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RESUMO 

 

 A presente pesquisa busca uma aproximação entre a arquitetura, a arte e a 

escrita por meio da investigação dos arcos triunfais de Tito (81), Septímio Severo 

(203) e Constantino (315) remanescentes em Roma. Essas estruturas arquitetônicas 

de caráter comemorativo de vitórias militares são vistas como suportes para 

esculturas, inscrições e relevos. Designamos as inscrições de linhas e os relevos de 

superfícies e por meio de suas leituras pretendemos decodificar o léxico da 

celebração pertencente à esfera pública da cidade de Roma, sede do poder político 

durante o Império. Aos olhos do povo, o caráter narrativo dessas imagens 

imortalizava a memória e reforçava o poder de seu imperador. Poder que se 

legitimava sob duas vertentes, a religiosa e a política e revestia de uma 

superioridade individual que se manifestava através da vitória militar concedida pela 

divindade ao próprio eleito propiciando a ascensão do imperador ao poder. Contudo 

essa ascensão não significava a sua permanência neste, daí a importância dos 

arcos como elemento de propaganda. 

Palavras-chave: 1. Império; 2. Arcos triunfais; 3. Poder; 4. Legitimação; 5. Memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

 Cette recherche vise à un rapprochement entre l'architecture, l'art et l'écriture 

par le biais de l'enquête des arcs de triomphe de Titus (81), Septime Sévère (203) et 

Constantine (315) rémanescents à Rome. Ces structures architecturales de nature 

commémorative des victoires militaires sont considérées comme des accessoires 

pour les sculptures, reliefs et inscriptions. Nous attribuons les lignes d'inscriptions et 

de reliefs de surfaces et à travers leurs conférences, visons à décoder le lexique de 

la célébration publique appartenant à la sphère publique de Rome, le siège du 

pouvoir politique sous l'Empire. Aux yeux du peuple, le caractère narratif de ces 

images  immortalisait la mémoire et de renforçait la puissance de son empereur. 

Pouvoir qui se légitimait sous deux aspects: le religieux et la politique et se revêtait 

d'une supériorité individuelle qui se manifestait à travers la victoire militaire concédée 

par la divinité au propre élu, en permettant l'ascencion à la puissance de l'empereur. 

toutefois, cette ascencion ne signifiait pas sa demeure dans ce régime-là, d'où 

l'importance des arcs comme élément de publicité. 

Mots-clés: 1. Empire; 2. Des arcs de triomphe, 3. Pouvoir; 4. Légitimation; 5. 

Mémoire. 
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INTRODUÇÃO 

 
 O interesse pela arquitetura romana surgiu enquanto acadêmica do 

curso de arquitetura devido a maestria com a qual os romanos deram soluções 

ao seu programa construtivo e, consequentemente, a enorme ampliação e 

pluralidade do território da arquitetura romana dentro do mundo clássico, 

colocando fim a limitação tradicional das experiências construtivas. Os 

romanos com sua criatividade fizeram de sua obra uma enciclopédia 

morfológica da arquitetura, com uma escala monumental e, assim a ordem 

visual e o poder imperialista de Roma andaram de mãos dadas. Por sua vez, o 

imperador necessitava que seu poder e memória fossem evidenciados em 

monumentos, portanto o governo não existia sem a pedra. Contudo, foi a 

dimensão simbólica da arquitetura romana que nos chamou mais a atenção e, 

que ao suplantar os aspectos meramente funcionais passa a atender também 

aos fins políticos.  

 Mais tarde, já fazendo parte do corpo docente do curso de design pela 

Universidade Católica de Goiás, a história da escrita passou também a 

despertar a nossa atenção. A partir daí, a possibilidade de integrar a arquitetura 

e escrita em um mesmo estudo tornou-se um pensamento constante e 

voltando-nos para o interesse primeiro, chegamos aos arcos triunfais. Pois, 

nesses monumentos poderiamos reunir a epigrafia, a arquitetura e também a 

arte problematizando os laços do poder e da memória, nessas três formas de 

expressão reunidas em um único objeto. Dessa maneira, resolvemos encarar o 

desafio de tomarmos três monumentos inseridos em um recorte temporal 

bastante extenso, ou seja do século I ao IV e assim, definimos nosso objeto de 

estudo, os arcos triunfais de: Tito (81) localizado na Via Sacra;  Septímio 

Severo (203) situado no Fórum Romano e  Constantino (315) inserido no vale 

do Coliseu, considerando que esses  são os únicos remanescentes em Roma. 

Entedemos como poder a experiência que dá origem a prática 

concretamente derivada da aceitação social no sentido de auctoritas.E é esse 

poder que dá a forma a própria imagem do poder. A manutenção deste se dá 
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pela produção de imagens e pela manipulação destas, ou ainda, pelo 

ordenamento dentro de um quadro cerimonial associado ao exercício do poder, 

como foi o caso do triunfo. Compreendemos que toda comemoração é uma 

forma de comunicação e que esta pode articular a política, o poder, a 

propaganda e a memória. Ao identificarmos o arco como um suporte para o 

registro do triunfo passamos a investigar o significado e importância dessa 

celebração na política imperial. Posteriormante, buscamos compreender se as 

operações supracitadas poderiam de forma combinada ou não se converter em 

fonte de legitimidade  do poder  imperial e como foram manifestas. 

 Analogamente,  tomamos contato com um grande número de arcos 

triunfais no período imperial e mais intimamente com os três eleitos em nosso 

estudo. Observando-os percebemos que a memória foi imprescindível à 

coesão dos laços sociais e que por outro lado, a fama e a glória estavam 

destinadas aos grandes e merecedores da imortalidade. Dessa forma, o 

monumento pelo seu caráter perene  legou a memória coletiva o poder de 

perpetuar  a vitória militar  e consequentemente o poder do imperador. Nesse 

ínterim passamos a questionar se arcos poderiam atuar como fonte 

legitimadora do poder imperial. E também  levando em consideração que a 

memória é o ato de lembrar, e no caso dos arcos rememoravam a vitória 

militar; teria essa lembrança um efeito prático sobre a legitimação do  poder 

político  do imperador no processo sucessório dos  dois sistemas políticos 

imperiais: o Principado e o Dominato? E qual seria a imagem que os 

imperadores gostariam de ser lembrados, além de vitóriosos numa campanha 

militar ?  

  Dessa forma, a insistência nos três arcos é justificada exatamente pelo 

fato  desses monumentos compreenderem a períodos distintos e signiticativos  

de transformações do poder político pelos quais passou o Império romano e 

que culminaram em dois sistemas de governo: o Principado e Dominato. O 

início do Principado aconteceu no período cronologicamente denomindo de 

Alto Império e representado pelo arco de Tito, já o arco de Constantino foi 

construído no período conhecido por Baixo Império (a partir do século III) e 

mediando esses dois períodos temos a chamada, Anaquia Militar, 

caracterizada pelo fortalecimento do poderio militar no  qual o arco de Septímio 



 

Entre linhas e superfícies, o poder e a memória nos Arcos Triunfais na Roma Imperial (Séculos I-IV) 12 
 

 

Severo  foi erigido. Portanto, buscaremos avaliar as permanências e ou 

rupturas na representação da vitória militar mediante as inscrições e os relevos 

de cada arco e, se possível indentificar outras relações que a olho nú não nos 

são perceptíveis.. 

  Neste longo período as relações de comando em torno da figura do 

princeps afastaram-se significativamente o sentido de poder que, até então, era 

concentrado numa aristocracia compacta e que aos poucos se acumulou nas 

mãos de um só homem. Consequentemente, o ideal senatorial de libertas foi 

suprimido pela instalação da autocracia imperial e que gerou um certo  

desconforto entre os romanos mediante a possibilidade de um poder tirânico ou 

de um possível ressurgimento da realeza. O Império romano estava apoiado 

num sistema de leis civis,  e não em um simples capricho real. Todavia,  os 

imperadores passaram a legislar através de editais, sentenças e decretos 

tornando a legislação romana mais complexa do que sob a República e 

superpunha ao sistema legal clássico os novos poderes inovatórios do 

imperador no campo da lei (ANDERSON, 2007, p. 720). 

Primordialmente, o princeps tomou as rédeas do poder conferindo a si 

próprio um certo número de títulos e funções como  o comando do exército, o 

imperium. Dessa forma, imperador tornou-se o triumphator, o general vitorioso, 

e esse título estava associado ao caráter sagrado e ao poder inerente a Júpiter. 

Pela tradição, no campo de batalha os soldados vitoriosos aclamavam o chefe, 

conferindo-lhe o título de imperator, o qual deveria ser confirmado pelo Senado. 

Essa atribuição significava uma predestinação e o reconhecimento de uma 

natureza divina, a qual era confirmada se,  ao morrer, o imperador recebesse 

as honras da apoteose e só assim teria a sua divinização reconhecida. 

Portanto, o mais importante aspecto de mudança religiosa no Alto Império 

converteu-se no culto imperial, no qual preces e oferendas eram feitas ao 

Imperador pelas suas virtudes e genialidade. 

Contudo, não bastava a ascensão do Imperador ao poder e mesmo com 

todas as suas atribuições, para se governar com segurança, o princípe deveria 

garantir sua legitimidade diante da plebe, do exército e da aristocracia. Manter-

se popular em uma sociedade na qual a honra e o prestígio desempenhavam 
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considerável papel na vida pública fez do sucesso militar um caminho para 

atingir tal honra. Essas vitórias estavam atreladas a questões diversas  como 

as pilhagens ou os donativos aos soldados por meio do poder pessoal do 

general.  Também, as rivalidades e a disputa pelo poder teve com resultado a 

eclosão de guerras civis em grande escala. Outra implicação estaria 

diretamente relacionada a autoridade do Senado que não era desprovido de 

poder ou prestígio, mas, daí por diante, teve que conviver com o comando dos 

sucessivos imperadores.  

Por outro lado, um problema que se manteve constante em todo o 

período por nós abordado  e que envolveu diretamente as dinastias 

correspondentes aos três imperadores focados neste trabalho, foi a questão 

sucessória. Esse problema esteve as voltas com as usurpações, sobretudo no 

terceiro século e combinadas com as invasões estrangeiras ao longo das 

fronteiras, penetrando o interior e portanto, a preocupação inicial em expandir 

as fronteiras voltou-se  mais para  a sua defesa. Entre outras implicações 

omitidas aqui, os pontos apontados ilustram o contexto no qual as glórias 

militares enalteciam os imperadores e concomitantemente a essas se erguiam 

inúmeras estátuas honoríficas e monumentos no Fórum Romano ou em locais 

públicos adjudicadas pelo Senado e pelo povo de Roma.  

Acreditamos  na importância da  aproximação de três elementos de 

natureza diversa, como a arquitetura, a arte e  a escrita, que de antemão 

manifestamos a nossa intenção de não hierarquizá-los, mas  pensá-los de 

forma integrada,  como imagens de memória e de poder. Partimos do 

pressuposto que  a combinação destas três formas sensíveis e materiais pode 

nos levar a entender o significado  da vitória militar dentro processo de 

sucessório e como imagens poder que tipo de mensagem veicularam. 

 Os arcos como  fontes  materiais e principais de nosso estudo serão 

complementadas pelos documentos textuais. Consideramos a vitória militar  

como uma pré-condição para se chegar ao poder e  como uma prerrogativa 

exclusiva do imperador e um dos dispositivos da política de legitimação . 

Levando em conta que um imperador não sucedia o seu pai de maneira 

automática, ou seja, por direito de herança, ao contrário, sucedia-o em seu 

cargo, em cuja posse era explicitamente investido; a celebração triunfal e a sua 
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memória  é por nós investigada como um elemento de persuasão na busca de 

consentimento e apoio ao poder e o modo como essa vitória foi representada 

em cada uma das dinastias (VEYNE, 2007, p. 13-4). 

Portanto, ao problematizarmos os arcos triunfais como instrumentos de 

memória e de propaganda política entendida aqui, como a possibilidade de 

legitimação do poder e da manutenção do governo por meio da construção de 

uma boa imagem do imperador, estabelecemos para tal empreitada o seguinte 

caminho: no primeiro capítulo buscaremos compreender a ascensão ao poder  

e sua sucessão por meio da vitória  militar  tanto no Principado quanto no 

Dominato e  a rememoração  desta vitória em correspondência a duas 

celebrações: a do triunfo e os decennalia. O triunfo ganha apreciação 

particularizada nesse contexto e ao lado de acontecimentos pontuais foram 

suscetíveis a geração de vários monumentos e esculturas  para demonstrar a 

lealdade para com a dinástia no poder ou por outro lado como forma de 

propaganda dinástica.  

No segundo capítulo trataremos da materialização do poder e da 

memória da vitória militar nos arcos triunfais.  Memória esta, entendida como 

um imperativo político do poder considerando que uma memória partilhada  era 

fundamental para os romanos. Esta não era apenas uma prerrogativa dos 

governantes, mas da sociedade em geral, na qual a legitimidade do poder 

encontrava-se no cruzamento do vínculo da vivência comum com o vínculo 

vertical da autoridade do imperador, assim podemos falar de uma memória 

coletiva.  A própria instalação do monumento em um celeberrimus locus no 

qual um espiríto guardião se fazia presente e o conceito de lugar  determinado 

pelo genius loci  já estabelecia uma relação direta com a memória. Nesse 

sentido, enfocaremos a escolha do local para a inserção dos arcos como 

capital simbólico e correspondente a ideologia política do imperador. 

No terceiro capítulo, faremos a leitura das linhas e das superfícies dos 

três arcos  concretizando a nossa intenção de aproximarmos, a arquitetura,  

arte e  escrita, respondendo então, as questões  almejadas. Essas três 

expressões lidas de forma integrada, oferece-nos  outra oportunidade de ver e  

escrever a história do poder e da memória imperial entre os séculos I ao IV. 
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CAPÍTULO I 
 

PODER IMPERIAL E TRIUNFO – FESTA E LEGITIMIDADE 

 
Há por certo, Senhor, outros meios louváveis de difundir e   
manter a  glória de Sua Majestade...como as pirâmides, as 
colunas, as estátuas equestres, os colossos, os arcos do 
triunfo, os bustos de mármore e de bronze, os baixos-
relevos, todos eles monumentos históricos, a que 
poderíamos acrescentar nossas ricas tapeçarias, nossas 
pinturas afrescos e nossas gravuras a buril. 
(Chapelain a Colbert, 1662) 

 

 

1.1  O poder imperial e sua ascensão pelo triunfo -  Imperadores:Tito, 
Septímio Severo e Constantino. 

 

O triunfo foi uma cerimônia da Roma antiga e suas origens e 

desenvolvimento permanecem em alguns aspectos obscuros. O primeiro triunfo 

pertenceu a um passado mitíco e foi associado aos três triunfos de Rômulo em 

753 a. C confundindo-se com a própria história de Roma e a dos romanos. 

Esse evento celebrou publicamente e divinizou as realizações militares de um 

comandante do exército, que havia vencido com grandes êxitos. Podemos 

afirmar que o triunfo foi um dos mais fascinantes espetáculos na cultura 

romana. Mais que um desfile em homenagem ao general conquistador, quase 

todos os aspectos deste tributo lança mão da teatralidade, pois além da vitória 

militar era preciso mostrar-se digno desta conquista e, muitas vezes por trás de  

maquinações para sua concessão. Portanto, a festa constitue-se como a 

oportunidade para que a sociedade se mostre idealmente em plano espetacular 

e a procissão militar é uma expressão cerimonial do dogma e da pedagogia 

dos governates (LUNSFORD, 2004, p. 1, BALANDIER, 1994, p. 21). 

Os triunfos forneceram um modelo de comemorações do sucesso militar e 
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uma lição de como marcar a vitória na guerra e fazer valer o poder pessoal. Em 

especial podemos contemplar o registro desses triunfos na pedra, ainda hoje 

em Roma, por meio dos arcos triunfais dedicados à três imperadores: Tito 

Flávio Vespasiano Augusto, Lúcio Septímio Severo e Flávio Valério 

Constantino, ou o Grande. Acreditamos na força destes monumentos e na 

linguagem honorífica como auxílio em uma política de legitimação, uma vez 

que a ascensão ao poder não pode ser confundida com a permanência neste. 

Portanto, todo sistema de poder é um dispositivo destinado a produzir efeitos e 

estes podem ser comparados as ilusões do teatro, pois o líder deve se 

comportar como ator político para conquistar e conservar o poder, já que a 

aceitação resulta em grande parte das ilusões da ótica social. Assim, as festas  

imperiais tiveram um papel importante na manutenção do comando e na 

legitimação do regime (BEARD, 2007, p 4; BALANDIER, 1994, p. 16). 

Todavia, o recorte temporal tornou-se o nosso primeiro desafio, 

considerando que a inserção destes arcos em Roma, corresponderam ao 

primeiro, terceiro e quarto séculos da nossa era e estes períodos não foram 

nada homogêneos politicamente e a própria cidade de Roma foi afetada por 

essas alterações,  como centro do Império e também em sua constituição 

física. De início, deparamos com a complexidade quanto a própria terminologia 

referente a este extenso recorte permeado pelas expressões: Alto e Baixo 

império, Antiguidade tardia, Anarquia Militar e sobretudo, aos termos 

Principado e Dominato.  

