que a 

descontaminação ocorra, há a obrigação de se realizar os ritos fúnebres até o final (ERKER, 

2011, p. 42), até mesmo porque, de acordo com Hugh Lindsay, os rituais de purificação pelos 

quais a família e a casa do morto passavam constituíam uma limpeza que era, ao mesmo 

tempo, moral e física (LINDSAY, 2000, p. 152)55.  

 Ao mencionarmos a importância dos rituais fúnebres para esta sociedade, nos 

remetemos à própria morte do poeta Ovídio, ou melhor, à forma como supostamente o poeta 

veio a falecer. Nas palavras deste: 

Se, finalmente, minha sorte completou os anos, que devia, e o fim da vida 

chegou para mim tão depressa, tanto quanto é possível, ó grandes deuses, 

poupai ao que vai morrer, para que ao menos seja sepultado na terra pátria! 

Ainda que a punição fosse adiada para a ocasião da morte, ou a morte 

precipitada antecipasse o desterro. [...] Morrerei, pois, tão longe em regiões 

desconhecidas, e minha morte será mais horrível neste mesmo lugar? Meu 

corpo não definhará no leito costumado? Ninguém haverá que me chore 

depois de morto? Nem um curto momento sobreviverá a minha alma com as 

lágrimas de minha esposa caindo em minhas faces? Não farei 

recomendações? A mão amiga não fechará com o último grito meus olhos 

esvaecidos? Pois bem a terra estrangeira cobrirá sem funerais, sem a 

homenagem de um túmulo, este corpo não pranteado? (Ovídio.Tristia, Livro 

III, Elegia III, 68-99). 

Fica em evidência o receio do poeta de falecer em “terra bárbara”, sem sequer dispor 

de ritos funerários e um túmulo. Receio da morte e, para além dela, do pós-morte. O poeta se 

queixa de que não terá as lágrimas de sua esposa, o que constituía um ritual de fundamental 

importância durante tal período. Com a morte de uma pessoa, os olhos do falecido deveriam 

ser fechados por um parente próximo, de preferência pertencente ao sexo feminino 

(LINDSAY, 2000, p. 162). De acordo com o autor David Noy, o receio de se morrer nestas 

condições descritas por Ovídio parece permear os cidadãos romanos pertencentes a este 

período pela possibilidade do ideal de morte, para os mesmos, estar centrado na morte 

ocorrida de maneira pacífica e, sobretudo, em um ambiente doméstico, em que o morto 

deveria estar rodeado por seus familiares (NOY, 2011, p. 4). Ainda, para este mesmo autor, 

                                                           
55 De acordo com Hugh Lindsay, durante o retorno do funeral, aqueles que haviam participado deveriam ser 

purificados com fogo e água, o que é denominado como suffitio. Os rituais envolviam o uso de um ramo de louro 

para borrifar água sobre os participantes, e após isso passavam sob o fogo (LINDSAY, 2000, p. 167). 
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tal importância se dá pela necessidade de rememoração da morte e pelas ações dos enlutados, 

ou seja, a função social da morte se dava tanto pela preservação da memória do morto quanto 

pela possibilidade de realização de seus últimos desejos, uma vez que estaria rodeado por 

pessoas próximas (NOY, 2011, p. 6). 

Tal importância delegada aos rituais fúnebres aparece também dentro da própria obra 

Epistulae Heroidum. Neste documento, há a intensa menção, por parte das heroínas, do cruel 

destino relegado a elas: a possibilidade de possuir um corpo sem sepultura. Na epístola de 

Fílis a Demofonte, podemos perceber tais traços quando o poeta, na voz da heroína, afirma: 

Vem ao meu espírito a ideia de precipitar-me dali nas ondas que banham a 

base, e já que tua traição me empurra, realizarei meu desejo. Que as vagas 

levem meus despojos para as margens que habitas e que meu corpo sem 

sepultura se ofereça a teus olhos (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de 

Fílis a Demofonte, 131-136). 

E, ainda, na epístola construída na voz de Cânace como remetente e Macareu como 

destinatário - heroína da mitologia grega que se envolveu com seu irmão e juntos tiveram um 

filho - Ovídio constrói o relato nas circunstâncias em que o pai da heroína, sabendo do crime 

de incesto entre os irmãos, ordena que a criança seja abandonada junto aos animais e que a 

filha morra, enviando a ela uma espada. A heroína suplica ao amado Macareu que ao menos 

uma única urna guarde seus despojos e de seu filho: 

E tu, tu que esperas em vão uma irmã infeliz, recolhe, suplico, os membros 

dispersos de teu filho; devolva-os a sua mãe; que eles repousem num túmulo 

comum, e que uma só urna, por menor que seja, guarde as cinzas de nós 

dois. [Vive guardando minha lembrança; espalha lágrimas sobre minha 

ferida; amante, não temas o corpo de tua amante. Realiza, imploro, as 

vontades de uma irmã tão infortunada: executarei eu mesma as de meu pai] 

(Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Cânace a Macareu, 124-131). 

Sabemos que na cultura clássica, neste caso especificamente no imaginário da 

sociedade romana do século I a.C./I d.C., um corpo que fosse mal enterrado ou até mesmo 

mal cremado seria, consequentemente, relegado ao desprezo e à desonra (HOPE, 2009, p 

179). Para os grupos aristocráticos desta sociedade, o pós-morte, que englobava uma série de 

ritos, incluindo o sepultamento do corpo, possuía fundamental importância. E, para além da 

importância delegada a tais rituais, o corpo ultrajado, o cadáver que não dispusesse de um 

sepultamento, estaria seriamente condenado ao esquecimento, poderia ser considerado como 

infame por não ter recebido tratamentos adequados e nem sequer rituais realizados no âmbito 

doméstico (NOY, 2011, p.7). Comumente temos como corpos insepultos aqueles que foram 

vencidos nas guerras, à mercê das feras e das aves de rapina. Acreditamos que, talvez, o 
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receio por parte das heroínas de sofrerem a infâmia de ter um corpo insepulto se deva ao fato 

delas terem sido vencidas, não pela guerra, mas pelo amor desmedido. 

Além do receio de se ter um corpo insepulto, percebemos também a importância 

ressaltada pelas mesmas de se morrer sob o olhar de seus familiares e em ambiente doméstico, 

importância esta enfatizada ora pela referência às pessoas que presenciarão a morte, ora 

através do receio de se morrer à mercê deste olhar familiar. Podemos perceber tais aspectos, 

por exemplo, por intermédio, da epístola de Dido a Enéias, quando a heroína afirma que sua 

irmã Ana será a pessoa que cuidará das oferendas destinadas ao seu corpo:  

Caso contrário, estou decidida a tirar-me a vida. Não podes ser cruel comigo 

muito tempo. Oxalá pudesse ver minha triste imagem enquanto te escrevo; 

estou escrevendo em presença de uma espada troiana que tenho no colo; as 

lágrimas me caem das bochechas sobre a espada desenhada, que em breve 

estará manchada de sangue em vez de lágrimas. [...] Ana, irmã, Ana, minha 

irmã minha, cúmplice de minha falha, que irá logo oferecer às minhas cinzas 

as últimas oferendas (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Dido a 

Enéias, 184-199). 

Já Ariadne, construída enquanto remetente de uma epístola a Teseu, teme sua morte 

longe dos olhos e das lágrimas de sua mãe: 

Prestes a morrer, não verei as lágrimas de uma mãe e nem haverá quem me 

feche os olhos. Minha infortunada alma levantará voo sob um céu 

estrangeiro e não haverá uma mão amiga para ungir meu corpo reclinado. Os 

pássaros marinhos posarão sobre meus ossos insepultos; É esta a sepultura 

que meus favores merecem (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de 

Ariadne a Teseu, 119-125). 

 O ideal construído para o leito de morte consiste no seu revestimento pela 

domesticidade. A pessoa considerada digna deveria ter, durante seus momentos finais, seus 

familiares, amigos íntimos e médicos por perto. Tal morte deveria ser encarada com força e 

bravura sem demonstração qualquer de dor ou sofrimento (HOPE, 2009, p. 55). Ainda de 

acordo com Hope, para que a pessoa pudesse ter uma boa morte, ela deveria, além de 

demonstrar coragem e dignidade, proferir suas últimas palavras, ser lamentada por seus entes 

queridos, ter o corpo bem tratado e até mesmo ser uma pessoa honrada por inimigos (HOPE, 

2007, p. 43).  

 Grisé pontua que, até o século XIX havia um lugar-comum concernente à 

interpretação do estoicismo romano que defendia que o mesmo era inteiramente favorável ao 

suicídio. Porém, em meados deste século uma nova interpretação menos radical passou a 

defender que o Estoicismo não pregava abertamente a legitimidade do suicídio, mas um 

suicídio justificável: “Esta doutrina ainda tentou realizar algumas limitações ao livre exercício 

do ato, tornando-o direito exclusivo dos sábios” (GRISÉ, 1981, p. 17). Não que a sociedade 
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romana deste período tenha sido favorável ao suicídio ou, ao contrário, tenha condenado o 

mesmo. A nosso ver a questão perpassa diversos elementos, como o da funcionalidade e 

conveniência, elementos estes que estão intrinsecamente relacionados ao que eles construíram 

como os mores maiorum que, idealmente, gostariam de seguir: o suicídio poderia ser viável 

ou não, dependendo de sua relação com os elementos desta dita moral.  