Porém, nossa maior preocupação reside na necessidade de compreenão 

da reestruturação política da base imperial como uma tentativa de sustentar a 

autoridade e a manutenção do Império Romano, sob dois sistemas, o 

Principado e Dominato aos quais perteceram os três imperadores citados. 

Assim, o triunfo teve papel relevante nesse contexto de transformações no qual 

ocorreu uma centralização do poder cada vez mais concreta nas mãos do 

imperador e que ao tempo de Constantino, percebemos uma sociedade política 

que procurava estabelecer os fundamentos da autoridade imperial baseada em 

uma monarquia de direito divino e, consequentemente, a legitimidade desta 

nova forma de governo. 
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Tendo em vista essas considerações, iniciamos o primeiro capítulo com 

uma abordagem mais delimitada sobre o poder imperial e a ascensão desses  

imperadores primeiramente pelo sistema politico do Principado ao qual 

perteceram Tito e Septímio Severo e ao Dominato com Constantino. Em um 

segundo momento, procuramos tratar a celebração do triunfo como uma forma 

de legitimação do poder político, bem como, a comemoração dos dez anos de 

governo, os decennalia. A propósito, a legitimidade de toda forma poder, sua 

crença e sua existência são justificadas pelas cerimônias, cultos e cortejos. 

Certamente, estas cerimônias glorificaram a vitória militar e os valores 

subjacentes que sustentaram a vitória e forneceu um contexto no qual, esses 

mesmos valores poderiam ser discutidos e contestados. 

 Portanto, estes imperadores buscaram todos os recursos e apoios para 

vencer seus adversários e trouxeram para a ordem do dia a própria existência 

do Império e a preponderância de Roma com as suas vitórias. Destarte, um 

chefe foi indispensável, tanto a Roma quanto ao império, e autoridade política e 

militar  deste tornou-se um instrumento capaz de limitar os desastrosos efeitos 

da competição dos ambiciosos (GEERTZ, 1997, p.185). 

Assim, o imperador ao se tornar o chefe único dos exércitos, 

consequentemente recebeu o benefício oficial, moral e político, da vitória. 

Tomou para si os auspícios e realizou os atos religiosos reservados ao chefe 

antes de travar uma batalha.É ele quem, teoricamente, sugere as decisões, por 

ser o escolhido ou aprovado pela divindade. Apresenta-se sempre como o 

verdadeiro vencedor e cada vitória constitui-se como oportunidade de uma 

nova saudação como imperator. Ademais, normalmente, é o único que possui o 

direito de obter e celebrar a tradicional cerimônia do triunfo. Tal monopólio 

sofreu apenas uma dezena de exceções, muitas das quais em favor de 

membros da família imperial, e todas se verificaram no início do Império.  

De mais a mais, o poder militar estava acompanhado do poder civil e  

atrelados a noção de imperium que pareceu insuficiente diante da criação de 

poderes especiais que outrora fora monopólio das magistraturas e que agora 

passaram as mãos do imperador. Dessa forma, a autoridade do Imperador, 

ainda que de fato, todo-poderosa foi velada no início do Principado; tornou-se 

oficialmente afirmada a partir do século II e durante o século III o povo conferiu 
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ao príncipe todo o seu imperium e toda sua potestas. Por fim, a delegação de 

poderes não foi menos problemática, que a sucessão imperial e o fato dinástico 

e suas respectivas vitórias militares, considerando que o novo regime deveria a 

todo custo diferenciar-se de uma realeza malquista por Roma (AYMARD, 1994, 

p. 25-68). 

 

1.2  O Império e a linguagem do poder no processo s ucessório - 
Principado e o Dominato 

 

Durante o período de crescimento e estabelecimento do Império Romano, 

entre o III a. C e as primeiras décadas do século I d. C. a palavra imperium 

parece ter sofrido uma mudança, ou mais precisamente uma extensão 

semântica. Ao significado inicial de direito de comando dentro do Império 

Romano investido nos magistrados e pró-magistrados que foram os 

responsáveis pela atividade oficial do povo Romano, foi adicionado o sentido 

cada vez mais concreto de território e tornou-se o senso comum até a metade 

do século I d. C, e utilizado como a denominação contempoânea de Império 

Romano. 

Nos interessamos especialmente pelo original significado de imperium 

diretamente relacionado com as ideias políticas dos romanos e sua importância 

no processo de desenvolvimento do imperium Romanum. O significado de 

comando, imperium, ou poder executivo de forma controversa ao final da 

República, e também no início do Império pertenceu a imprecisa relação entre 

lei constitucional e religião. Embora, intimamente associado com os magistados 

eleitos pela comitia centuriata sua legitimação é confirmada pela aceitação de 

Júpiter, portanto a decisão não se limitava apenas ao povo, mas também ao 

deus. Esta ambivalência é ainda mais complexa durante o Principado, quando 

as justificativas sagradas objetivavam minimizar o seu aspecto político e militar 

e a ambiguidade do governate como homem e deus. Analogamente, a 

importância de Júpiter e o particular relacionamento do deus com o titular do 

imperium tornou-se o aspecto fundamental na celebração do triunfo,ou seja do 

sucesso militar do imperator em seu retorno a Roma, como veremos mais 
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adiante  

Em relação ao poder podia-se verificar duas categorias, a da guerra e da 

lei, as quais encontram seu paralelo em dois campos de exercício do imperium, 

tanto dentro (domi) e fora da cidade (militiae), e este último diretamente ligado 

ao poder militar. Enquanto, a magistratura era essencilamente colegiada e 

decorrente do povo e de natureza corporativa da res publica, o imperium foi 

associado a possibilidade de um poder tirânico e bastante temido pelos 

romanos (RICHARDSON, 1991, p. 1; MENDES, 2006, p. 43). 

A guerra propiciou não apenas a aquisição, mas também o 

estabelecimento territorial do Império Romano. Todavia, o próprio imperium, ou 

seja, o poder adquirido por meio da guerra e a acumulação de riquezas por 

parte da aristocracia senatorial motivou uma longa série de disputas. Essa 

situação também levou a um desvio da lealdade militar canalizada para os 

generais vitoriosos, que podiam garantir as pilhagens de seus soldados ou os 

donativos por seu poder pessoal. Assim, estabeleceu-se uma dependência 

mútua, dos soldados para com seus generais no sentido de uma reabilitação 

econômica e, dos generais para com os soldados com o objetivo de alcançar 

um avanço político. O resultado inevitável foi a eclosão de guerras civis em 

grande escala (ANDERSON, 2007, p. 65-6). 

Nesse momento a passagem crítica da cidade-Estado ao império 

universal foi realizada com êxito sob o sistema denominado de Principado, 

culminando na figura do principes. Com a instalação da monarquia de Augusto, 

o imperium se tornou superior ao dos magistrados e pró-magistrados e foi 

primeiramente visto como militiae ao invés domi. Essa superioridade, ao 

contrário de outros casos de imperium militiae, não caducou quando o titular, 

ou seja, Augusto atravessou o pomerium, o limite sagrado, e entrou na cidade, 

pois oficialmente nenhum corpo millitar podia entrar armado na  cidade, 

tradição essa normalmente quebrada com a aprovação do Senado. 

 Embora, isso seja menos claro, Augusto parece ter concentrado em 

suas próprias mãos o auspicia militae motivo pelo qual justificou a cessação 

para a comemoração dos triunfos por aqueles que não fossem da familía 



 

Entre linhas e superfícies, o poder e a memória nos Arcos Triunfais na Roma Imperial (Séculos I-IV) 20 
 

 

imperial após 19 a. C. Grosso modo, podemos afirmar que por meio do 

exercício do imperium que o mundo tomou conhecimento que a monarquia 

tinha feito seu retorno a Roma, ainda que Augusto tenha se proclamado como 

restitutor res publicae, versando a forma tradicional de governo, a Assembléia 

do povo, o Senado e os magistrados (RICHARDSON, 1991, p. 2-9; POMA, 

2002, p. 121). 

Otávio Augusto fundou a monarquia intencionada por seu pai adotivo: o 

Principado, forma primeira da monarquia em Roma que se tranformou ao longo 

do III século em uma monorquia burocrática, o Dominato. Nessas duas formas 

de governos consolida-se o sistema dinástico, e uma das principais 

preocupações de Augusto residiu na construção de um esquema de sucessão 

dinástica. Ao emergir na batalha do Ácio como um magistrado, com um 

mandato especial foi cognominado César em consequência de sua adoção  e 

recebeu o título de Augusto pelo Senado como sinal de dignidade imperial e 

distinção pessoal. Augusto habilmente afastou o lado tirano e se inculcou o pai 

de sua pátria (GIBBON, 1989, p. 72). 

Augusto preocupou-se se esta posição deveria ser transmitida e ainda, a 

quem transmití-la. Sua principal determinação era a de que deveria ser 

sucedido por um membro de sua própria família – os Julii, alargada, pelo 

casamento com Lívia, aos Claudii, constituindo-se a primeira dinastia do 

sistema do Principado: a dinastia dos Júlio-Claudianos (27 a. C – 68 d. C) e foi 

uma das dinastias que por mais tempo se manteve no poder. Contudo, 

esclarecemos que como um bem público, o imperium, não poderia ser repartido 

entre os descendentes do princípe e que o sucessor só se legitimasse por meio 

de outros recursos mais fortes e mais aceitos do que a simples vinculação à 

família ou à pessoa do princípe (SHOTTER, 2005, p. 1; GONÇALVES, 2006, p. 

4). 

Augusto, durante o primeiro acordo com o Senado, controlava a Gália, a 

Hispânia e a Síria sob o imperium proconsular, que foi aumentando e se tornou 

superior aos demais (maius) sob um segundo acordo. Dispunha de um 

imperium permanente, e que temporariamente podia ser redefinido. Uma 

questão fundamental foi estabelecida no estreito laço entre a paz o poder de 
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um chefe racional, virtuoso e providencial. O caráter providencial e a 

apropriação do título de imperator  por Augusto e se tornou automático para os 

seus sucessores e pela tradição, no campo de batalha os soldados vitoriosos 

aclamavam o chefe, conferindo-lhe o título de imperator. Assim, o direito de 

proteger seus concidadãos e o Império Romano foi expresso na primeira frase 

das Res gestae quando Augusto afirmou ter libertado a República com seus 

próprios recursos (VEYNE, 2007, p. 11;  MENDES, 2006, p. 24). 

Ressaltamos que só a vitória numa batalha permitia esta aclamação e 

deveria ser confirmada pelo Senado. A vitória era entendida como uma 

concessão divina e mais especificamente, subordinada a Júpiter. Tal 

ocorrência remetia a natureza sobre-humana, divina, desde que se mantivesse 

a ordem e a paz dentro do Império e nas fronteiras e estivesse afastada a 

tirania. Após a morte do imperador sua divinização poderia ser reconhecida 

mediante as honras da apoteose por meio de decreto solene pelo Senado. 

Estas cerimônias misturavam-se a do funeral do imperador e se tornou uma 

instituição política e na prática, os triunfos tornaram-se um evento dinástico 

(SHOTTER, 2005, p.2-9; MENDES, 2006, 38-9; GIBBON, 1989, p. 79; BEARD, 

2007, p. 297). 

 O fracasso de Nero, último membro da dinastia Júlio-Claudiana, 

constituiu um indício de que o sistema que tinha até então funcionado bem  nas 

mãos de Augusto e Tibério entraria no limiar de um colapso e exigiu reflexão e 

mudança e nesse momento foi divulgado o segredo do Império: podia-se se 

fazer príncipes em outros lugares, e não apenas em Roma. Portanto, a guerra 

civil de 68-69 d. C., após o suicídio de Nero preparou o terreno que deu origem 

a uma nova e diferente dinastia, os Flaviano (69-96), e nesse contexto o poder 

foi transmitido mediante uma revolta militar organizada por membros da 

aristocracia senatorial. 

Esta nova dinastia foi fundada por Tito Flávio Vespasiano (69-79) , que 

como governador da Judéia ganhou forte reputação militar na guerra judaica 

em curso. Sua posição foi reforçada pelo resultado dos esforços alcançados 

por seu filho mais velho (o futuro imperador Tito) ao esquecer as diferenças 

polítcas com o governador da Síria e dessa forma,  as legiões do Oriente e 
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seus comandantes juntaram-se numa causa comum, sob a bandeira de 

Vespasiano. Uma viagem através do Egito para angariar fundos, e 

possivelmente para se colocar em posição de ameaçar a provisão de cereal à 

Itália, favorecu a imagem de Vespasiano que dificilmente teria gozado de uma 

posição que correspondesse à antiga nobreza republicana, pois era filho de um 

coletor de impostos da ordem equestre. 

Nesse momento, a tradicional noção republicana de imperium vinculou-

se ao sentido de concentração de poderes nas mãos de um único indivíduo, o 

qual passou a ter, em nome do povo romano o controle sobre o immensum 

imperii corpus. Entretanto, a ascensão ao poder entre os membros de uma 

dinastia não se limitava a questão hereditária e sua legitimição necessitava de 

outros expedientes considerando que para a afirmarção da autoridade do 

princeps deveria ser evitada qualquer ação obstrutiva tanto por parte do 

Senado e de seus adeptos. O reflexo póstumo da autoridade de Augusto 

favoreceu os seus sucessores como uma espécie de legitimidade. Porém, 

Vespasiano o fundador da dinástia Flávia não teve a mesma sorte, pois não era 

patrício e nem romano e contava apenas com uma vitória militar. Seus méritos 

militares, deixou claro que não era mais necessário ser da alta nobreza ou da 

família de Augusto para ocupar o poder imperial (SHOTTER, 2005, p. 15-138). 

Assim, foi bastante significativa a atitude do Senado em conceder a 

Vespasiano por meio de um decreto confirmado pelo povo, investindo-o de 

todos os poderes vinculados ao comando superior militar e os poderes 

tribunícios, já exercidos por Augusto, Tibério e Cláudio. A esta forma de 

acumulação de funções e poderes conhecidos como Lei de Império de 

Vespasiano, outorgando-lhe o direito e o poder de fazer o que fosse necessário 

para servir aos interesses do Império e à dignidade de todas as coisas divinas 

e humanas, públicas e privadas (MENDES, 2006, 45). 

Portanto, o Senado apenas confirmava a aclamação feita pelas legiões 

no campo de batalha e os imperadores investiam em seus sucessores 

designados em uma soma de poderes suficientemente para capacitá-los, após 

a morte dos primeiros, a assumir poderes sem que o império percebesse a 

mudança de comandos. Assim, Vespasiano subjugou o espírito generoso de 
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seu filho primogênito, Tito, estimado pelas legiões orientais e temido pelo seu 

poder e pela intemperança de sua juventude1. Vespasiano associou o filho aos 

plenos poderes da dignidade imperial e em contrapartida recebeu a lealdade de 

Tito e a 1 de janeiro de 70 Roma viu uma nova dinastia governate, sendo 

Vespasiano e Tito, cônsules para o ano novo. 

 A associação de Vespasiano ao filho desviou a atenção pública da 

origem obscura para as glórias futuras da casa Flaviana. A felicidade 

passageira pela administração de Tito que foi de 23 de junho de 79, data da 

morte de Vespasiano2, a 13 de setembro de 81, quando faleceu 

inesperadmente, aos quarenta e um anos. As suspeitas de que o seu irmão e 

sucessor Domiciano o havia envenenado não puderam ser confirmadas. Sua 

memória serviu para acobertar, mais de quinze anos depois, os vícios de seu 

irmão. O assassinato de Domiciano pôs fim a dinastia Flaviana e a este foi 

imputada a damnatio memoriae (GIBBON, 1989, p. 82; QUIROGA e 

SALMONTE, 2004, p. 385; SUETÔNIO, VIDA DE TITO FLÁVIO DOMICIANO, 

495-525). 

 À essa época os problemas mais graves estavam concentrados em 

Jerusalém e Vespasiano reunia as qualidades adequadas para dar acabo a 

uma guerra de tal magnitude. Foi designado por Nero para subjugar  a rebelião 

e proclamado imperador pelas legiões egípcias, seguidas pelas da Síria e da 

Judéia. Um dos generais inimigos, Flávio Josefo foi feito prisioneiro, todavia  ao 

prever que Vespasiano se tornaria um César foi tratado com afeto e atenção. 

Foi libertado em 69 e, de acordo com seu próprio relato, teria tido um papel de 

destaque como negociador com as tropas de resitência durante o cerco de 

Jerusalém em 70. Um ano depois,  Flávio Josefo chegou a Roma com a 

comitiva de Tito e se tornou um cidadão romano e cliente da dinastia Flaviana, 

período no qual escreveu a Guerra do Judeus, e foi por meio dessa obra que 

chegamos ao triunfo de Tito  (FLÁVIO JOSEFO, III, 401). 