 As missivas desta obra que apresentam no seio de suas narrativas a alusão à vontade 

de morrer por parte das heroínas são: de Fílis a Demofonte; de Briseis a Aquiles; de Dido a 

Enéias; de Hermíone a Orestes; de Dejanira a Hércules; de Ariadne a Teseu; de Cânace a 

Macareu; de Medéia a Jasão; de Hipermnestra a Linceu e de Safo a Fáon. Levando em 

consideração que, de acordo com Luke B. T. Houghton, “o espectro da morte persegue as 

páginas da poesia latina de amor: a sua abordagem é silenciosa, severa e implacável (Tibullus, 

1.10.33-4)” (HOUGHTON, 2011, p. 61), o eixo temático comum que une tal expressão da 

morte em Epistulae Heroidum se dá em decorrência do amor considerado excessivo, mesmo 

que cada epístola apresente suas especificidades. De acordo com Sheila M. Flaherty, estas 

heroínas realizam menção à morte como uma forma de punição a si mesmas e/ou como 

punição aos seus amados heróis, os quais as acometeram com o abandono (FLAHERTY, 

1995, p. 12).  

 Primeiramente e à primeira vista, a menção ao suicídio aparece como um fator 

retórico56: a tentativa de persuasão, através da vingança pelo abandono do herói e do amor 

deste, com a finalidade de se convencer o herói a retornar e amar novamente a heroína: 

Juro por minha estirpe infortunada, pelo autor dessa estirpe, que faz mover 

os mares, a terra e o império celeste, pelos ossos de teu pai, meu tio, que, 

vingados por tua coragem, te devem a tumba onde repousam; ou morrerei 

jovem e serei colhida na flor da minha idade, ou, descendente de Tântalo, 

serei a esposa do descendente de Tânalo (Ovídio. Epistulae Heoidum, 

Epístola de Hermíone a Orestes, 118-123). 

 Grisé pontua que este tipo de menção à morte, como no caso do excerto da epístola de 

Hermíone a Orestes acima, constitui o suicídio chantagem, o qual possui estreita relação com 

a vingança e constitui o tipo de conduta que objetiva pressionar alguém, através de uma 

ameaça de suicídio, para alcançar suas finalidades (GRISÉ, 1981, p. 89). Este mesmo 

elemento é recorrente, também, na epístola de Fílis a Demofonte nas circunstâncias da 

                                                           
56 “Para se falar de retórica, é preciso uma situação em que haja pelo menos dois interlocutores, uma situação 

dialógica. E para que haja um discurso persuasivo ou argumentativo é preciso que haja também uma situação em 

que os interlocutores se reconheçam como passíveis de serem convencidos de alguma coisa. Pode-se ter uma 

situação social, ou mesmo uma relação individual, onde não se reconheça em alguém o estatuto ou  capacidade 

de ser persuadido” (ROSSI, 2009, p. 191). 
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narrativa em que a heroína afirma que a ausência do herói e os não cumprimentos de suas 

promessas serão as causas da morte da mesma: 

Minha resolução está tomada; a morte prematura vingará minha juventude 

perdida. A escolha do trespasse pouco me impedirá. Teu nome será inscrito 

no meu sepulcro como a horrível causa da minha morte; através dessa 

inscrição ou deu ma outra parecida, teu nome ficará conhecido: “Demofonte 

deu a morte a Fílis; ele foi seu hóspede, ela sua amante: a sua morte deu-lhe 

a causa e ela a mão” (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Fílis a 

Demofonte, 140-148). 

Ou até mesmo na epístola de Hipermnestra a Linceu, em que Ovídio utiliza do mesmo 

mecanismo retórico que na missiva de Fílis a Demofonte de atribuir, no epitáfio, a causa da 

morte da heroína ao próprio herói: 

Mas tu, Linceu, se tens a tua irmã um pouco da afeição que ela te dedica, se 

és digno da dádiva que te dei, vem socorrer-me ou dar-me a morte, e põe 

meu corpo sem vida sobre uma pira furtiva; enterra a seguir meus ossos 

banhados com tuas lágrimas fiéis, e que esta curta inscrição seja gravada 

sobre meu túmulo: “Exilada, e esse foi o indigno prêmio por sua virtude. 

Hipermnestra recebeu a morte de que preservou seu irmão” (Ovídio. 

Epistulae Heroidum, Epístola de Hipermnestra a Linceu, 123-130). 

Da mesma forma, na missiva de Briseis a Aquiles, após a epístola questionar o estatuto 

heroico de seu amado em contraposição à entrega desmedida ao amor, como vimos no 

primeiro capítulo, a heroína realiza um esforço retórico e a menção ao suicídio chantagem na 

tentativa de persuadir o herói a retornar: 

Agora (que Peleu, teu pai, possa completar o número de seus anos, e Pirítoo 

iniciar sob teus auspícios a carreira das armas!) vê Briseis banhada em 

lágrimas, valoroso Aquiles, e não deixes uma infortunada consumir-se numa 

eterna espera: se o teu amor deu lugar ao desprezo, que aquela que tu obrigas 

a viver sem ti seja obrigada a morrer. Prossegue e a obrigarás a isso; meus 

encantos, as cores de meu rosto, desapareceram. Todavia, a única esperança 

de possuir-te mantém o que me resta de vida: se for preciso renunciar a ela 

irei juntar-me a meus irmãos e a meu esposo: não será glorioso para ti ter 

querido a morte de uma mulher (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de 

Briseis a Aquiles, 132-144). 

Por conseguinte, além do fator retórico, muitas das heroínas ovidianas se remetem ao 

desejo da mors voluntaria por não mais suportarem a ausência da pessoa amada, e por não 

mais aguentarem as dores ocasionadas pelo excesso e desmedida do amor, da paixão. A 

expressão da vontade de morrer, neste caso, é recorrente por não suportarem a perda de algum 

elemento de destaque em suas vidas (GRISÉ, 1981, p. 74), neste caso por não suportarem a 

ausência dos heróis. “De todos os bens que podem fazer da perda uma oportunidade de 

suicídio, é a morte ou abandono de um amado que ocorre com mais frequência em textos 

antigos” (GRISÉ, 1981, p. 74). Muitas das heroínas realizam menção ao suicídio como última 
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e única saída em meio ao tormento, por não mais suportarem o sofrimento e a dor. Devemos 

concordar com a autora Nicole Loraux, ao pontuar que, dentro das tragédias gregas, é pelos 

homens que as mulheres morrem, e pelos homens elas se matam com maior frequência, é 

como se a morte de um homem clamasse, consequentemente, pela morte de uma (sua) mulher 

para contrabalançar (LORAUX, 1988, p. 51), o que não difere muito dos casos das próprias 

heroínas construídas por Ovídio, como podemos perceber no seguinte fragmento retirado da 

epístola de Dejanira a Hércules: 

Escrevia ainda quando um clamor me avisou que meu esposo pereceu sob a 

túnica envenenada que ganhou de mim. Infeliz! Que fiz eu? Até onde a fúria 

levou tua amante? Ímpia Dejanira, por que hesitas em morrer? (Teu esposo 

será dilacerado no meio do Etna, e tu, a causa de tal crime, sobreviverás a 

ele? O que me resta fazer para que me acreditem ser a esposa de Hércules? 

Sim, a morte será a recompensa de nossa união. Tu também, Meleagro, em 

mim reconhecerás uma irmã). Ímpia Dejanira, por que hesitas em morrer?] Ó 

família maldita! [...] Ímpia Dejanira, por que hesitas em morrer? Peço apenas 

uma coisa, em nome dos laços sagrados que nos uniram, que é nunca ser 

acusada de atentar a teus dias. Quando uma de tuas flechas atingiu o coração 

ávido de Nesso, ele gritou: “Esse sangue tem a virtude de reanimar o amor”. 

Enviei-te o pano embebido com o veneno de Nesso. Ímpia Dejanira, por que 

hesitas em morrer? Adeus, meu velho pai, Gorge minha irmã; adeus minha 

pátria, e tu, meu irmão, que foste afastado da tua, e tu, luz deste dia, o último 

que meus olhos verão; e tu, meu esposo, possas viver! E tu, Hilo, meu filho, 

adeus (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Dejanira a Hércules, 143-

168). 

O desejo de morrer presente na voz de tal heroína parece estar ligado ao que ela 

considera como seu erro: ter enviado a Hércules uma túnica envenenada, que seria a 

responsável pela morte do herói. Neste caso, temos o que Grisé denomina como suicídio 

punição e o suicídio crime; no caso do primeiro, se inflige a própria morte na tentaativa de se 

expiar uma falta cometida: “seu suicídio constitui uma conduta de auto-punição motivado por 

um sentimento de culpa” (GRISÉ, 1981, p. 77); e o segundo consiste na tentativa de se tirar a 

própria vida após ter cometido um atentado à vida de outrem (GRISÉ, 1981, p. 87). O erro e 

todas as suas consequências se mostram em decorrência de um fator principal: novamente 

temos a recorrência das desmesuras do amor por parte das heroínas que realizam alusão ao 

suicídio e por parte também daquelas que não fazem tal alusão. No caso de Dejanira, a 

desmedida do seu amor ocasionou ciúmes e fúria, levando a heroína a agir pela vingança na 

intenção de provocar a morte do herói. A morte e a menção ao desejo de morrer nos aparecem 

aqui como fatores capazes de proporcionar a proximidade entre os dois amantes. Se não 

puderam estar juntos em vida, que tal união seja concretizada na morte. E, ao mesmo tempo, 

quando Dejanira conclama sua vontade de morrer, a morte aparece como aquela capaz de 
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oferecer aquilo que ela não teve em vida: a honra que ela havia perdido ao cometer os erros 

decorrentes do desequilíbrio do amor sentido por Hércules.  

De forma similar temos também a epístola de Medéia a Jasão, na qual a heroína, para 

além de realizar a menção à vontade de morrer a partir de um aparato retórico na tentativa de 

se convencer que o herói retorne e, ao mesmo tempo, na tentativa de que, ao menos na morte, 

eles possam se reencontrar, realiza também um prelúdio da vingança que, na tradição mítica, 

ela viria a cometer: a morte de seus próprios filhos, morte esta que não consta diretamente 

nesta epístola, não ultrapassando o campo da alusão à mesma: 

Que tivéssemos sido despedaçados, esmagados pelos Simplégades! Meus 

ossos ficariam colados aos teus. Quisesse o céu que a ávida Cila nos tivesse 

atirado a seus cães! [...]. Mas de que me serve anunciar antes o castigo? A 

cólera gera assustadoras ameaças; irei aonde me conduzir minha cólera. 