Tito partiu para a Judeia, no início dos anos 70 d. C. O assédio a 
                                                           
1
  Tito foi chamado por Suetônio de adelícia do gênero humano. 

2
 Por ocasião de sua morte, Vespasiano tentava por fim as rivalidades internas na região da Britânia, na 

fronteira do Danúbio e na África. Morre de uma enfermidade incurável e nos últimos instantes de sua 
vida ao tentar sair do leito teria dito: um imperador deve morrer em pé. 
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Jerusalém durou cinco meses e as tropas romanas tomaram a muralha exterior 

e posteriormente se apoderaram da imponente torre Antonina e devido a 

resistência dos judeus atearam fogo no templo e o mesmo fizeram com a 

cidade baixa. Os líderes judeus João de Giscala e Simão de Gioras foram 

feitos prisioneiros. Tito foi aclamado por suas tropas como imperator e passou 

ser denominado de IMP. TITVS CAESAR VESPASIANVS AVG. Esta 

aclamação demonstra o papel que os soldados desempenharam no futuro 

consenso, do qual as outras duas partes, o Senado e o povo de Roma, foram 

convidados a participar.  

Portanto, na prática, o acordo consensual do Senado e do exército cria 

um imperador. O fato foi descrito por Flávio Josefo que menciona o discurso 

feito por Tito aos vencidos responsabilizando-os pelo ocorrido ao desconsiderar 

a força dos romanos e expressa sua irritação pelo fato dos Judeus recusarem 

um acordo e que a vida destes estava em seu poder. Regressou a Roma para 

celebrar em 71 um impressionante triunfo sobre a Judeia e este foi registrado 

em seu arco triunfal uma década mais tarde (QUIROGA e SALMONTE, 2004, 

p. 384; SUETÔNIO, 2003, 481-93; FLÁVIO JOSEFO, VII, 316-350; VEYNE, 

2007, p. 15). 

Por fim, em relação a dinastia Flávia, percebemos que sobre os ombros 

de seu fundador, Vespasiano pesou o fardo de estabelecer com  sucesso o 

poder que conquistara na guerra civil. Todavia, não se  intimidou em efetuar 

mudanças radicais em áreas crucias, como na disposição dos legionários, na 

organização das unidades auxiliares do exército romano, e no controle da 

estrutura de comando do exército a seu favor ou do Império. Vespasiano, como 

senador de primeira geração, sentiu a necessidade de asssociar sua imagem a 

dos aristocráticos Júlios e Cláudios, assim, os feitos  como milagres de cura 

foram utilizados pelos seus gestores de imagem.  Porém, sua declaração 

desde o início de que fundara uma nova dinastia sobre os princípios 

augustanos obtve maior relevância. 

Vespasiano investiu na cunhagem moeda em nome dos seus filhos, Tito 

e Domiciano, que acrescentaram  o nome de César à sua nomenclatura. Além 

disso, nomeou Tito para prefeito da Guada Pretoriana. Buscou a aceitação de 
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sua dinastia por meio do patrocinato – trabalho, alimento e entrenimento para a 

plebe. Também concedeu a promoção para os homens das ordens senatorial e 

equestre pelo critério do merecimento. Porém, muitos membros da ordem 

senatorial reconheceram na nova dinastia uma deterioração semelhante à 

experimentada com os Júlio-Cláudios. Dessa forma, a morte de Domiciano foi 

precipitada e seguida por pressões reminiscentes das que rodearam a queda 

do último dos Júlio-Cláudios  (cf. SHOTTER, 2005, p. 145-6). 

A quarta dinastia a chegar ao poder foi a dos Severos (193 – 235) 

iniciada pelo Imperador Septímio, período conhecido como anarquia militar. 

Abriu-se uma guerra longa guerra civil entre os comandantes de legiões 

provinciais e o vencedor foi Septímio Severo, originário de Leptis Magna, 

cidade do norte da África.e sua imagem foi associada a de um general perpicaz 

Para legitimar seu poder, foi criada uma adoção fictícia à dinastia Antonina, 

proclamando-se filho do divino Marco Aurélio, cuja memória agradava boa 

parte da população imperial e pela associação a imagem de tranquilidade 

atribuída aos Antoninos que foi mais uma exceção do que uma regra. O 

nomem Antoninorum deu-lhe o prestigio que faltava para ilustrar sua família e 

fazer de Caracala seu César e herdeiro. Era bastante comum que um 

Imperador escolhesse seu filho e não o contrário, como fez Septímio. Portanto 

esta atitude caracterizou-se como um fato inovador e foi bastante significativa 

na constituição do poder severiano. (CORASSIM, 2001, p. 80-1; GONÇALVES,  

2002, p. 395; VEYNE, 2007, p. 11). 

O período de ascensão da dinastia severiana foi marcado  por uma crise 

generalizada e apontar o fator que abarque satisfatoriamente o problema seria 

um grande equívoco. Igualmente, afirmar que os Severos foram os 

responsáveis por criar uma monarquia militar ou ainda, que esta seria a razão 

da ascensão e permanência no poder por mais tempo. Entretanto, além do 

apoio militar, os Severos se ampararam em membros de várias outras forças 

sociais, como os senadores, as elites provinciais e a plebe de Roma para se 

fortalecerem e se legitimarem no comando imperial. 

Dentre, os vários expedientes usados pelos primeiros Severos para 

conseguir apoio para os seus governos esta diretamente relacionado a 
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divulgação de imagens positivas a respeito dos soberanos por meio de vários 

suportes como os próprios arcos triunfais, eixo central de nossa pesquisa e as 

festas imperiais que contribuiram significamente para a divulgação de suas 

imagens e de seus atos, além de propagar a imagem da união familiar. 

Ao colocar fim a crise sucessória e disputar o poder sucessivamente 

com Dídio Juliano, Pescênio Nigro e Clódio Albino, Septímio Severo como 

único mandatário também teve que enfrentar conflitos bélicos fora dos limites 

imperiais e empreendeu uma vitoriosa campanha pártica celebrada em Roma 

com a construção do arco triunfal.(203).  Ao morrer de doença em 211, passou 

o poder a seus dois filhos: Geta e Caracala. Os laços de sangue não foram 

suficiente para impedir a rivalidade entre eles. Caracala ordenou e eliminação 

de Geta por seus centuriões,e em dezembro de 211, rapidamente buscou 

apoio imediato dos pretorianos. Combateu juntamente com seu pai nas 

fronteiras e foi assassinado por comandados de Macrino, prefeito do pretório.  

A dinastia foi continuada com Heliogábalo (218 - 222)  e Severo Alexandre 

(222-235), porém nos limitamos a comentar sobre as figuras de Septímio 

Severo e de seus filhos e a vitória pártica, razão da construção do arco triunfal 

(GONÇAVES, 2002, p. 28 e 393-4). 

De certa forma, todo o sistema de defesa do Império do II século foi 

baseado na crença de que Pártia, conhecida como Império Arsácida era  

essencialmente o ponto fraco e que continuaria a ser o única força de alguma 

importância no Oriente. A Partia poderia contestar a Roma o controle sobre a 

Armênia, porém o perigo foi esporádico: Trajano combateu uma guerra contra 

os Partos, e assim o fez quase meio século mais tarde Marco Aurélio, e 

Septímio Severo lutou por sua vez, contra a Pártia em 195 e novamente em 

197-99, e  também, como seus predecessores, e obteve a vitoria (LUTTWAK, 

1997, p. 200). 

A dinastia dos Severos foi substituida pelos imperadores Sírios e em 

seguida pelos Ilírios e por fim pelos imperadores da casa de Constantino. Estas 

sucessões seguiram-se mediante guerras civis e usurpações em consequência  

da falta de regras firmes à transmissão do poder e da necessidade de lutar 

contra um inimigo interno e externo e que levou a associação de dois ou mais 
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imperadores. Ocorreu nesse momento um distanciamento do eixo tradicional 

de Roma e da aristocracia senatorial romana. Portanto, as usurpações só 

obtiveram êxito devido a fragilidade do Império que a essa altura, além sofrer 

uma crise econômica e política, sofria pressões nas suas fronteiras. Assim, o 

advento do poder imperial passou com regularidade aos generais provenientes 

de regiões fora da península Itálica (FRANCHI, 2009, p.21). 

Desta forma, chegou-se ao sistema de governo conhecido como  

tetrarquia, criado por Diocleciano (284-305), que uma vez coroado transferiu a 

capital para a Ásia Menor, Nicomédia. A urbe estava fora de mão, e o comando 

supremo devia aproximar-se das fronteiras, para melhor  controlá-las, e por 

isso o Império foi dividido entre dois titulares, como uma maneira de otimizar a 

administração. Cada um dos imperadores possuía igual competência política, 

militar e legislativa, à exceção de Diocleciano, que detinha a primazia dentro do 

colégio imperial. Assim, Roma não desempenhou qualquer impotância na 

tetrarquia e se tornou simplesmente a maior cidade de um Império, que cada 

vez era menos romano.  Diocleciano com o título de Augusto e a maior parte do 

exécito cuidou da parte oriental e Maximiano, um valente general que se 

instalou em Milão, ficou a cargo da parte ocidental. Cada um destes  Augustos 

escolheu o seu próprio César: Diocleciano, na pessoa de Galério, que se 

instalou em Mitrovizza e Maximiano, na pessoa de Constâncio Cloro, que 

escolheu como sede Treveris, na Germânia (ANDERSON, 2007, p. 82). 

Os dois Augustos comprometeram-se solenemente a abdicar do poder 

após vinte anos, a favor, cada um, do seu César, aos quais começaram por 

dar, como esposas, as suas próprias filhas. A sucessão destes  aconteceria a 

partir das qualidades e não de parentesco com os Augustos e acreditavasse 

que a unidade do Império estaria, então preservada. Um fato inovador foi 

relacionado ao poder do imperador e o seu caráter sacro, ressaltado por uma 

rígida etiqueta de inspiração oriental que impunha o rito de adoração a todos 

que compareciam perante a este. Pela primeira vez, o imperador teve uma 

corte de verdade, com um cerimonial minucioso. Diocleciano proclamou-se 

uma reencarnação de Júpiter, ao passo que Maximiano se contentou em ser 

uma encarnação de Hércules e exigiu que lhe chamassem de domino 
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(MONTANELLI, 2006, p. 281). 

Em 305, com uma cerimônia solene que se realizou simultaneamente 

em Nicomédia e em Milão, os dois Augustos abdicaram, cada um a favor do 

seu César e genro.Os sucessores de Diocleciano transformaram o 

pragmatismo inicial da tetrarquia em reformas socioeconômicas e político-

administrativas que culminaram no Dominato. Uma forma de administração 

pública burocratizada com distintas categorias de serviço estatais e crescente 

especialização de funções. Assim, a aristocracia senatorial foi excluida dos 

comandos do exército.e, uma outra inovação coube a centralização do poder 

em torno do dominus.  

Com a abdicação de Diocleciano, fato sem igual desde a fundação do 

Império, um imperador ter se transformado em simples cidadão, colocou  

novamente em disputa vários pretendentes ao poder. Em 306, Flávio Valério 

Constantino, filho do César Constâncio Cloro de Maximiano foi aclamado como 

Augusto pelas tropas de seu pai recentemente falecido e assumiu o título em 

Milão. Havia se destacado por sua bravura nas guerras do Egito e da Pérsia; 

aos poucos fez carreira, até atingir o posto de tribuno da primeira ordem 

Porém, teve que enfrentar Maxêncio, o filho de predecessor de Constâncio 

Cloro, Maximiano e Licínio nomeado como Augusto por Galério. Maximiano 

maquinou contra o próprio filho e Constantino ao tentar reaver o poder. Acabou 

por ser executado por Constantino em 310. Quando Galério faleceu, em 312, a 

luta pelo poder foi aberta. 

Em 27 de outubro de 312, os dois maiores aspirantes ao trono, 

Constantino e Maxêncio, encontraram-se frente a frente, com seus exércitos, 

cerca de vinte quilometros a norte de Roma. O primeiro como uma hábil 

manobra, atirou o segundo no Tibre e foi essa vitória que rendeu a Constantino 

a construção de seu arco triunfal em Roma três anos mais tarde. A partir daí 

Constantino partilhou o governo com Lícinio e terminou por ocupar sozinho o 

poder em 324. Sua longa permanência no governo foi marcada por várias 

transformações e também pelo reestabelecimento da unidade imperial. 

Constantino recuperou a tradição de associar seus herdeiros ao poder, o que 

se tornou regra durante o IV século contrariando a política tetrárquica de 
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Diocleciano fundamentada no princípio da adoptio. 

A vitória de Constantino sobre Maxêncio, conhecida como a batalha da 

Ponte Mílvia (sobre o rio Tibre, na Via Flamínia) foi atribuída a uma inspiração 

divina. Constantino à vespera da batalha, que havia visto no céu uma cruz 

flamejante, com a seguinte inscrição: In hoc signo vinces (com este sinal 

vencerás). Naquela noite, enquanto dormia, uma voz retumbou-lhe nos 

ouvidos, exortando-o a marcar a cruz de Cristo nos escudos dos legionários. 

Ao alvorecer deu essa ordem, e em do estandarte mandou alçar um pendão 

que tinha a cruz entrelaçada com as iniciais Jesus. O  Arco de Constantino faz 

referência à esta inspiração por meio de seu registro epigráfico, como veremos 

no capítulo III. 

Constantino. incorporou novos simbolos de poder e aproximou de forma 

extrema do goveno militar centralizado sob as bases da monarquia de tipo 

oriental. Assim, tendeu a reforçar o poder central e aumentou o prestígio do 

imperador com o aumento do esplendor da corte. Portanto, estas influências 

possibilitaram o reforço das prerrogativas imperiais romanas por meio de uma 

natureza religiosa e transcedente baseada, mesmo dentro de uma tradição 

pagã em um monoteismo, possivelmente influenciado pelo culto solar, também 

de origem persa (CORASSIN, 2001, p. 113-124). 

Possivelmente, nesse momento da história do Império Romano ocorreu 

uma redefinição dos parâmetros da relação do homem com o sagrado e a 

concepção de poder amparou-se no significado de Basiléia que remonta o 

mundo grego e objetivou uma clara distinção entre realeza e tirania e uma 

melhor forma de vida política, na qual os mais capacitados detinham a 

autoridade para governar. Assim, durante o Dominato a fusão entre as 

influências das monarquias orientais com as concepções da Basiléia sintetizou 

a relação entre o sagrado e o profano e os imperadores foram considerados 

heróis enviados por deus(es) com a função de restabelecer a ordem.  Ainda 

que o exército continuasse a ser o principal meio de ascensão ao poder 

imperial percebemos uma considerável mudança político ideológica na 

concepção do poder, e ao qual a atribuição de divinização não advém do 

Senado, mas diretamente do próprio deus (FRANCHI, 2009, p. 25). 
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Por fim, percebemos que um imperador nunca foi o tranquilo proprietário 

de seu poder e como um mandatário cabia-lhe a tarefa de assegurar o bem 

estar do Império. Esta foi a marca que diferençiou o imperador dos monarcas 

do Antigo Regime europeu. O imperador não reinava para a própria glória, mas 

para a glória dos romanos; suas consquistas e vitórias, celebradas nas moedas 

que cunhavam visavam única e exclusivamente ao benefício da gloria 

Romanorum ou da gloria rei publicae, bem como nos arcos triunfais . O mérito 

do príncipe reside em haver salvado ou restaurado a República e essa ideia se 

manteve em pleno século IV, com Constantino. Sob o cariz do bem comum, a 

concepção romana de poder, do imperium, poder absoluto e completo é 

depositado nas mãos de um único homem e nenhum  outro poder limita ao seu. 

O cerimonial, o culto ao imperador e o caráter sagrado das imagens imperiais 

logo separam os príncipes do restante do homens e as festas serviram de 

cenário para a apresentação das boas qualidades, da imagem  idealizada do 

soberano, além de expor publicamente as suas vitórias e de demonstrar a 

potência, a importância e a soberania de Roma e de seus imperadores 

(VEYNE, 2007, p. 18-9; GONÇALVES, 2002, p. 207). 

1.3  A festa como legitimação do poder Imperial - C elebração triunfal 

 

A aclamação ao poder imperial por intermédio do exército foi um 

importante meio de ascensão, sobretudo para os Imperadores Tito, Septímio 

Severo e Constantino como já nos referimos. Entretanto, ela não simbolizava a 

garantia de estabilidade e de permanência nesta posição. Uma necessidade de 

legitimação do posto alcançado se fez necessário e o próprio arco triunfal 

inseriu-se nesse contexto. Como parte integrante em uma série de discursos, 

os quais pertencentes aos mais diversos gêneros, como as esculturas, 

estátuas, entre outros, essas imagens ou ainda, uma variedade de objetos de 

uso cotidiano, exploraram o tema triunfal, como peças importantes na 

legitimação do poder E mais do que isso, a cultura material permitiu ao 

historiador levantar problemas em relação aos valores, as práticas, as tensões 

e os conflitos sociais, que estendemos as disputas pelo poder. Portanto, o arco 

nos permite compreender o triunfo romano e o significado deste para os 
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próprios romanos  em três diferentes momentos do Império (MENDES, 2001, p. 