Talvez eu me arrependa também de ter velado os dias de um esposo infiel. 

Entrego-me ao deus que agita meu coração; não sei em que projeto maior 

minha alma medita (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Medéia a 

Jasão, 144-213). 

De acordo com Valerie Hope, o suicídio poderia assumir, nesta sociedade, um caráter 

dúbio. Ao mesmo tempo em que poderia significar uma boa morte, poderia também estar 

ligado a uma morte vergonhosa (HOPE, 2009, p. 59). O suicídio poderia ser encarado como 

digno caso fosse fruto de uma reflexão consciente e sábia; caso contrário, poderia ferir a 

honra e o ideal de morte. Deveria ser encarado de olhos abertos e sem medo, enquanto o 

suicídio desonroso seria fruto do desespero (HOPE, 2009, p. 58). 

No caso das heroínas ovidianas, a alusão à morte realizada pelas mesmas ora está 

ligada à possível morte do amado herói, ora está ligada ao abandono sofrido e à dor extrema 

pelo não retorno e pela não retribuição do amor sentido; a morte passa a ser desejada pelas 

consequências do amor passional, do excesso e desmedida do mesmo. A dor é extrema e, por 

isto, a morte passa a ser tida como melhor opção, como podemos perceber na epístola de 

Ariadne a Teseu quando, na voz da heroína, Ovídio afirma: 

Não me imolaste também, cruel, com a mesma clava que abateu meu irmão? 

Essa morte te isentou do juramento que me fizeste. Agora revejo não apenas 

os males que devo suportar, mas todos os que pode sofrer uma mulher 

abandonada. A morte se revela ao meu espírito sob mil aspectos diferentes. 

Sofremos menos recebendo-a do que esperando-a (Ovídio. Epistulae 

Heroidum, Epístola de Ariadne a Teseu, 79-82). 

E, da mesma forma, na epístola de Safo a Fáon: 

Revejo a floresta que nos ofereceu muitas vezes um leito de verdura, onde a 

copa frondosa das árvores nos cobria com sua sombra: mas, nessa floresta, 

não revejo seu mestre e o meu; esse lugar não é mais do que a vil terra; é ele 

que o valoriza. [...]. Deitei-me e toquei o lugar onde estavas; a relva, há 

pouco testemunha de meus prazeres, ficou umedecida com minhas lágrimas. 
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[...]. Minha sorte, qualquer que seja, será mais branda do que agora. Ar, 

sustenta-me: o peso de meu corpo é leve. E tu, terno Amor, estende para 

mim tuas asas durante minha queda, que a morte não seja o crime das águas 

da Leucádia (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de Safo a Fáon, 143-

179).  

Como pontuou Valerie Hope, na morte algumas pessoas poderiam tornar-se aquilo que 

elas não haviam sido em vida (HOPE, 2007, p. 2). O desejo de morrer e a alusão ao suicídio 

que muitas heroínas realizam podem estar ligados à própria perda da honra e das virtudes que 

uma matrona romana deveria ter: 

Receba, descendente de Dárdano, o canto de Elisa agonizante; o que lês são 

as minhas últimas palavras. Tal como, debruçado sobre os úmidos juncos, o 

cisne de branca plumagem canta à beira do Meandro, quando o destino o 

chama. Não é na esperança de dobrar-te com minha prece que te envio essas 

palavras; sou levada por um deus que me domina. Mas após ter perdido para 

um ingrato os frutos de meus favores, minha honra, um corpo casto e uma 

alma pudica, é pouco perder palavras (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola 

de Dido a Enéias, 1-9). 

Quando Dido menciona estar escrevendo suas últimas palavras, a morte nos parece 

estar associada à perda do que ela mesma menciona: a perda da honra, do corpo casto e da 

alma pudica. Isto prece estar em plena sintonia com o que, ainda de acordo com Valerie Hope, 

a tradição literária deste período, especialmente com Propércio, diz sobre a morte ocorrida em 

decorrência do descontrole do amor: tal morte constituía algo vergonhoso, mas, ao mesmo 

tempo, o que é vergonhoso merece morrer (HOPE, 2007, p. 37). 

Também podemos encontrar esta perda do que as próprias heroínas denominam como 

honra na epístola de Cânace a Macareu nas circunstâncias em que, a heroína, confessando em 

sua narrativa ter cometido o erro por ter se apaixonado por seu irmão e, deste modo, anuncia a 

sua morte por suas próprias mãos. Morte esta que, mesmo sendo realizada por seu punho, 

evoca toda a autoridade concebida e predestinada e há muito atribuída à figura do pater 

familias: 

Então, um cúmplice de meu pai vem até mm com um ar consternado e 

pronuncia estas cruéis palavras: “Éolo te envia esta espada (ele me entrega a 

espada) e te ordena saber que uso te mereces fazer dela”. Eu sei; usarei com 

coragem essa arma violenta; enterrarei em meu peito com coragem essa 

arma violenta; enterrarei em meu peito o presente paterno. Eis portanto, ó 

meu pai” o presente de núpcias que tu me dás. Eis o dote que enriquece tua 

filha, ó meu pai. Himeneu, enganado em tua expectativa, leva para longe de 

mim a tocha nupcial e foge com passo apavorado de uma infame morada. 