39). 

Os arcos triunfais além de dar visibilidade a memória do triunfo, foram 

formas celebrativas dessas vitórias. Podemos afirmar que de certa forma foram 

uma redundância espacial romana por serem essencialmente cerimoniais em 

sua natureza e por rubricarem os momentos festivos em Roma, sobretudo a 

celebração do triunfo e os decennalia, que marcaram o governo de Tito, 

Septímio Severo e Constantino. Portanto, não apenas os arcos, mas essas 

cerimônias públicas tornaram-se maneiras sofisticadas de comunicação com 

objetivo político, pois ajudavam a manipular a opinião pública e a legitimar o 

mando. Na instabilidade social e política da República tardia, o triunfo tornou-se 

uma poderosa ferramenta de propaganda político-militar para oportunistas. A 

partir do Principado, o ritual refletia a proeminência política e militar e da família 

imperial e essa mudança que nos chama a atenção(GONÇALVES, 2002, p. 

206). 

 Assim, afirmamos que a celebração do triunfo que não se confinou à 

glória pessoal, e foi muito do que um desfile lançado em homenagem ao 

general conquistador. Porém, estendeu-se ao domínio da história geopolítica e 

militar do Império, ou ainda, expôs  as relações de amizade ou rivalidade do 

general com a elite romana e que todos os aspectos deste tributo possuia uma 

sensação de teatralidade. Um espetáculo que envolvia um mix de sensações 

ao exibir os soldados vitoriosos e os nobres ou os patéticos cativos arrastados 

durante a procissão, os despojos da batalha incluindo armas, armaduras e 

objetos artísticos tomados das cidades capturadas e, sobretudo o general 

triunfante,todos esses personagens entrelaçados em uma complexa teia entre 

espetáculo e expectador. 

 Portanto, as diferentes experiências do triunfo não escaparam aos 

espectadores que apreciavam o cortejo, porém limitamo-nos a mencionar a 

expectativa destes ao se amontoarem nas ruas à espera do desfile e ao 

registro do evento em suas memórias e ao sentimento de gratidão ao vitorioso. 

O triunfo era muito mais importante como um espetáculo social e político  e que 

qualquer romano com ambição política queria representar o papel do 

triumphator. A ideia de teatralidade antecede a própria procissão, pois além da 
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vitória  militar o general teria que mostrar-se digno do triunfo e muitas vezes 

essa concessão foi mediada por maquinações (CATROGA, 2001, p. 59-61, 

BEARD, 2007, p. 47-8;  LUNSFORD, 2004, p. 1). 

As comemorações enfatizam a gestualidade e a espacialidade dos ritmos 

temporais, como formas de interação e relacionamento social e estruturação de 

formas de poder. O espaço público, no caso as ruas de Roma, reunia o 

Imperador e o povo que assistia o cortejo. O tempo do calendário operado por 

uma série de reefetuações rituais, sinaliza os tempos fortes das liturgias  e das 

celebrações patrióticas e pode exercer suas funções de reunião comunitária 

(religio). Todo ato de comemoração evoca um mito que orienta a lembrança 

para o que é digno de ser comemorado. Desse modo, comemorar é solenizar, 

tomando o passado e celebrizando-o em cerimônias apropriadas e podemos 

afirmar que o triunfo foi parte integrante e importante do mundo romano ao 

remontar a própria fundação da cidade de Roma com o triunfo de Rômulo 

(RICOEUR, 2007, p. 60). 

Todo o sistema de poder é um dispositivo destinado a produzir efeitos 

que podem ser comparados às ilusões teatrais. O príncipe deve comportar-se 

como um ator se se quer conquistar e conservar o seu poder. Portanto, a 

linguagem e o símbolo foram elementos essenciais na auto-expressão do 

poder imperial, pois de uma forma velada esse poder pôde ser exercido. 

Portanto, o ritual tem um papel fundamental nessa formulação e na legitimação 

do regime. As cerimônias públicas comparadas ao teatro cerimonial, foram  

necessárias, pois o poder muitas vezes foi cercado de constantes ameaças 

que o obrigou a revigorar-se periodicamente, e o cerimonial aliado aos 

monumentos tornou-se um dos instrumentos do poder sem a necessidade de 

recorrer à força. O poder dessas imagens resultou na crença e na própria 

legitimidade do poder político imperial (BURKE, 1994, p. 22-3; BOURDIEU, 

2006, p. 15). 

  Efetivamente, a idéia de Império ao tangeciar os rituais já demanda uma 

complexidade não apenas de ordem territorial, e sobretudo, multicultural, dada 

a mobilidade de sua população. O contraste entre a unificada administração e a 

autonomia local, entre as velhas tradições e as novas hierarquias estruturais e 
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institucionais, entre centro e periferia, local e universal, e a interação entre 

tradição, inovação e revivalismos, são fatores que afetaram a operação dos 

rituais na religião, na política e na sociedade Romana. 

Entretanto, vamos nos deter na figura do Imperador Augusto após  a 

batalha do Ácio (31. a. C). Sua existência gerou consequências tanto para os 

rituais sociais e políticos quanto para a prática religiosa em Roma. O primeiro 

Príncipe reforçou a tradição religiosa e o estabelecimento do Principado afetou 

a celebração do triunfo e a organização dos espetáculos pela aristocracia 

romana. Assim, a introdução de novas formas ritualizadas de comunicação 

entre os indivíduos e o Imperador, como por exemplo a celebração do 

Adventus, compreendido com entrada festiva em uma cidade, já demonstra 

uma forma ritualizada de lealdade e de juramento, além dos rituais 

congrulatórios das cidades sobre a sua adesão a um novo Imperador.  

Este evento tomou uma nova dimensão com a permanência no 

Principado, de manifestações espontâneas que passam a ser cada vez mais 

controladas. A natureza da autoridade do Príncipe explica porque a 

performance dos rituais se tornou cada vez mais supervisionada, negociada, 

renovada, abolida, coligida e explicada. A expansão do Império colocou os 

romanos em posição de árbitros em disputas, incluindo as que afeteram 

assuntos religiosos e, eventualmente, entre o Imperador e os governos 

provinciais (CHANIOTS, 2009, p.5-7; GONÇALVES, 2009, 47).  

Igualmente, a cerimônia triunfal, ainda que sua origem remonte ao 

período de Roma pré-Etrusca, não foi imutável ou intocada pela história, porém 

o triunfo, mais que outros festivais religiosos, foi parte da própria vida política 

em Roma. Esta instituição apontou uma mudança na mentalidade Romana e 

uma gradual transformação de um ritual de purificação da cidade e dos 

soldados pelo derramento de sangue em uma guerra, para uma cerimônia 

meramente honorífica, cuja principal importância residia na auctoritas e 

consequente poder político outorgado ao general vitorioso, e que trouxe honra 

a sua família e as suas tropas. Nesse ínterem, o resgate  da memória da vitória 

legitimou a auctoritas do Príncipe  (WARREN, 1970, p. 49). 

A partir destes pressupostos, seria mesmo, o triunfo uma atividade 

ritualizada? Uma cerimônia religiosa? Ou um ritual? A resposta pode 
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apresentar uma combinação entre muitas variantes. Primeiro, reafirmamos que  

o triunfo foi uma cerimônia pública e política em Roma. O calendário Romano 

incluiu uma variedade de festivais anuais que fizeram parte da própria história 

de Roma, como as: as Parilia, as Vinalia, as Consualia, e assim por diante. A 

festa das Parilia, por exemplo marcou a fundação de Roma e a delimitação do 

limite sagrado da cidade por Rômulo, o pomerium, e passou a ser comemorado 

todo o dia 21 de abril. Porém, cada um deles usualmente nos é representado 

como ciclos não diferenciadas, mais ou menos idênticas cerimônias tradicionais 

e raramente apresentam inovações dos rituais explicitamente recordados. 

(GRANDAZZI, 2010, p. 21). 

Já, o triunfo não foi regular nesse sentido, pois uma nova decisão para 

celebrá-lo, foi requerida em cada ocasião, e ele foi ligado a eventos exteriores, 

à circunstâncias e honras diferentes a cada tempo. Dessa forma, assumiu um 

modo mais particularizado e uma história pouco comum em relação a outros 

rituais em Roma. O tempo do calendário é totalmente social e também cultural 

e um dos grandes emblemas e instrumentos do poder. Por sua vez, o tempo 

cósmico regulador da duração a que se submetem todas as sociedades ao 

transformá-lo em calendário, tem na sua gênese os aspectos  de suas 

estruturas sociais e políticas, seus sistemas econômicos e culturais.  O triunfo 

também foi relacionado com o festival de Ano Novo, com o objetivo de 

comemorar o retorno de um vencedor, como portador de boa sorte e bênçãos 

para a cidade (BEARD, 2007, p.58; LE GOFF, 2003, p. 510; LUNSFORD, 

2004, p. 5). 

Os ritos oferecem uma solução de continuidade entre o tempo sagrado e 

o tempo profano e toda festa religiosa, todo o tempo litúrgico, representa a 

ritualização de um evento sagrado que teve lugar num passado mítico. Os 

participantes da festa deslocam-se do tempo histórico para um passado 

constiuído para um eterno presente recuperável. Os Romanos sacralizaram os 

tratados de paz ou guerra, e a celebração triunfal nos oferece a oportunidade 

de entender como o divino se manifestava e a própria vitória era alcançada 

pela vontade divina. Entretanto, o triunfo foi mais que apenas um ritual religioso 

para os romanos, de fato, também foi uma peça extremamente importante na 

mecânica do sistema político de Roma (ELIADE, 1992, p. 63-98; LUNSFORD, 



 

Entre linhas e superfícies, o poder e a memória nos Arcos Triunfais na Roma Imperial (Séculos I-IV) 35 
 

 

2004, p. 5 ).  

Metaforicamente, o triunfo foi o tempo da glória e das honras. Dessa 

forma, os Fasti Triumphalis ( também chamado Ata Triumphalia) são 

fragmentárias tábuas de pedra inscritas, que foram erguidas em algum lugar do 

Fórum Romano, durante o reinado do primeiro imperador, Augusto, e data de 

cerca de 12 a. C. Registra mais de 200 triunfos, começa com os três triunfos 

míticos de Rômulo em 753 a. C, e termina com o de Lúcio Cornélio Balbo em 

19 a.C. A cada registro foi incluido a filiação (nome próprio do pai e avô) do vir 

Triumphalis, o nome do povo(s) ou da província de comando a qual o triunfo foi 

atribuído, bem como a data do cortejo cerimonial na urbs.  

A lista dos triunfos é encerrada ao final da República. A partir desse 

momento com Augusto, percebemos uma notável mudança em relação ao 

general a quem a honra é adjudicada e também em relação à frequência com 

que os triunfos foram celebrados. Portanto, após 19 a. C. ninguém  triunfou a 

não ser o próprio Imperador ou algum membro muito próximo de sua família. 

Assim, a projeção do Imperador tornou-se a única fonte do sucesso militar 

Romano.  (BEARD, 2007, p. 58;6-711; LE GOFF, 2003, p. 487; ÖSTENBERG, 

2009, p. 56).  

Contudo, nosso interesse maior concentra-se na celebração do triunfo e 

no interesse dos membros da aristocracia Romana pela realização da glória 

militar, como uma liturgia de recordação. Ressaltamos que os romanos 

assistiram nada menos que 300 triunfos na Roma Antiga e que essas 

celebrações, caracterizadas como eventos efêmeros ao rememorar uma vitória 

militar, tornaram-se instrumentos do laço social, ou seja de uma memória 

coletiva. Por outro lado, essas cerimônias pela persuassão de suas imagens 

legitimam o mando e podem ser consideradas como um dos instrumentos do 

poder. 

A glória do triunfo relacionada a conflitos políticos reflete as 

particularidades de individuais campanhas e momentos políticos. Estas 

cerimônias como quase todas as outras instituições romanas dificilmente 

poderiam ter escapado das lutas pela supremacia entre as grandes dinastias 

do primeiro século. Uma alteração fundamental no início do Principado, a partir 

de Augusto, estaria centrada na restrição à adjudicação e consequentemente a 
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sua frequência. Grosso modo, não havia o interesse por parte da nova 

autocracia de compartilhar com o resto da elite a fama e a proeminência que 

uma cerimônia triunfal poderia trazer, sobretudo, a militar. Portanto, a cerimônia 

é acrescida de valor e status (BEARD, 2007, p.54- 70). 

 Esse valor, aliado às lembranças de uma particular proeminência militar 

se fortificou graças às narrativas coletivas que, por sua vez, reforçaram-se 

mediante as comemorações triunfais, como um trabalho de construção da 

memória coletiva. A festa, portanto, como ato coletivo ritualizado e integrada ao 

cotidiano, estabelece uma determinada estrututura social de produção. No caso 

do triunfo, durante o período imperial sua produção se mantinha às expensas 

do tesouro público e sua concessão a cargo do Senado. Seus participantes 

possuíam lugares distintos e específicos. Como interrupção do tempo social, e 

em alguns períodos, as procissões triunfais foram um evento de ocorrência 

aproximadamente anual, tornando-se mais escassos durante o Principado. 

Como um elemento de agregação entre os participantes, o público presente era 

ao mesmo tempo testemunha e beneficiário (GUARINELLO, 2001, p. 971 ). 

Assim, o triunfo foi um evento tão fundamental na vida dos romanos, que 

podemos ligá-lo ao próprio sentido de identidade, pois a honra do triunfo 

emergia para um homem que lutara por seu povo e assim muitas mortes foram 

justificadas, bem como,  muitos tesouros dissipados. No entanto, as formas em 

que o triunfo reflete como os romanos o definaram, foram além da imagem do 

general na parada; o sentimento de pena e tristeza dos expectadores nutriram 

pelos cativos, refletindo as emoções, ambições e a mentalidade do povo 

romano (LUNSFORD, 2004, p. 7). 

As mudanças na prática triunfal têm implicações significativas na leitura 

das antigas descrições da cerimônia e na investigação das regras, origens, e 

do significado do ritual. Vários aspectos do direito ao triunfo foram escritos só 

muito mais tarde, quando o seu objeto centrava-se em um elemento do 

cerimonial da monarquia imperial. Porém, as comemorações buscam na 

rememoração de acontecimentos passados, significações para o presente, 

sobretudo o seu valor simbólico e no caso do triunfo sua venerável antiguidade 

foi mais importante que sua origem ou desenvolvimento (BEARD, 2007, p. 71; 

HOLLIDAY, 1997, p. 132).  
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Uma questão de ordem tanto quantitativa como qualitativa diz respeito à 

riqueza de detalhes na performance e espetáculo do triunfo, que os antigos 

escritores fizeram questão de registrar. A propósito, o triunfo de Pompeu em 61 

a. C. foi um dos mais ricamente documentados. Essa importância dada pela 

historiografia se deve à centralidade desse evento na vida política e na cultura 

romana e o indiscutível impacto de sua celebração. Ressaltamos ainda, o 

individualismo competitivo do triunfo, sua associação com muitos dos mais 

proeminentes nomes da vida pública, bem como sua ligação a poderosa 

narrativa do imperialismo e sucesso militar rendeu-lhe uma carga retórica que 

outras cerimônias não puderam corresponder. 

Apesar das lacunas na história do triunfo, podemos afirmar que um 

general assegurva um triunfo por meio de um requerimento legal para a sua 

concessão, primeiro pela supplicatio, - uma cerimônia de agradecimento aos 

deuses votada pelo senado, que regularmente precedia  um triunfo e na ênfase 

da aclamação como imperator pelas tropas. Então, uma vez concedida a 

segunda campanha de votação  diz respeito ao próprio triunfo, e que muitas 

vezes foi cercada por intensas cenas e maquinações de bastidores. Entretanto, 

não há nenhuma menção a quaisquer regras formais para a adjucação do 

triunfo, exceto que o requerente permanecesse fora da cidade antes da 

cerimônia.  

A validade do voto senatorial podia ter uma consideração prática, o seu 

financiamento,  e a não autorização podia implicar na celebração às próprias 

expensas do general e essa questão foi uma das grandes armas do  Senado. 

Contudo, mais intrigante seria como um general podia triunfar legitimamente 

sem o apoio do Senado e da Assembléia. Outra questão estaria relacionada a 

autoridade militar dentro da cidade e possivelmente a proibição na travessia 

dos limites sagrados não estariam conectados com o imperium ou outro 

aspecto legal da autoridade. Todavia, as possíveis respostas seriam 

inevitavlemente modernas construções considerando que nenhuma das antigas 

definições de imperium sobreviveram 

Assim, a cerimônia do triunfo não foi apenas uma mera extraordinária 

marca de honra pública para um individual comandante, também envolveu a 

entrada em Roma de um general frente às suas tropas. Dessa forma, rompiam-
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se todas as principais suposições da vida romana que insistiam na divisão 

entre a esfera de civil e militar atividade, e que  sob muitas das sutilezas 

jurídicas cresceram em torno da idéia de pomerium ou imperium. Assim ,a 

fundamental questão girava em torno de quais circuntâncias poderim ser 

consideradas legítimas  para um general de sucesso  a entrada na cidade em 

triunfo.  

 As variantes no processo foram muitas, no entanto o Senado foi 

geralmente retrado como a principal arena, no qual o pedido do comandante foi 

discutido, aprovado, denunciado ou adiado.  Ainda, que houvessem regras 

claras estabelecidas pelo Senado, algumas concessões poderiam ser 

reformuladas ou interrompidas mediante a todos tipos de interesses, como 

pessoais e políticos. Entre os antigos escritores, o conhecido requerimento de 

que era necessário pelo menos 5.000 soldados inimigos mortos em simples 

batalha, tem sido  tomado como um guia  a lei oficial. Outra questão restrigia-se 

a posse do imperium pela maioria dos comandantes romanos  

compromissados militarmente. Citamos alguns exemplos de possíveis 

indicações legais diante a cerimônia triunfal que poderiam ser subvertidas e se 

adequarem ao tom de um discurso do poder autocrático e o possivelmente o 

balizamento entre ambos fosse mais legítimo. 

Entretanto, a reconstrução do ritual cercado de nostalgia, anacronismos, 

exageros e invenção ou de diferentes combinações rendeu-lhe muitas vezes 

um vocabulário mais obscuro. Essa dificuldade pode ser exemplificada quanto 

a natureza dos trajes divinos. Durante o Principado, a ideia de um único 

conjunto de trajes e insígnias pertencentes à representação de Júpiter, foi 

diluída. Questões pertinentes ao comissionamento do traje do general também 

permanecem imprecisas. Contudo, não há uma boa razão para afirmar que 

tenham sido emprestadas de Júpiter. O mesmo acontece com outros recursos 

que foram tomados para ligar a aparência do general aos deuses.  

Ainda que a relação entre o general e Júpiter seja uma extensão da que 

existia desde séculos anteriores, é crucial lembrar que as primeiras evidências 

a sugerir uma identificação entre o general e deus acontecera no início do 

século 2 a.C. Possivelmente, independente de sua origem primitiva o divino 

general possivelmente foi uma criação Republicana tardia (BEARD, 2007, p. 
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187 - 238). 

Apesar das poucas evidências sobre a sua concessão, podemos dizer 

que os ornamenta triumphalia entre as várias possíveis associações, tornaram-

se um substituto para o triunfo, quando não ocorria sua celebração. Seu 

estabelecimento, grosso modo, foi associado com a recusa de uma formal 

celebração do triunfo. Mas, seu desenvolvimento que levou à aceitação dos 

símbolos triunfais, como um substituto para o triunfo e a cristalização de uma 

política, que fez os ornamenta triumphalia uma convencional honra no padrão 

de outros ornamentos reconhecidos pelo Senado, foram os mesmos 

estabelecidos por Augusto ao aceitar os símbolos triunfais no lugar de um 

triunfo.  

Todavia, a proeminência desempenhada pelo Príncipe na criação da 

instituição como parte de um culto Imperial militar contrastava fortemente com 

a dispensa, por vezes imprudente das honras pelos seus sucessores, que em 

alguns casos prontamente recusaram os ornamenta triumphalia, sob a 

alegação de que são indivíduos com pouca ou nenhuma reivindicação para as 

armadilhas do triunfo.  Se não podemos chegar a regras precisas para a 

obtenção do triunfo, por outro lado temos a certeza que o primeiro imperador, 

Augusto foi capaz de monopolizar a glória triunfal para si e para sua família e 

transformou a recusa triunfal em uma postura política positiva. Augusto agiu 

como se não desejasse a honra e servir  à Roma seria sua própria recompensa 

 (BOYCE, 1942, p. 130; LUNSFORD, 2004, p.9). 

O triunfal simbolismo aparece com maior ênfase no início do Principado, 

no governo do Imperador Augusto e muitos dos novos rituais públicos e 

dinásticos são extraídos dos padrões triunfais. Como exemplo, podemos citar o 

retorno de Augusto da Germânia que, ao entrar em Roma, dirigiu-se ao 

Capitólio e colocou o laurel aos pés de Júpiter, e que cinco anos mais tarde, foi 

depositado no Templo de Júpiter Ferétrio. Na prática, os triunfos foram eventos 

dinásticos, aparentemente usados tanto para mostrar os herdeiros escolhidos 

ou para celebrar o início de um governo, quase como uma coroação ritual, 

como foi o caso da nova dinastia Flávia (BEARD, 2007, p. 295-7). 

As mudanças mais evidentes nesse período podem ser colocadas da 

seguinte maneira: primeiro, o redirecionamento do triunfo como uma tática de 
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Augusto para oprimir política e militarmente a elite Romana, observamos nessa 

atitude o monopólio do poder e a insistência do sucesso militar, colocando em 

suas mãos apenas, o comando e a lealdade das tropas. Em outras palavras, o 

astuto Imperador eliminou o risco de partilhar a extraordinária proeminência 

que o triunfo poderia trazer ao bem-sucedido general. 

 Outro aspecto residiu sobre o status legal da maioria dos comandantes 

militares sob Augusto. Considerando que os triunfos só poderiam ser 

realizados por aqueles que detinham o comandado de suas tropas com o 

imperium e sob seus próprios auspícios; dessa forma, muitos comandantes não 

se qualificariam para participar desse ritual. Sob as novas estruturas de 

comando provincial, idealizadas por Augusto, aqueles que governavam as 

províncias nas quais a maior parte das legiões encontrava-se estacionadas, e 

onde ocorriam os combates mais sérios, estavam sob a égide do Imperador. 

Ora, isso significou que a prática tradicional descartava a cerimônia para todos, 

porém o Imperador ou essa tecnicidade prevista por Augusto como um 

conveniente álibi, para privar o resto da aristocracia da oportunidade ao triunfo 

(BEARD, 2007, p. 295-8). 

A propósito, não foi fácil delinear uma base legal ou constitucional no 

início do Principado para o triunfo. Todavia, se fazia necessário que o poder se 

mantivesse coeso e operante, para que o regime se consolidasse e se 

reproduzisse no tempo. A sua continuidade era um interesse comum tanto do 

Imperador como da elite senatorial. Assim, as técnicas são postas a disposição 

de uma dramaturgia política e os elos se reforçam pela produção das 

aparências, bem como pela qualidade de uma imagem pública, como as suas 

obras. O mito da unidade, expressa através de uma teatralização política que 

pode ser percebida pela mobilização festiva na qual um convívio polido, 

permite que o regime pudesse funcionar e a máquina administrativa e o 

aparato de governo operassem. (GALVÃO, 2004, p. 324-5; BALANDIER, 1994, 

p. 20-1). 

O triunfo de Tito manteve algumas das características dos antigos 

rituais, como a entrada do exército na cidade em cumprimento ao sacrifico aos 

deuses. Por outro lado, ele sofreu alterações de ordem valorativa, ao ressaltar 

a uirtus e a honos do general no campo de batalha em consonância com o 
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mecanismo de legitimação do poder no início do Principado, considerando a 

falta de regras fixas. A proeminência militar vinculou o poder à família do 

Imperador, já que o imperium, como bem público, não poderia ser repartido 

entre os descendentes do Príncipe. Portanto, ressaltamos a assertiva que 

tradição não significa petrificação na cultura Romana. 

Ainda, em relação ao triunfo de Tito, percebemos que a tradição foi 

respeitada e a promessa aos deuses cumprida, por meio do sacrifício ao final 

da procissão, como veremos a seguir. Todavia, ocorreu uma mudança 

valorativa, ainda que a cerimônia tenha conservado os princípios religiosos tão 

caros aos romanos, podemos associá-la ao culto imperial e ao genius do 

imperador e sua uirtus e honor, oriundas dos campos de batalha.  

As cerimônias públicas também marcaram o governo de Septímio 

Severo, porém as honras do triunfo foram recusadas pelo Imperador, 

primeiramente as votadas pelo Senado em 195, e foi explicada pelo argumento 

de que ele não desejaria receber um triunfo advindo de uma guerra civil. 

Todavia uma nova recusa em 202, após a sua vitória pártica foi alegada pela 

condição física do Imperador que o impediria em permanecer de pé sobre o 

carro triunfal e, isto seria embaraçoso para Septímio participar de uma 

cerimônia tão digna sentado. Entretanto, a recusa de um triunfo formal 

possivelmente velava as intenções do Imperador vislumbrando os seus 

decennalia, por reforçar a sua imagem de amigo dos aristocratas, e defensor 

dos costumes tradicionais, sobretudo, comemorar marcar os dez anos de 

governo era algo mais difícil. Essa atitude de Septímio vem confirmar a 

assertiva já expressa no início do capítulo, de que a legitimação do poder se 

fazia necessária mais para a sua permanência do que para a sua ascensão                                                       

(GONÇALVES, 2002, p. 215). 

Durante o IV século, a cerimônia toma lugar não em Roma, mas em 

Constantinopla, uma cidade com as suas próprias tradições bem estabelecidas 

de celebração da vitória e comemoração. Tratava-se de uma procissão a pé, 

não em um carro, e ao hipódromo, não o Capitólio, e os sacrifícios não foram 

oferecidos a Júpiter. Traçar uma linha entre a cerimônia romana e posteriores 

imitações e revivalismos e, entre a vida e a morte do triunfo, o local, a religião e 

prática ritual pagã e um espetáculo cristão, levaria à seleção de vários 
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elementos para que um ritual pudesse se qualificar como um triunfo romano. 

Entre o Triunfo de Marco Aurélio (166) sobre os Partos e a celebração da 

vitória dos co-Imperadores Diocleciano e Maximiano (303), foram 

documentados menos de dez triunfos. Entretanto, apesar da escassez dos 

relatos nesse período, cada vez mais esbarraram as fronteiras entre a 

celebração triunfal e outras formas de exibição dinástica ou Imperial como os 

decennalia (BEARD, 2007, p. 321-2). 

O simbolismo da cerimônia – ao servir como marcador da própria 

monarquia através do Império – tornou-se menos diretamente conectado com 

uma específica vitória individual e mais associado com o poder militar do 

Imperador, em geral, e seus aniversários dinásticos. Ao final do século IV, o 

triunfo foi transformado em adventus, todavia, essa sobreposição de rituais não 

é muito clara. 

Uma ruptura pode ser detectada entre os triunfos anteriores e a entrada 

de Constantino em Roma depois da derrota de seu rival Maxêncio em 312. 

Diferentemente das cerimônias iniciais da história do triunfo sob o Principado, 

em que a multidão se mostrava contrariada com a mera pintura dos 

moribundos. Entretanto, esta procissão triunfal apresentou um elemento 

incomum, que foi justamente o desfile da cabeça decepada de Maxêncio pelas 

ruas da cidade, sob a zombaria dos expectadores e que, posteriormente, 

também foi exibida na África, com igual entusiasmo. As palvras injuriosas 

marcaram a liberdade sobre o seu opressor. Esse triunfo foi descrito por 

Nazário, um panegirista da época, como o mais ilustre e belo espetáculo, e 

subverteu a tradição ao exibir generais inimigos não acorrentados, como 

demonstração da clemência de Constantino. Além de evitar as punições físicas 

aos perdedores, essa vitória teria resgatado a liberdade dos presos consulares 

por Maxêncio, bem como, a devolução das fortunas confiscadas e, sobretudo a 

paz interna. 

Constantino também não ofereceu sacrifícios a Júpiter no Capitólio, 

renunciando a um ritual pagão de agradecimento pela vitória. Essa atitude foi 

muitas vezes interpretada como um sinal de sua conversão ao cristianismo. 

Tanto para os pagãos, quanto os cristãos, a vitória de Constantino sobre 

Maxêncio se reveste de uma aura divina. Constantino, além de sua entrada 
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triunfal em Roma, recebe do Senado uma estátua, um escudo e uma coroa de 

ouro.  

Essas homenagens legitimaram e justificaram o poder de Constantino, já 

que durante o IV século, as bases do novo modelo político-ideológico não 

estavam bem configuradas. Contudo, a política tetrárquica havia objetivado 

amenizar a questão da usurpação do poder através da formação de dinastias 

com bases no principio da adoptio, porém o exército mantinha seu forte 

potencial enquanto instrumento de ascensão ao poder. O general ainda detinha 

um forte vinculo com as suas tropas e, concomitantemente, o imperium voltou a 

ser considerado como elemento de uma herança familiar.  

Nesse momento a estruturação da legitimidade, como uma justificativa 

para a realização de determinadas ações por parte do poder, fez dos 

decennalia uma das possibilidades legitimatórias do poder. A alteração do 

principio tetrárquico pela formação de dinastias fundamentadas na questão 

familiar e não na adoção política poderia caracterizar Constantino como um 

usurpador, mas ao se fazer valer sua aclamação como um augusto por suas 

tropas, as festas então, foram integradas ao seu governo como formas 

legitimadoras.  

Nazario, um panegirista e ao mesmo tempo testemunha ocular da 

celebração triunfal de Constantino pronunciou um discurso por ocasião da 

comemoração do décimo quinto ano de seu governo, em 25 de julho de 321, o 

qual recordou a vitória do imperador e considerou-a como uma espécie de 

restauração moral e recordou as reformas de Augusto. Ainda que o motivo do 

discurso tenha sido o aniversário dos quinze anos de governo, o autor não 

deixou de referenciar os decennalia e o próprio triunfo de Constantino. Como 

bem lembrou LLorente, toda festa de aniversário de adesão ao trono, passou a 

ser por lei ou de fato, um dia para marcar os cinco ou os dez anos transcorridos 

do mandato do imperador e abrangia tanto as façanhas de sua política externa, 

bem como, os benefícios de sua política interna. Notamos então, que estes 

festejos tomaram una dimensão de propaganda imperial e tornaram-se um 

instrumento ativo do poder, muito mais que a reflexão de uma dada realidade 

política e social (BEARD, 2007, p. 325; LLORENTE, 1969, p. 1247 e 1271; 

PANEGÍRICO DE CONSTANTINO AUGUSTO, XXXI, 1). 
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1.3.1  O Cortejo triunfal e sua rota 
 

 A festa constitui a oportunidade para que a sociedade se mostre 

idealmente em plano espetacular. O desfile, a procissão militar e civil, são as 

expressões cerimoniais do dogma e da pedagogia dos governantes. Quando 

voltamos os nossos olhos a Roma, percebemos que a reconstrução da 

cerimônia triunfal é cercada de anacronismos e de colorações com nuances 

sutilmente diferentes. Por meio de nossos documentos, tentaremos esboçar em 

que se constituiu o cortejo triunfal e a sua organização em linhas gerais, além 

de suas possíveis variações. A glória militar era uma forma de conquistar o 

coração dos romanos, logo, comemorar as vitórias do soberano podia significar 

no abrandamento do tom autocrático do Principado e estabelecê-la como a de 

todo o povo romano. Assim, apresentamos o triunfo em seu sentido mais 

básico, ou seja, um desfile militar destinado a celebrar a vitória de um general 

em direção ao Capitólio com os despejos do inimigo - tradição que durou até o 

Império Romano (GALVÃO, 2004, p. 320-1; GONÇALVES, 2002, p. 213). 

A cerimônia iniciava-se fora dos muros Servianos no Campo de Marte, à 

margem ocidental do rio Tibre, fora dos limites sagrados da cidade, o 

pomerium. O cortejo passava pela Porta Triunfal, que se abria somente nessas 

ocasiões. O vir Triumphalis era recebido pelo Senado e os magistrados e 

legalmente e legalmente entregava o comando. O desfile, em seguida 

prosseguia ao longo da Via Triumphalis ( moderna Via dei Fori Imperiali) em 

direção ao Circo Flamínio Máximo e Circo Máximo aplaudido por uma multidão. 

Continuava pelo Fórum para culminar no Capitólio. Podemos dividi-lo em três 

partes. A primeira compreendia os espólios carregados em carros ou sobre 

ferculas (tabuleiros), as pinturas dos territórios consquistados e das batalhas; 

coroas de ouro enviadas pelos aliados ao general vitorioso; animais destinados 

aos sacrifícios, trompetistas e dançarinos, os cativos acorrentados, com o mais 

importante deles diretamente na frente do carro do general (BEARD, 2007, p. 

81). 

 Essa preparação inicial no Campo de Marte, a noroeste do centro da 

cidade, extra pomerium – local consagrado ao deus da guerra, Marte, e 

associado aos exercícios militares –, guardava um caráter significativo muito 
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forte, pois este local se manteve como um território solene ligado ao ritual de 

purificação, à realização de cerimônias de premiação e de discursos pelo novo 

triumphator. Neste sítio, o corpo armado aguardava a aprovação do Senado 

para a realização do triunfo. A porta triunfal permanecia fechada na maioria dos 

dias do ano e ao ser aberta para a procissão triunfal, podia se resgatar o 

sentido de purificação. A passagem do carro triunfal e dos soldados com as 

coroas de louros, na ordem de entrada a cidade, era vista como se eles 

estivessem purgados de sua culpa de guerra. A procissão seguia em sentido 

anti-horário (circumbulatio) pela cidade emulando a coreografia de outro 

sagrado ritual de lustração (purificação) e indicando uma função apotropaica 

(HOLLIDAY, 1997, p. 133). 