[...]. Mas qual é o de meu filho, que respira há tão poucas horas? Como, ele 

que só nasceu, ofende seu avô? Se ele deve merecer a morte que digam por 

que a mereceu. Ah! ele leva, o infeliz, a culpa de minha falta (Ovídio. 

Epistulae Heroidum, Epístola de Cânace a Macareu, 98-116). 
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Mesmo que o suicídio das heroínas ovidianas não tenha sido levado a cabo, 

evidentemente por se tratar de epístolas e a menção à morte não ultrapassar o campo das 

palavras, tal recorrência à morte pode ter sido um recurso utilizado por Ovídio com dupla 

finalidade. Dupla finalidade esta que percorre toda sua obra Epistulae Heroidum: estabelecer 

modelos de conduta e de contra-conduta, modelos a serem seguidos e outros a serem evitados, 

pois idealmente se esperava que o cidadão romano e a matrona não fugissem destes modelos 

ideais até mesmo no momento da morte e, como pontuou Grisé, era comum que poetas, 

historiadores e dramaturgos deste período evocassem personagens ligadas ao suicídio tanto 

pertencentes ao mito quanto à história por uma preocupação com o exemplar (GRISÉ, 1981, 

p. 233), como vimos no primeiro capítulo desta Dissertação ao realizarmos considerações 

acerca do mito e da retórica na obra ovidiana. Recorrência à mors voluntaria por estas 

heroínas que, de acordo com Grisé, estava relacionada tanto à vontade de morrer por não 

suportar a ausência da pessoa amada, ou para a própria sobrevivência do amado herói, quanto 

para acompanhar os heróis amados em morte (GRISÉ, 1981, p. 237/238).  Primeiramente, a 

menção à morte aparece como uma atitude vergonhosa e desprovida de honra, já que se 

recorre a ela devido à ausência de controle das ações e sentimentos ocasionados pelos 

excessos do amor, bem como com a finalidade de persuasão e convencimento do retorno da 

pessoa amada, mas também podemos refletir tal menção como um ato até mesmo heroico e 

provido de glória e honra se pensarmos através do aspecto de que se recorre à morte como 

uma tentativa, alternativa e um ato último e imediato de se atingir a honra - honra esta que 

outrora se perdera no ato da entrega de forma desmedida aos encantos do amor - findando de 

uma vez por todas com aquilo que deu início às próprias desmesuras das heroínas: a morte 

vencendo o amor irracional, a morte que finda as dores e os sofrimentos, a morte que finda os 

excessos e desmedidas das ações e emoções, a morte que finda, principalmente, as condutas 

construídas como aquelas que não estariam em sintonia com os ideais do mos maiorum. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se faz impossível estabelecermos uma conclusão final, homogênea e única no âmbito 

da Ciência Histórica. Mesmo no seio do método histórico que, de acordo com Rüsen, oferece 

de certa forma uma medida de unicidade e é formado pelas próprias operações metódicas 

(como as processuais, constituídas por heurística, crítica e interpretação e pelas operações 

substanciais, compostas por hermenêutica, analítica e dialética) (RÜSEN, 2010, p. 39), não se 

pode pretender esgotar qualquer tema proposto para estudo. Graças ao próprio processo 

hermenêutico e aos diferentes pontos de vista e de interpretação condizentes não somente com 

as experiências individuais e coletivas de grupos sociais, mas também as próprias escolhas de 

correntes metodológicas, um mesmo tema, desde que apresente objetivos, problematizações, 

pressupostos teórico-metodológicos e hipóteses condizentes e plausíveis, pode sim ter mais de 

um ponto de vista. Chegamos, assim, às considerações finais desta Dissertação que não 

podem ser esgotadas; ao contrário, podem engendrar novas problematizações, pontos de vista 

e continuidades a serem investigadas a posteriori. 

 Ao lidarmos com a obra Epistulae Heroidum, do poeta Ovídio, construída no seio do 

contexto do denominado Principado de Augusto, primeiramente tivemos que entender que 

estávamos trabalhando com mais uma, dentre as muitas existentes, representação deste 

período estudado e com um ponto de vista, muito provavelmente influenciado e influenciável, 

pelo próprio grupo ao qual Ovídio pertenceu, o da aristocracia romana e, sobretudo, pelo olhar 

desenvolvido por uma pessoa pertencente ao sexo construído e reafirmado como masculino 

sobre o sexo igualmente reafirmado como feminino. E que, por mais que a obra possua como 

temática central as relações amorosas, não era de nossa competência estudar propriamente o 

amor enquanto um sentimento nesta sociedade por ser algo muito vasto e 

incompreensivelmente abstrato, cabendo a nós investigarmos as representações destas 

relações amorosas romanas de finais do século I a.C. e início do I d.C. na ótica ovidiana.   