 A segunda parte do grupo permanecia em volta do próprio general, com 

toda a sua glória, que ocupava um carro, no qual ele ficaria em pé durante todo 

o trajeto. Essa quadriga normalmente era decorada com ouro e marfim e o 

general aparecia vestido em um elaborado traje, ou seja, uma túnica bordada 

(túnica palmata), a toga púrpura, uma coroa de louros, com um cetro de marfim 

em uma das mãos e na outra um ramo de louro. Atrás do general, seguia um 

escravo, segurando uma coroa sobre sua cabeça e sussurrando durante a 

procissão: olhe para trás e lembre-se que é um homem. Essa figura do escravo 

foi posteriormente substituída pela Vitória coroando o Imperador, como pode 

ser verificado no relevo do Arco de Tito. Nele, encontramos uma contraditória 

representação, enquanto a figura do escravo adverte o general sua humilde 

condição humana, a da Vitória assinala o reverso, sua coroação por um agente 

divino do deus, que denota poder, honra e prestígio. 

Seus filhos podiam acompanhá-lo em seu carro, se ainda fossem 

pequenos ou em cavalos ao seu lado. Atrás do carro triunfal, vinham seus 

oficiais e os cidadãos livres. O grupo final era composto pelos soldados 

vitoriosos, vestindo o laurel e cantando io triumpe, intercalado com canções 

obscenas sobre o próprio general. De fato, a precisa ordem dos participantes 

variava, porém durante a República, a sequência dos grupos foi mais comum. 

Encabeçando a procissão os magistrados e senadores romanos, visível 

manifestação de legitimidade. Posteriormente, os carros dos butins, animais e 

os cativos que coletivamente justifica o custo de guerra. Portanto, a ordem dos 
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participantes indica que a social hierarquia Romana foi tanto incorporada 

quanto justificada pelo espetáculo assistido (BEARD, 2007, p. 81-2). 

A procissão ao seguir para o Capitólio direcionava-se pela Vicus Iugarius 

e ao Velabrum, antigo Fórum Boarium. Em seguida, circulando o Palatino, ela 

passava pela lateral do Circo Máximo e girava para a original Via Sacra e em 

seguida atravessava o Fórum Romano, passando em frente ao Templo de 

Vesta e a área Régia. Na verdade, o curso da procissão variava de celebração 

para a celebração, permitindo ao triumphator passar pelas construções e locais 

com as densas associações pessoais e familiares, aos quais denominamos de 

lugares de memória. 

O segmento final da procissão fixou seu sentido religioso, passando por 

antigos santuários, como o de Saturno precedido pelo Clipus Capitolinus ao 

Templo de Júpiter Optimus Maximus. Lá o general vitorioso oferecia os spolia a 

Júpiter. A cerimônia era encerrada com o triumphator e o Senado festejando no 

grande Templo de Júpiter (HOLLIDAY, 1977, p. 133). 

Indubitavelmente, a rota variou para os diferentes triunfos, sobretudo na 

região do Velabrum, parte populosa da cidade, e enquanto alguns generais 

passaram em linha reta através do Fórum Boarium ao Circo, outros preferiram 

mostrar sua pompa no Velabrum, ou passar diretamente para o Fórum, como 

certamente parece ser usual durante o período Imperial, ou retornando para o 

Circo Máximo. Neste local, o espetáculo pode ser visto por cerca de 150.000 

espectadores, passando pelo mármore dos Carceres e ao lado da spina, o 

centro da arena. Deixando o Circo pelo portão na extremidade, a procissão 

contornava a inclinação do Palatino pela Via di S. Gregorio, tradicionalmente 

conhecida pelo nome de Via Triumphalis, a qual posteriormente desembocará 

no arco de Constantino. 

Então, chegando à região do Célio, o cortejo girava para a esquerda ao 

longo da Via Sacra, entre o Templo de Júpiter e pelo vestíbulo da Casa 

Dourada (Domus Aurea), e à direita, passava pelo Colosso do deus-Sol e 

seguia o curso da Via Sacra entre os pórticos, que Nero tinha construído como 

uma aproximação à Domus Aurea. Ainda, na Via Sacra, o cortejo seguia em 

frente do Templo do Diuus Julius e da basílica Julia, sob o Arco de Tibério para 

o Templo de Saturno. Lá os cativos destinados à execução eram levados para 
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o Tullianum (cárcere no Fórum Romano), enquanto a procissão se encerrava 

no Capitolino, com a dedicação dos despojos no Templo de Júpiter. 

Certamente, algumas variações ocorreram, porém o marco inicial para o cortejo 

foi o Campo de Marte. Podemos inferir que o triunfo pode ter sido muito mais 

conservador na teoria que na prática (MAKIN, 1921: 35-36). 

A descrição supracitada aproxima-se ao que foi relatado por Flávio 

Josefo (c. 75) a respeito do cortejo dos Imperadores Vespasiano e Tito feito. 

Em Roma, Vepasiano e Tito foram aguardados pelo Senado, desejoso de 

recebê-los.  Alguns dias depois, Tito e Vespasiano decidiram celebrar em 

comum um só triunfo, ainda que o Senado tivesse decidido por votação, 

festejá-los separadamente.  O cortejo triunfal foi dividido em três estágios 

principais. 

 O primeiro estágio de natureza essencialmente militar aconteceu fora do 

pomerium, no Campo de Marte. Nele o exército composto por suas centúrias e 

tropas, quando ainda era noite, se deteve não diante das portas do palácio do 

Palatino, mas próximo do Templo de Ísis Serafis – construído por Calígula em 

38 –, pois ali teriam pernoitado os imperadores. O segundo estágio 

compreendia o início da própria cerimônia, quando ao amanhecer, Vespasiano 

e Tito, coroados com laurel e vestidos com os tradicionais trajes púrpuros, se 

dirigiram aos Pórticos de Otávia e ali foram aguardados pelo Senado, os altos 

magistrados e os membros da ordem eqüestre. Uma tribuna com assentos de 

marfim foi erguida diante dos pórticos para os príncipes, na qual foram 

aclamados e receberam todas as honras do exército. Em seguida, Vespasiano  

após receber as honras de seus súditos, fez um sinal de silêncio. Ele cobriu a 

cabeça com um manto e pronunciou as costumeiras orações e o mesmo fez 

Tito e ambos se dirigiram para a Porta Triumphalis. Ali, vestiram os trajes 

triunfais e fizeram sacrifícios aos deuses e assim, deu-se início a procissão do 

triunfo. 

 O cortejo triunfal foi assistido por quase todos os habitantes da cidade 

que o puderam presenciar, algo indescritível pela sua magnificência e 

demonstração da grandeza do império. Objetos muito valiosos, adquiridos em 

diversos lugares (prata, ouro, marfim, tecidos bordados com técnicas 

babilônicas), com representações figurativas de grande realismo, foram 
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exibidos. Podia-se presenciar também, a exibição de estátuas de seus deuses, 

esculpidas com uma arte de alto nível. Diversas espécies de animais foram 

exibidas, recobertas com ornamentos apropriados. Seguiam-se os prisioneiros 

pré-selecionados com belas vestes, destacando-se dos demais. A multidão dos 

prisioneiros de guerra ia bem enfeitada, contraponto feito à angústia pelos 

maus tratos marcados em seus corpos. Assim, a guerra, que parecia 

representada em seus diversos episódios por muitas cenas, propiciava uma 

visão muito realista de si mesma e reproduzia os acontecimentos àqueles que 

não haviam estado presentes neles. 

Vários despojos seguiam juntos sem uma ordem, mas destacavam-se 

aqueles retirados do Templo de Jerusalém: uma mesa de ouro, um candelabro 

também de ouro de sete braços e em cada um de seus extremos uma lâmpada 

de bronze, aludindo o valor que o número sete tinha para os judeus. Por fim, 

era transportado o último dos despojos, a Lei dos judeus. Após isso, 

marchavam muitos homens que levavam estátuas da Vitória em marfim e ouro. 

Portanto, os prisioneiros escolhidos a dedo e os espólios no triunfo de 

Vespasiano e Tito eram um disfarce útil para a derrota dos inimigos romanos 

na guerra civil que colocou a nova dinastia no trono em 70 d. C. A descrição de 

Flávio Josefo corresponde de forma muito próxima ao painel do Arco de Tito -

fig. 1 (BEARD, 2004, p. 124). 

Continuando o cortejo, desfilava Vespasiano em primeiro lugar e Tito em 

segundo; Domiciano cavalgava com eles, porém vestido com distinção. A 

procissão triunfal foi encerrada no templo de Júpiter Capitolino e ali, conforme 

um antigo costume, a execução do general dos inimigos foi anunciada. Este 

era Simão, filho de Giora, que então tinha desfilado entre os prisioneiros. Com 

uma corda no pescoço foi arrastado até um lugar sobre o Fórum, enquanto era 

amaldiçoado pelos que o levavam. Após a sua morte começaram os sacrifícios, 

não descritos por Josefo. Os príncipes, depois de celebrá-los com as 

costumeiras orações, se retiram ao palácio e, com alguns convidados, 

participaram de um banquete (FLAVIO JOSEFO, c. 75, 111-160, p. 31-8). 

Portanto, Roma celebrou este dia a vitória do exército sobre os seus 

inimigos e o fim de suas discórdias civis e o começo de suas esperanças de 

prosperidade. Esse relato de Flavio Josefo tornou-se referência para a 
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reconstrução da celebração triunfal e, de uma forma geral, esta cerimônia 

imprimia sobre a memória dos Romanos uma vitória sobre o inimigo e a 

possibilidade de um novo período de esperanças e prosperidade. Esse triunfo 

também foi celebrado pela construção de um Templo dedicado à Paz, no qual 

foram depositados a maioria dos espólios, sagrados e outros. Apenas a Lei do 

Judeus e as cortinas púrpuras do Templo de Jerusalém tiveram um tratamento 

de forma diferente e depositados no palácio imperial  (cf. FLAVIO JOSEFO, 

VII.115-155). 

 

 
 Figura 1: Arco de Tito - despojos do Templo de Jerusalém . 

Fonte: Daval, Jean-Luc. Scupture from Antiquity to the M. Age, 2006 p. 171. 

 
 

 Com relação ao cortejo de Constantino, infelizmente não possuímos a 

mesma riqueza de detalhes que o de Tito. Sabemos apenas que ele desfilou  

com seu carro triunfal, sobre as principais ruas de Roma e que chegou ao 

Capitólio. Acreditamos na possibilidade deste cortejo ter seguido pelos 

tradicionais pontos dos antigos triunfos. Ainda que de forma especulativa, essa 

possibilidade nos é aventada pela localização de seu arco triunfal, edificado 

sobre a rota da procissão triunfal, e pela coincidência ou não de estar 

posicionado a pouco mais de cem metros da Via Triunfal. 
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Figura 2: Tito em seu carro triunfal e sua coroação pela deusa Vitória . 
Fonte:  Daval, Jean-Luc. Scupture from Antiquity to the M. Age, 2006 p. 171. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3: Mapa rota triunfal 
(33) Teatro de Pompeu- Campo de Marte; (19) Templo de Hércules; 

(28) Templo de Hércules no Fórum Boarium; (16) Palatino; 
(32) Fórum Romano – (30) Templo de Júpiter Optimus Maximus 

Fonte: HOLLIDAY, PeterJ. Roman triumphal paiting, 1997, p. 132 
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1.3.2  Os decennalia 

 

 O espetáculo visual dispensa as palavras e, como produtor de memória, 

expressa uma maneira de representar o mundo e a sociedade, sua ordem e os 

agentes que o armazenam. Neste sentido, podemos somar ao triunfo, uma 

cerimônia pública em Roma, o jubileu decenal, que também enfatizou a 

lembrança da vitória, a imagem de unidade e, sobretudo a soberania de Roma 

e de seus Imperadores (BALANDIER, 1994, p. 23). 

 A celebração do triunfo de Vespasiano e Tito foi um instrumento útil para 

assinalar a derrota dos inimigos de Roma na guerra civil, que colocou a nova 

dinastia Flávia no governo em 69 d.C. Analogamente, Séptimio Severo, expôs 

publicamente sua vitória sobre os demais concorrentes, não em celebração 

triunfal, porém em uma cerimônia não menos suntuosa, como os jubileus 

decenais que ocorreu no início do ano de 202. Esta comemoração foi iniciada 

no governo de Otávio Augusto. 

 Septímio havia recebido do Senado e do povo romano a honra de ter um 

imperium legal por dez anos e este foi renovado por mais dez anos e assim 

sucessivamente. Motivo para a celebração de uma grande festa, ainda que na 

época de Septímio esta festa já havia se separado da concessão do imperium, 

todavia se manteve pela tradição. Desta forma, Severo parece emular de 

muitas maneiras Augusto na manutenção de seu governo. 

 Septímio teria recusado as honras do triunfo oferecidas pelo Senado, 

sob a alegação de que sofria de gota e de outras doenças da articulação e, 

portanto, não suportaria ficar de pé sobre o carro triunfal durante o cortejo. 

Porém, nos decennalia, Severo recebeu mais honras do que se tivesse feito 

uma procissão do triunfo e essa opção reforçou sua imagem de proximidade 

com os aristocratas e de defensor dos costumes tradicionais e a ideia de 

permanência no governo por dez anos velou o desejo de glória. Na visão de 

Cícero, uma recusa ao triunfo poderia representar um desdém aos valores 

tradicionais, mas não nos parece que a imagem de Septímio tenha sido afetada 

pela sua atitude (GONÇALVES, 2002, p. 215-6, BEARD, 2007, p. 218). 

Por intermédio do relato de Dion Cássio, podemos ter uma compreensão 

da pompa desta celebração. Severo presenteou a plebe e os soldados da 
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guarda pretoriana com moedas em ouro em igual número aos anos de seu 

governo. Orgulhava-se desse feito, já que nenhum Imperador oferecera a 

população tal montante. Na ocasião, celebraram-se as núpcias de seu filho 

Caracala com Plautila, filha do Prefeito do Pretório, Plautiano. O dote 

transportado do Fórum ao Palácio era uma quantia suficiente para garantir o 

casamento de cinqüenta princesas. Desta forma, Platiano expôs publicamente 

sua riqueza. Essa celebração, oportunamente, fornecia à população imperial 

uma imagem de segurança e continuidade da dinastia no poder, através de 

outras gerações, e da estabilidade familiar, capaz de manter a ordem. Isso 

pode ser comprovado em muitas moedas da época, que registraram essa 

imagem.  

Por essa época aconteceu todo o tipo de espetáculos em honra ao 

retorno de Severo e à comemoração dos seus primeiros dez anos de poder e 

de suas vitórias. Nestes espetáculos, lutaram sessenta javalis selvagens e 

entre muitas feras mortas um elefante e um corocotta (krolóttas em grego), 

uma espécie indiana, que foi então introduzido em Roma pela primeira vez e foi 

descrito por Dion Cássio, como um animal bastante exótico.  No centro do 

anfiteatro foi construído um grande receptáculo de água, no qual uma 

embarcação foi capaz de receber ou descarregar quatrocentos animais (ursos, 

leoas, panteras, leões, avestruzes, asnos selvagens, e bisões). Assim, 

setecentos animais selvagens e domesticados foram abatidos no festival, e 

este durou sete dias.  Pode-se concluir pela exibição dos animais exóticos que 

Severo não apenas estava interessado na manutenção do Império como 

também na imagem da supremacia de Roma sobre o mundo.  

Um banquete também foi oferecido parcialmente em estilo bárbaro, no 

qual foram servidas não apenas as costumeiras carnes cozidas, como carne 

crua e diversos animais ainda vivos. Esse excêntrico banquete reforçou o lado 

bárbaro, estrangeiro aos costumes tradicionais, da própria família imperial e 

dos participantes de origem africana e síria, ressaltando costumes não 

habituais em Roma. O banquete não só mostrava a intenção de realizar uma 

integração aristocrática, como também dos atos religiosos típicos das festas 

decenais, que anteriormente eram marcados por sacrifícios e libações, além de 

procissões religiosas pela cidade até o Templo de Marte. (DION CÁSSIO, 
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LXXVII, 1. 1-2.- 4-5; GONÇALVES, 2002, p. 211). 

Portanto, os decennalia de Severo vão além da emulação dos festejos 

de Augusto, pois eles intencionavam evidenciar suas vitórias sucessivas sobre 

Pescênio Nigro, Clódio Albino e os partos, significando vitórias internas e 

externas, e a ampliação do território imperial pela conquista e anexação da 

Mesopotâmia, de parte da Bretanha e dos territórios do norte da África.  Em 

seu Arco Triunfal, erigido no Fórum Romano por ocasião de seu jubileu 

decenal, verifica-se em sua inscrição o título de propagator imperii. Todavia, 

esta expansão, possivelmente estava associada ao desejo de Severo de dar 

continuidade às anexações promovidas pelos Antoninos, dos quais se dizia 

herdeiro e sucessor direto como diui Marci filius (GONÇALVES, 2002, p. 212-

3).  

Outra celebração dos decennalia que nos interessa de modo particular é 

a de Constantino aberta em 315. Constantino foi proclamado Imperador em 25 

de julho de 306 pelas tropas de seu pai, recebendo o título de César e no ano 

seguinte o de Augusto; sua vitória sobre Maxêncio ocorreu em 312. Porém, a 

data base para as suas quinquenales foi o ano de 306. Ele iniciou seu 

consulado em Trier e desta cidade rumou para Roma, onde culminaram as 

celebrações do jubileu decenal, marcadas pela construção de seu arco triunfal 

dedicado pelo Senado e o povo de Roma em sua honra (CAMERON, 1993, p. 

48-50). 

As informações a respeito dessa celebração são bastante escassas. O 

panegírico, apenas menciona os decennalia, sem muitos detalhes. Na ocasião, 

Nazário manifesta sua angústia pelas longas ausências do Imperador de 

Roma, prenunciando a fundação de Constantinopla, que dará o golpe de 

misericórdia à típica capitalidade romana, e os decennalia foram uma dessas 

poucas oportunidades em que Constantino agraciou Roma, desejosa de sua 

presença. O discurso de Nazário mais que reforçar a importância das 

celebrações triunfais, ele próprio se configura em um importante instrumento de 

propaganda. O panegirista apresenta o príncipe como uma espécie de super-

homem orientado em parte pela divindade e na continuidade da dinastia. Seu 

discurso integrou-se ao programa político e uma espécie defesa legal de uma 

dinastia (NAZARIO, X. 3).
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CAPÍTULO II 
 

A MATERIALIZAÇÃO DO PODER E DA MEMÓRIA NOS 
MONUMENTOS TRIUNFAIS 

 

           Em toda a terra havia uma só língua e empregavam-
se as mesmas palavras .Emigrando do Oriente, os homens 
encontraram uma superfície na terra de Sennaar, e nela se 
estabeleceram. Disseram uns aos outros: “Vamos fazer 
tijolos e cozê-los ao fogo”. Utilizaram tijolos como pedras e 
betume como argamassa. E disseram: “Vamos construir  
uma cidade e uma torre cuja extremidade atinja os céus. 
Assim, tornar-nos-emos famosos para evitar que nos 
dispersemos por toda a face da terra”  
                                                                       (GÊNESIS, 11, 1-4) 

 

 

As sociedades independentemente de sua forma de organização 

possuem veículos de comunicação, desde a fala até a escrita; do corpo aos 

gestos, das vestimentas aos adereços, bem como, dos monumentos, artefatos 

e imagens. Cada veículo possui disposições próprias que regulam a emissão 

de mensagens e a sua compreensão, de acordo com o conhecimento de um 

conjunto de práticas sociais, valores e da percepção de mundo dessas 

mesmas sociedades. Esses veículos revelam um processo artificial na 

comunicação humana, devido ao seu caráter não natural, reforçando assim a 

necessidade de códigos. Após a apreensão desses códigos, as sociedades 

tendem a esquecer a artificialidade dos mesmos, resultando uma segunda 

natureza capaz de acumular as informações adquiridas (FLUSSER, 2007, p. 

92-3; THEML, 2002, p. 14). 

Portanto, o processo artificial da comunicação pode ser identificado 

desde os primórdios da organização da vida humana em sociedade. A partir do 

exemplo da Torre de Babel, constante na epígrafe acima, pode-se constatar 

que a arquitetura mostra seu papel de obra de arte, superando o seu sentido 
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de mero abrigo. Por um lado, isso exigiu a concentração de esforços pela 

grandiosidade da construção, que se tornou um novo vínculo daquela 

comunidade. Por outro, ela pôde ser entendida como um referencial externo, a 

manifestação exterior do vínculo, uma segunda natureza como já afirmamos. 

Assim, a arquitetura como obra de arte surge em forma de monumento. A 

rejeição do princípio utilitário tem a função de submeter a arquitetura ao 

conceito de arte, outras vezes, ao de propaganda como um dos meios 

legitimatórios do poder e é este sentido  que mais nos interessa neste presente 

momento (HEGEL, 2008, p.19-44).  

 O sentido de propaganda aqui, não é utilizado na acepção moderna do 

termo, todavia ele é entendido como a necessidade da construção de uma boa 

imagem pública, por parte do governante para a subsistência de seu governo. 

Portanto, a manutenção da imagem do governante era dependente de 

mecanismos que pudessem firmar a estabilidade do sistema e durante o 

Império, as celebrações triunfais cumpriram bem esse papel, assim como da 

mesma forma os arcos triunfais. A reprodução dessas imagens estimulava a 

crença e sustentava o poder, como algo construído e não natural e, como tal, 

necessitava ser justificado. Isso para os antigos romanos na maioria das vezes 

se legitimava pelo sagrado (BURKE, 2002, p. 108; 2004, p. 17 e 74; BAZCO, 

1996, p. 297).  

A subtração do princípio utilitário, mais precisamente em relação aos 

arcos triunfais foi identificada tanto por Wheeler (1995, p. 147-153), quanto por 

Curtis (1908, p.30), apontando-nos um questionamento interessante. Ao 

considerarmos os arcos como monumentos no espaço citadino, ainda que 

estivessem em harmonia com a ostentação e a grandeza de Roma e 

atendessem bem essa função, contrariavam o espírito de praticidade romano, 

com a implantação de um código de ética para o mundo, ao impor e expressar 

sua auto-imagem.  

Talvez, seja este o motivo do nosso fascínio por Roma e, sobretudo 

pelos arcos triunfais, pois colocaram a arquitetura romana numa outra ordem, 

não aquela meramente prática e sim na ordem simbólica, na qual o poder é 

dado a conhecer por meio de formas sensíveis. Portanto, os elementos visuais 

não estavam circundados em seus próprios limites e foi na transgressão da 
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imagem invisível do poder, que sua visibilidade se constitui não sobre o que é o 

visto, mas sobre a capacidade do ser visto, ou seja, sua representação. Esse 

aspecto simbólico encerra a deficiência de não se restringir aos limites da 

forma apenas o significado remetido, sem este que esteja estritamente 

relacionado aos costumes de um povo. Assim, podemos afirmar que o arco do 

triunfo se converteu em símbolo do Império e eloquente expressão da ideia 

imperial, além de contribuir vigorosamente para sua difusão (HEGEL, 2008, 

p.30, WHEELER, 1995, 154). 

 Transportando-nos do exemplo mítico da Torre de Babel para a Roma 

imperial, percebemos que tanto a arte quanto a arquitetura podiam atender a 

vários interesses, como o de toda a coletividade ou apenas a ambição e 

capricho pessoal de seus governantes. Mais especificamente em relação ao 

triunfo, a vitória perpetuava o imperador, e mais que um vencedor histórico 

elevava-o à categoria de vencedor absoluto - o ubique Victor, o Victor 

perpetuus, e dessa forma foi nomeado nas antigas moedas. Assim, tanto a arte 

e arquitetura, dentre outras formas materiais, encarregaram-se de perenizar a 

vitória e a memória desses imperadores, além de servir como instrumentos de 

legitimação do poder ao impressionar os súditos com um sentido 

propagandístico. 

 

2.1 O poder político na Roma imperial materializado  na pedra. 

 
Sob a esfera do visível, os monumentos e as obras públicas em Roma 

correspondiam a uma ordem visual e estabeleciam uma relação com o poder 

imperialista ao dar visibilidade aos governos, que não existiam sem a pedra. Os 

arcos triunfais simultaneamente comemoravam o poder de Roma e as proezas 

do general. Os romanos não acreditavam que pudessem ver os deuses, porém 

acreditavam que as antigas divindades deixavam sinais visíveis de sua 

presença em toda a parte; sinais esses que os governantes usavam para pôr 

em movimento e justificar seu próprio governo.  

Os monumentos imperiais construídos por todo o mundo Ocidental 

auxiliaram a divulgação da função imperial divinizada na figura do imperador. 
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Todavia, isso não quer dizer que o imperador fosse visto como um deus vivo, 

pois o culto imperial não passava de um culto institucional e de caráter 

adulatório. A demonstração de fidelidade não passava de uma linguagem ou de 

uma figura de retórica e de um grande espetáculo oficial, uma instituição 

pública – e era isso, e não a hipotética divindade, que fazia dele um 

instrumento de poder (SENNETT, 2006, p. 81; VEYNE, 2007, p. 43-44). 

Conjuntamente esses monumentos e/ou edifícios converteram a cidade 

de Roma em um cenário para a atuação do poder político, e foi entre esses que 

as cerimônias e cortejos triunfais puderam ser apreciados e assim, o 

espetáculo visual tornou desnecessárias as palavras. Na linguagem política há 

a necessidade de uma comunicação calculada com a intenção de produzir 

efeitos precisos e a geometria do espaço romano conduziu à regra de olhar e 

obedecer, intrinsecamente vinculada ao olhar e ao acreditar (L’ORANGE, 1972, 

p. 31; BARROS, 2007, p. 84; BALANDIER, 1994, p. 27-30). 

A imagem se tornou um recurso operante para a afirmação política e fez 

de Roma um palco pomposo, bem como, um mostruário do poder regrado por 

uma geometria que garantia a credibilidade e assim, a arquitetura atuava como 

um gênero voltado para o sentido da visão. Estabelecemos aqui, uma 

aproximação entre a ordem visual e o poder imperial, sobretudo, nos arcos 

triunfais, celebrando as vitórias militares e a própria glória de Roma e a do 

imperador. Portanto, a arquitetura ao se revestir das vicissitudes do homem, 

imbuída de sentimentos de gerações, de acontecimentos públicos de tragédias 

privadas, de fatos novos e antigos, apresentava-se muitas vezes conflitante 

entre a ordem estética e a ordem moral. Os monumentos de nosso interesse 

corroboraram na definição da imagem pública dos imperadores como 

afirmamos, mas também interagiam com a vida diária dos romanos e alteravam 

a própria perspectiva da cidade (THEML, 2002, p.19; SENNETT, 2006, p. 92; 

THOMAS, 2004, p.24).  

Por outro lado, Roma cogitava transformar os povos conquistados em 

romanos. Dessa forma, a cidade era o cenário propício para o imperador 

dramatizar seus poderes, enquanto o povo mais ou menos teatralizava a vida 

na cidade e foi dos romanos que recebemos por herança a expressão teatrum 

mundi, ou seja, o teatro do mundo. Em Roma, o reinado de pedra montou a 
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cena para que os romanos só dessem crédito ao que os olhos vissem e a 

própria cidade foi beneficiária dessa nova situação. Por certo, Augusto 

vangloriou-se por ter deixado uma cidade de pedra onde encontrara uma de 

tijolos, assim Roma correspondeu à majestade do Império (SUETÔNIO, VIDA 

DE OTÁVIO CÉSAR AUGUSTO, c. 119/22, p. 113). 

Efetivamente, quase todos os imperadores deixaram no perfil da cidade 

a marca visível de seu respectivo governo, fosse saneando as áreas 

insalubres, fosse erigindo edifícios majestosos e monumentais, valorizando-os 

com a abertura de praças, ruas e jardins. Portanto, Roma cresceu como uma 

cidade monumental, representativa como a capital de um imenso império, 

habitada por uma população heterogênea e pelo contínuo afluxo de gente 

atraída pela sua opulência – à sua função política e de prestígio jamais 

correspondeu a uma função econômica ou produtiva. Roma tornou-se a solene 

imagem da autoridade do Império e o significado do espaço estava 

inteiramente expresso na visão do espetáculo das obras arquitetônicas. 

 Contudo, esperava-se dos generais triunfantes uma contribuição para o 

bem-estar público, ou seja, que estes dedicassem uma parte da pilhagem de 

suas campanhas para a construção de obras públicas. De modo que, foi dessa 

forma que a imagem pública do governante retratada em pedra, tinta ou 

qualquer outra forma ou material pôde ser construída. O espaço urbano na 

Roma Imperial foi animado pelo desejo de colocar em cena, o poder desse 

período. A onipresença do imperador na vida pública pelas estátuas, edifícios e 

registros epigráficos a ele dedicados foi um dado significativo na representação 

do poder imperial e do próprio programa monumental da cidade. A iconografia 

e a epigrafia tiveram o mesmo valor no auxilio da identificação do honrado e na 

avaliação do grau de lealdade dedicada ao imperador e a sua memória 

(HURLET, 2000, p. 297-302).   

Analogamente, para os romani spatium est urbis et  orbis idem, ou seja, 

para os romanos o espaço da cidade foi o espaço do mundo. Esta expressão, 

grosso modo, reforçava a supremacia de Roma. Assim, os monumentos 

comemorativos, compreendidos como uma arquitetura pública e os 

especialmente relacionados com o triunfo, como os arcos foram construídos 

para fins de cerimônia, propaganda e memória. Concomitantemente as obras 
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públicas destinavam-se à glorificação do imperador e da potência romana 

(ANDERSON JR., 1997, p.263; BAUMGART, 1999, p. 84). 

Provavelmente, muitas construções intimidatórias e impressionantes 

foram erguidas para o prestígio pessoal e do Império. Essas realizações 

legitimavam o imperador aos olhos dos súditos. Essa prática foi endossada 

pelo arquiteto e engenheiro militar romano Marcus Vitruuius que participou das 

campanhas de Júlio César, ao declarar que a majestade do Império foi 

expressa pela eminente dignidade de seus prédios públicos. Vitrúvio como o 

autor do primeiro tratado sobre arquitetura que nos legou a Antiguidade 

Clássica, denominado De Architectura e oferecido ao imperador Augusto (c. 20 

a. C), já havia percebido o papel da arquitetura na ideologia do novo regime, no 

qual a pax romana dominava o mundo, a sociedade e as artes. As virtudes 

romanas, como auctoritas, dignitas, fides, gloria, grauitas, honor, humanitas, 

pietas, sapientia e virtus, foram percebidas na arte do século de Augusto e 

assumiram grande significado. 

No primeiro e segundo Proemium da obra de Vitrúvio, respectivamente, 

a arquitetura foi apresentada como parte social e política e intimamente ligada 

ao prestígio de quem a construiu. Ele também manifestou o mecenato e o 

papel do arquiteto naquele momento, que necessitava do apoio do príncipe e 

de sua aceitação para poder se realizar, como tal. Assim, o arquiteto foi um 

instrumento nas mãos do governante ao levar adiante seus objetivos políticos. 

Era este quem decidia, onde, quando e como se realizaria a obra, e o 

artista/arquiteto surgia, sobretudo, como um executor (MACIEL, 2007, p. 30-7).  

A cidade de Roma, enquanto cenário do poder possuiu diferentes 

apreciações na constituição do Império, quando os territórios acumulados sob a 

República cristalizaram-se como tal. Sob um longo processo de conquista 

militar e de centralização política, Roma foi o primeiro centro dessa expansão 

sobre a Itália. A cultura material foi significativa nesse momento pela 

necessidade de algo que realmente pudesse ser considerado romano no 

espaço físico de Urbe, à medida que o poder do Império se estendia sobre o 

mundo e sua riqueza provinha das conquistas. 
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Desse modo, Roma seguiu seu desenvolvimento na passagem da 

República para o Principado, como espaço do mundo ou, como o seu centro. 

Nesse contexto, a transformação dos povos conquistados em romanos 

assumiu um elemento chave nesse processo – mormente, o inimigo se tornou 

romano e participou do ambicioso programa construtivo ao ser utilizado na mão 

de obra das construções, já que era necessário um número considerável de 

plebeus. Todavia não apenas o elemento humano foi importante, mas também 

o material quando a pax romana foi acompanhada de rivalidades municipais e 

pela preocupação com o embelezamento urbano. Assim não apenas Roma, 

mas as províncias do Império exploraram a descoberta arquitetural do arco e 

da abóbada que se tornaram os ingredientes essenciais da construção romana. 

O período conhecido como pax romana, inaugurado por Augusto, 

analogamente foi um período de prosperidade e, consequentemente, o 

programa construtivo imprimiu as primeiras alterações na paisagem da cidade 

sob o Principado, com as grandiosas edificações de Augusto, que ocuparam o 

Campo de Marte. Na sua biografia, Res Gestae Divi Augusti, afirmou que tinha 

reconstruído oitenta e dois templos num só ano, apenas em Roma. O 

imperador construiu ao lado do Fórum de César, o seu próprio fórum e abriu os 

caminhos para a construção dos futuros fóruns imperiais, além de dispor o 

Paço Imperial, sobre o Palatino. O Paço foi ampliado pelos seus sucessores 

que deram, dessa forma, continuidade ao seu programa construtivo, ainda que 

de forma desordenada. No Ara Pacis (Altar da Paz) o primeiro príncipe 

intencionou deixar uma importante mensagem política, referindo-se aos 

símbolos da paz, fartura e abundância. Portanto, Augusto reconheceu que a 

mensagem de estabilidade e realizações deveria se estender por outros 

instrumentos, e assim o fez, por meio da arte e da literatura, e foi emulado por 

seus sucessores.  

Notadamente, Augusto foi capaz de assegurar a paz e a prosperidade 

de Roma que aos poucos aumentava de tamanho e de forma incontrolável. 