 Com o auxílio do método histórico que nos permite, de acordo com Rüsen, elaborar 

perguntas históricas a partir de necessidades de orientação oriundas da vida prática, bem 

como formular perguntas históricas direcionadas às documentações do período e que são 

necessárias para extrairmos os conteúdos imprescindíveis para chegarmos às respostas, e nos 

permite também a lapidação destas informações extraídas das fontes de forma que respondam 

às nossas perguntas iniciais e às perguntas que decorrem durante todo o processo de pesquisa 

(RÜSEN, 2010, p. 38), bem como com o auxílio de pressupostos teóricos e metodológicos por 
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nós escolhidos e que pudessem nos ajudar a estabelecer um diálogo com a documentação de 

forma mais condizente, realizamos as primeiras problematizações de nossa pesquisa.  

 Optamos por utilizar as implicações da História Cultural, a qual nos permite trabalhar 

com conceitos como o de Imaginário e de Representação, essenciais para compreendermos a 

narrativa ovidiana no contexto ao qual ela pertence. A análise do discurso também se fez de 

fundamental importância em nosso processo de hermenêutica a partir do momento que nos 

auxilia na compreensão da obra para além do processo linguístico, mas também da 

interpretação deste processo em conjunto com os fatores contextuais: sociais, políticos, 

culturais e econômicos que puderam exercer algum tipo de influência na produção desta obra. 

A categoria de gênero se fez de fundamental importância em nossa pesquisa por ser, também, 

uma constituidora de sentido para o nosso próprio presente. Esta categoria nos auxilia na 

percepção de que os sexos não devem, jamais, ser tomados como naturais, mas, ao contrário, 

como construções culturais, sociais, políticas e econômicas. Podemos sim utilizar a 

interpretação sobre estas construções de gênero em Epistulae Heroidum para tentarmos lutar 

por melhorias e por igualdade em nosso presente, já que a forma como interpretamos o 

passado pode, também, interferir na forma como lidamos com nosso próprio presente.  

 Com isto, objetivamos perceber, ao longo desta Dissertação, a forma como as relações 

amorosas romanas em Epistulae Heroidum estavam em consonância com os pressupostos do 

Principado de Augusto, especialmente com o intenso discurso construído e constantemente 

propagado acerca de uma crise da antiga moral e dos antigos costumes, ou seja, os mores 

maiorum. 

 A nosso ver, a obra ovidiana possuía sim uma funcionalidade relacionada aos 

pressupostos do governo de Augusto e de todo o seu grupo. Não afirmamos nesta Dissertação 

que Ovídio foi pró Augusto ou contra Augusto, até mesmo porque isto não se faz passível de 

ser investigado. Ser funcional com tais pressupostos não implica que o poeta enquanto 

indivíduo tenha nutrido um carisma ou críticas severas à figura do Princeps.  

 Percebemos que para entendermos a problemática inicial seria necessário compreender 

a própria constituição da obra, como os gêneros aos quais ela pertence, o elegíaco e o 

epistolar, e a sintonia dos mesmos com os aparatos retóricos e mitológicos. Acreditamos que 

ambos os aparatos atuaram, em grande medida nesta obra, na naturalização e na ênfase dos 

papéis sociais construídos e idealizados no intuito de que fossem propagados para o público 

leitor e ouvinte e, ao mesmo tempo, puderam também (re) afirmar exemplos para este mesmo 

público, tendo em vista a importância tanto do mito quanto da retórica para esta sociedade e, 

de igual maneira, também para legitimar e justificar o discurso de Ovídio, a saber, o de (re) 
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construção de modelos ideais de comportamentos nas relações amorosas; modelos a serem 

seguidos e outros a serem evitados.  

 A poesia pôde operar como uma forma de diálogo entre o poeta, o Princeps e a 

sociedade, ainda que não por um todo e, sobretudo, a poesia pôde se constituir como uma 

forma de memória não somente do poeta, mas também dos próprios feitos realizados no 

governo de Augusto. Através dos círculos de patronato, o Princeps pôde estabelecer esta sua 

relação não somente com os poetas, mas indiretamente com a propagação de ideias e 

discursos para a sociedade. A nosso ver, esta obra ovidiana possuiu uma intrínseca relação 

com os pressupostos do governo de Augusto, e a poesia, a memória, os gêneros elegíaco e 

epistolar, bem como os aparatos retóricos e mitológicos, utilizados em grande escala nesta 

obra, auxiliaram Ovídio na ressignificação e reafirmação de modelos sociais e de gênero 

ideais para aquela sociedade, especialmente no que se refere aos comportamentos esperados 

no âmbito dos relacionamentos amorosos.  

 Como a política Augustana se mostrou, desde o início e ao menos em discurso, 

preocupada em estabelecer a pax romana findando, de tal forma, as guerras civis oriundas do 

período Republicano, ela lidou com elementos que vinham sendo arquitetados desde o 

governo de seu tio, Júlio César. Um dos elementos fundamentais para nossa pesquisa diz 

respeito à tentativa de legitimação e perpetuação da Gens Iulia, da qual Augusto era membro, 

a partir de exemplos construídos na e para a sociedade. E esta preocupação reforçou, ainda 

mais, os encargos, as naturalizações e as condutas ideais esperadas tanto das matronas quanto 

dos cidadãos romanos já que, junto à tentativa de legitimação da gens Iulia e da restauração 

do mos maiorum, as leis de punição ao adultério e de incentivos matrimoniais foram 

fortemente reforçadas nesta sociedade. 

 Visamos demonstrar, ao longo desta pesquisa e deste trabalho, quem eram e como 

foram construídos os heróis e as heroínas desta obra, tanto a partir do mito e da retórica 

quanto a partir dos gêneros elegíaco e epistolar. Heroínas e heróis estes que ora foram 

representados enquanto mulheres de vida errática, as quais se entregavam de forma desmedida 

ao amor e ao ser amado, e enquanto homens passivos a este mesmo amor e a heroína amada; 

ora enquanto as típicas figuras das matronas, detentoras da pureza, fertilidade e beleza, e os 

homens como os típicos cidadãos ideais, os detentores da sobriedade e sensatez. Nas 

representações destas heroínas, destes heróis e das relações amorosas estabelecidas entre eles, 

pudemos encontrar um eixo fundamental que distinguia, a nosso ver, o amor em racional e 

irracional. O amor irracional foi construído e esteve ligado às desmesuras e aos excessos 

amorosos, colocando tais condutas como um erro, pois como pontua Pierre Grimal: “[...] o 
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amor não é apenas paixão; pode ser razão – a que perpetua as raças e garante a continuidade 

do culto dos ancestrais”. (GRIMAL, 1991, P. 2). A percepção de tal entrega ao amor, 

considerada como um erro, ocasiona rasgos de lucidez que culminam, nas narrativas de dez 

heroínas na menção à vontade de morrer; vontade de morrer esta a qual nomeamos como 

mors voluntaria, e que ora esteve ligada a um recurso meramente retórico, na finalidade de 

reforçar o erro da entrega ao implorar pelo retorno do herói, ora esteve associada à vontade 

de, na morte, estabelecerem a união que outrora não tiveram em vida com a pessoa amada, e, 

sobretudo, esteve associada à tentativa de findar a dor ocasionada pelos sofrimentos do amor e 

à alternativa última e imediata de se atingir a honra que, anteriormente, não obtiveram nas 

condutas amorosas em vida.  

Percebemos ao longo desta Dissertação, portanto, como na obra Epistulae Heroidum, 

enquanto uma representação proveniente deste período, Ovídio pôde reconstruir a partir das 

heroínas e dos heróis, modelos e discursos que tendiam a aglutinar a sociedade, 

evidentemente heterogênea e múltipla, em algo uno e homogêneo em seu discurso. E isto se 

deu a partir da tentativa de naturalização do que seria ser homem e ser mulher nesta 

sociedade, bem como as condutas esperadas para cada um deles perante o amor e o 

relacionamento amoroso. Esta reafirmação é constante através das narrativas postas na voz 

das heroínas e dos heróis, que delega ao homem a sobriedade e sensatez em relação ao amor e 

à mulher, como aquele que não deve negar seus deveres heroicos e civis para com o Império 

Romano, seja nas guerras ou em outras funções, como conquistas de outras cidades, em troca 

de um amor irracional, aquele fora dos parâmetros estabelecidos no mos maiorum, fora do 

matrimônio. E que percebe a mulher como estando sob a autoridade da figura do pater 

familias, da preocupação com a manutenção do matrimônio e da mulher como aquela que se 

entrega com facilidade ao amor irracional, ou seja, aquele ser excessivo, desmedido, e a 

percepção realizada por elas mesmas que tal entrega consiste em um erro que muitas delas 

tentam reparar com a menção à mors voluntaria. Morte esta que, ao que nos parece, para 

Ovídio estaria ligada a uma tentativa de retomada deste amor dito e construído como racional, 

como uma forma de reordenar estes relacionamentos amorosos. Alusão à morte que esteve 

intimamente associada à busca da racionalidade e da honra que outrora teriam sido perdidas 

no ato da entrega de forma não comedida ao amor e ao ser amado.  

Assim, reler a obra ovidiana nos permitiu refletir sobre os relacionamentos amorosos, 

seus limites e desvarios, vinculando a prática amorosa à morte e aos seus múltiplos 

desdobramentos, espelhando questionamentos característicos do Principado Augustano. Reler 

a poesia de Ovídio transformou-se em nossas mãos numa chave para compreendermos as 
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relações estabelecidas entre o masculino e o feminino a partir da concepção de modelos e 

contra-modelos, capazes de nos auxiliarem a explicar a visão do poeta sobre as relações 

amorosas em seu próprio tempo. 
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