Esse desenvolvimento sofreu uma nova ameaça de guerra civil, período que 

ficou conhecido, após o suicídio de Nero, como o Ano dos quatro Imperadores. 

Essa fase foi encerrada por Vespasiano, como um segundo Augusto, um 
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restitutor orbis. Vespasiano estabeleceu uma nova dinastia e restarou a 

confiança e a prosperidade, refletidas sobre a própria Roma. Dessa forma, 

muitas reformas foram realizadas, entre as quais a reconstrução da cidade 

após um incêndio. Foi nessa Roma que o arco de Tito foi instalado ao final do 

primeiro século. 

Após o incêndio de 64 d. C, Nero proibiu o uso da madeira em 

construções e recomendou pavimentos e tetos de cimento, transformando mais 

radicalmente a cidade e construiu para si uma nova residência - a Domus 

Aurea, entre o Palatino, o Célio e o Esquilino (Fig. 7). Por essa época, teria-se 

afirmado ironicamente: que a Domus Aurea havia ocupado o espaço de toda a 

Roma, indicando sua dimensão e seu esplendor. Essa construção foi 

associada à imagem da loucura de um visionário megalomaníaco e condenada 

por Vespasiano. Evocando a tradição teocrática oriental, Nero possivelmente 

quis fazer do próprio paço – o palácio do sol – e reportou-se aos modelos 

orientais, não intencionando as glórias pátrias, mas sim à divindade da pessoa 

do imperador e a sua onipotência. (ARGAN, 2003, p. 175). 

Os imperadores Flávios continuaram a renovação iniciada por Nero, 

porém os Flávios procuraram se afastar da imagem negativa deste. 

Vespasiano mandou demolir a Domus Aurea e nesse local, no qual também 

havia um lago artificial, deu início à construção do grande anfiteatro da cidade, 

o Coliseu, que representou um gesto popular da nova dinastia e uma escolha 

sábia ao construir um novo e permanente anfiteatro, inaugurado por Tito em 80 

e concluído por Domiciano. Entre os fóruns, surgiu um novo. O Fórum da Paz 

e, muitas vezes, porém menos corretamente, foi referido como o Fórum de 

Vespasiano, e pôde ser considerado como outro monumento dinástico ao qual 

foram anexadas duas livrarias. A promessa feita em 71, após a captura de 

Jerusalém foi concretizada com o Templo de Paz, inaugurado em 75 para 

identificar a nova dinastia, com as bênçãos de paz, após um período de civis e 

externas contendas e foi ampliado por Domiciano. O Templo da Paz reuniu as 

riquezas da conquista, sobretudo os vasos de ouro do Templo dos Judeus 

(BENEVOLO, 2003, p. 142).  

Tito também imprimiu sua personalidade sobre a paisagem de Roma. 
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Durante seu breve governo enfrentou a erupção do Vesúvio e o surto de um 

novo incêndio em Roma. Finalizou as obras do Coliseu e iniciou o Templo do 

deificado Vespasiano no Capitólio e as suas próprias termas. Possivelmente 

construiu um arco honorário próximo ao Circo Máximo e foi mencionado como 

o iniciador do arco sob a Via Sacra, objeto do nosso estudo, porém atribuímos 

a Domiciano a sua construção. No Palatino, foi erguido o palácio do imperador 

Domiciano, que foi construído por um dos poucos arquitetos romanos 

conhecidos, Rabirus. O palácio continuou a ser a residência oficial de todos os 

imperadores romanos durante os três séculos seguintes. Próximo à Vila 

Pública, local onde Vespasiano e Tito celebraram a vitória sobre a Judéia, foi 

construído um pórtico com dois pequenos templos dedicados aos imperadores. 

 O último imperador da dinastia Flavia, Domiciano, restaurou numerosos 

e grandes edifícios consumidos pelo fogo, entre os quais o Capitólio, e um 

novo templo a Júpiter Capitolino. Ele construiu o Fórum, que ainda hoje 

conserva o nome de Nerva, o templo da família Flávia, um estádio, um odéon3, 

uma naumaquia4, cujas pedras serviram, mais tarde, para a reconstrução do 

Circo Máximo após um incêndio (WARD-PERKINS, 1981, 63-75).  

De forma análoga, ao fim do II século, uma nova guerra civil foi 

terminada por Septímio Severo, originando uma terceira dinastia, e mais uma 

vez um programa de restauração foi motivo de preocupação de seu governo. 

Septímio teve o seu nome associado à construção do Septzonium 

(nymphaeum)5 no sopé do Palatino, uma construção de fachada imponente 

que fornecia uma visão atrativa aos estrangeiros que chegavam a Roma. O 

imperador apesar de ter-se empenhado na restauração de vários edifícios, 

dedicou sua atenção à cidade em que nascera, Leptis Magna, embelezando-a 

com edifícios grandiosos 

Todavia, a dinastia dos Severos deu sua contribuição a Roma 

                                                           
33

  Pequeno anfiteatro coberto usado especialmente para competições de música e poesia na Grécia e 
em Roma. 
4
 Local onde se apresentava um espetáculo que expressava um combate naval, entre os romanos. 

5
 Edifício construído por Sétimo Severo em 203 sobre o Palatino e foi equipado com uma fonte. A 

origem do nome não é muito clara e provavelmente sua denominação sugeriu uma associação simbólica 
com as sete divindades planetárias. 
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implantando vastos balneários ou termas. A inovação ficou a cargo da escala 

com a qual os Severianos construíram: as Termas de Caracala, erigidas num 

espaço de vinte hectares, podiam ser utilizadas por 1600 pessoas ao mesmo 

tempo. Por meio dessas construções, percebemos que os Severos também 

estavam conscientes de que as considerações dinásticas pediam a exibição de 

uma determinada munificiência arquitetônica (COLE, 2002, p. 132-14; WARD-

PERKINS,1981; LIBERATI; BOURBON, 1996, p. 133).  

 A insistência na edificação de monumentos ou na restauração da 

própria Roma pôde ser vista como uma proposta propagandística e como arte 

comemorativa. Tanto Vespasiano, quanto Septímio e o antecessor de ambos, 

Augusto, demonstraram um interesse comum na imagem pública de seus 

principados e investiram na edificação da Cidade. Portanto, alteraram a 

paisagem de Roma, tornando-a mais grandiosa. A intenção propagandística 

não foi limitada às edificações, mas também ao registro dessas sob a forma de 

um mapa que extrapolou o seu caráter meramente informativo. Assim, um 

grande mapa em mármore foi feito. Ele foi denominado de Forma Urbis Romae 

e referido por vários outros nomes, como por exemplo, de Plano Severiano. 

Esse mapa foi finalizado entre os anos de 205 e 208 d.C e registrava a cidade 

de Roma, que cobria aproximadamente uma extensão de 235 m², contendo os 

nomes dos edifícios públicos e também o nome de algumas ruas.  

Assim, em 27 a.C, Augusto teria solicitado a seu genro Marcus Agrippa 

um mapa que foi eleborado em Roma, na parede de um pórtico denominado de 

Porticus Vipsanius, erguido em honra da irmã de Agrippa, Vipsania Polla. Não 

se sabe se o mapa foi pintado ou gravado na parede do pórtico. O mapa de 

Agrippa apresentou o mundo de uma forma diferente do que se conhecia até o 

momento no mundo clássico. Porém, o que chama a atenção neste mapa, 

concentra-se em seu valor simbólico e o propósito político pelo qual foi 

utilizado. Augusto teve grande interesse em patrocinar o novo mapa, pois 

deseja apresentar à Roma e as suas províncias a imagem do novo mundo, 

como resultado de seu bom governo. Assim, representou uma nova imagem de 

Roma, bem como, a de sua figura como príncipe de um grande império. 

Por sua vez, Vespasino foi considerado como um segundo Augusto e 
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um restitutor orbis. Ele tentou a apagar a memória de seu predecessor e 

também se preocupou com a reconstrução de Roma e, com Septímio, isso não 

foi diferente. Portanto, os mapas revelaram-se como registro público de suas 

conquistas e como símbolos de suas reformas, assim como, os relevos de uma 

coluna ou de um arco triunfal narraram e atestaram as realizações de um 

imperador e isso os distinguiu; esses mapas evidenciaram a reorganização e a 

reconstrução de Roma, algo que as conquistas procuram comemorar. Estes 

registros poderiam ser vistos como meros exemplos de uma inicial cartografia, 

porém, mais do que isto foram assimilados à arte simbólica e comemorativa, e 

serviram ao fim propagandístico, assim como os monumentos públicos e as 

moedas.  

Severo construiu seu mapa no antigo Fórum da Paz de Vespasiano. A 

Forma Urbis não foi o único grande e permanente mapa da cidade exibido em 

Roma, pois possivelmente nesse local, outro grande mapa já havia sucedido o 

Plano Severiano, tanto no tempo de Augusto, quanto no de Vespasiano. Então, 

questionamos: o que teria motivado estes imperadores a elaborar mapas tão 

grandes? Entretanto, estes mapas não foram produzidos para comemorar 

qualquer realização militar. Em primeiro lugar, os três imperadores em questão 

assumiram o poder após um período de maior sublevação e guerras civis e 

foram capazes de assegurar a paz e, consequentemente, a prosperidade para 

Roma. 

Vespasiano de forma consciente modela sua imagem pelo exemplo 

dado por Augusto. Em igual medida, o imperador Septímio utilizou vários meios 

para promover publicamente as suas reformas e as de sua dinastia. Fez uso da 

cunhagem e também de vários arcos e, sobretudo, um arco triunfal no Fórum 

Romano. Dentre os vários meios que poderiam se converter em mensagem 

imperial estava a ideia dos mapas monumentais com a função de propaganda. 

Assim, as construções públicas representadas na Forma Urbis foram 

ampliadas, possivelmente de forma intencional para exibir os grandes e 

importantes edifícios públicos. Ainda que tal exagero dimensional fosse 

particularmente apropriado aos mapas por atenderem um propósito público, o 

caráter informativo foi menos importante que o propagandístico. 
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Estes registros cartográficos de Roma não representavam a conquista 

de terras estrangeiras, ou a extensão do Império, mas refletiam e celebravam 

preferencialmente a vitória em uma guerra civil. Enquanto o uso de vários 

meios de propaganda, especialmente a literatura e o monumento, têm sido 

reconhecidos pela historiografia relativa aos Severos, percebemos uma 

omissão em relação à Forma Urbis. Assim, um proeminente e sugestivo 

recurso gráfico testemunhou as realizações dessas dinastias e pode ser 

considerado como uma forma especial de propaganda monumental ao celebrar 

os feitos do imperador (TAUB, 1993, p. 9-17). 

Lembramos que ao tempo dos Severos, Roma já havia assumido 

contornos de uma cidade cosmopolita, como convinha à capital do vasto 

Império. Nesta cidade, rica e cheia de pompa, entretanto, caótica e barulhenta, 

havia cerca de um milhão de pessoas. Os templos, os palácios, as termas e as 

áreas residenciais ao longo do Tibre contrastavam com as áreas malformadas. 

Todavia, Roma gradativamente vai perdendo sua posição de centro geográfico 

e acumulador de riquezas da periferia do Império. O processo de conquista 

militar estabeleceu seu centro político, primeiramente da cidade de Roma sobre 

a Itália e posteriormente da própria península sobre as demais regiões que 

margeavam o Mediterrâneo. Por essa época, tornou-se imperativo manter o 

Império sob a força das armas e evitar revoltas dos povos conquistados e as 

incursões bárbaras. A preocupação com a defesa e as perdas sucessivas de 

territórios tornou-se ainda mais necessária, mais que ampliar seus limites.  

Portanto, a relativa estabilidade pôde ser mensurada entre o período, 

após a morte de Marco Aurélio (180) e o início do governo de Constantino 

(306), pela passagem de vários imperadores com a duração média de cada 

governo, menos de quatro anos. Esses Imperadores não eram eleitos pelo 

Senado Romano e sim proclamados por algum exército regional. Ocorria um 

estado constante de guerras civis e as usurpações eram ininterruptas e, ao 

mesmo tempo, uma devastadora sequência de invasões estrangeiras ao longo 

das fronteiras, penetrava no interior do território romano e exigia mais atenção.  

(MENDES SILVA, 2006, p. 14-16; PEVSNER, 2002, p. 6; ANDERSON, 2007, 

p. 60-1). 
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Porém, no final do século III e início do IV, uma nova estabilidade foi 

conseguida por Diocleciano e Constantino, através de uma autocracia 

influenciada por um cerimonial da corte oriental. As províncias dobraram em 

número e foram divididas em unidades menores, mais fáceis de governar. O 

Principado deu lugar ao Dominato, e esta nova configuração política provocou 

um deslocamento de todo o centro do sistema imperial romano para o 

Mediterrâneo oriental, a ser consumado com a ascensão de Constantinopla 

(330), a nova Roma, nas margens do Bósforo. Outra alteração significativa no 

governo de Constantino, que teve efeito duradouro na arquitetura e na 

paisagem de Roma foi o reconhecimento da legitimidade do Cristianismo (313), 

marcado pela construção de diversas basílicas cristãs, alterando o programa 

construtivo romano. A crise financeira que avançava gradualmente foi 

moldando o perfil da cidade em um estilo mais austero (ANDERSON, 2007, p. 

82-3; LIBERATI; BOURBON, 1996, p. 134). 

Destarte, o Arco de Constantino foi erigido em uma Roma na qual as 

formas plásticas fixadas pelos gregos foram perdidas definitivamente e, 

sobretudo, com a transferência da capital para Bizâncio. A partir do século III, 

Roma perdeu o caráter de capital única6 e isso resultou em editos criados mais 

para a conservação dos monumentos já existentes, do que para a construção 

de outras grandes obras públicas. Nesse momento, uma Roma cristã 

despontou na periferia da capital com as primeiras igrejas, bem como, um 

status legal foi atribuído ao cristianismo e o reconhecimento da liberdade de 

culto em contraposição a Roma pagã anterior. A ascensão de Constantinopla 

como segunda capital do Império foi o grande sucesso urbano dos séculos IV e 

V. (BENEVOLO, 2003, p. 142-143 e 198; BEARD, 2007, p. 140, ANDERSON, 

2007, p. 94). 

Portanto, é a partir destas diferentes Romas que nos propomos a refletir 

sobre os arcos triunfais e ressaltarmos o papel da linguagem honorífica, da 

                                                           
6
  Os tetrarcas que repartem com Diocleciano (284-305) a administração do Império residem em 

Nicomédia na Bitínia, em Milão, em Sírmio no Danúbio e em Treves no Reno. No século IV, Constantino 
transfere a capital do Império de Roma para Bizâncio, denominada de Constantinopla. Ao final do 
século, Teodósio (379-395) divide o Império em duas partes ocidental e oriental, tendo como capitais 
Ravena e Constantinopla. O Império do Oriente se mostrou fortalecido, enquanto o do Ocidente se 
tornou presa dos invasores teutônicos, visigodos, vândalos, ostrogodos, lombardos, e que passaria a 
fazer parte do Oriente, o Império Bizantino. 
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qual os arcos são tanto produto quanto próprios exemplos. Como suportes da 

linguagem do poder, os arcos evidenciaram uma mudança retórica na 

passagem da República para o Principado, quando são erigidos sob uma 

decisão formal do Senado e do povo em honra ao Imperador e membros de 

sua família. Notadamente, se por um lado alguns arcos regularmente 

comemoravam vitórias, por outro, as imagens das celebrações foram utilizadas 

como parte da própria retórica do poder. Assim, as formas materiais de 

propaganda são entendidas como persuasão no sentido de obter um consenso 

para a conservação do poder, uma vez que este já havia sido conquistado e 

fazia-se necessária sua permanência (WALLACE-HADRILL, 1990, p. 143-6; 

BEARD, 2007, p. 46). 

 

2.2  Os arcos triunfais como linguagem do poder e d a propaganda 
dinásticas. 

 

Os monumentos em questão foram considerados uma construção 

genuinamente romana e de significado original religioso. Sua origem remonta 

aos antigos rituais guerreiros da pré-história romana. Um cerimonial mágico 

que acontecia ao final de uma campanha militar, na qual os vencedores eram 

levados a passar embaixo de uma porta arqueada para expurgar sua 

agressividade, adaptando-se novamente à vida civil. Os despojos dos inimigos 

e as armas também eram transportados e mais tarde eram ofertados aos 

deuses e a memória dessas ofertas foi perpetuada sobre os monumentos 

caracterizados, como essencialmente cerimoniais. Essa ideia de uma 

passagem cerimonial através de um arco tratada muitas vezes como um rito de 

passagem ou um ritual de purificação estaria estritamente ligada à porta 

triumphalis, pela qual o general passava ao início da procissão e não ao arco 

triunfal propriamente dito (PICARD, 1965, p.174; BEARD, 2007, p. 97). 

A memória destas ofertas foi perpetuada sobre os monumentos 

clássicos por vezes esculpidos de forma decorativa, pois os romanos, não 

deixaram de acreditar que o vencedor fora animado por um poder sobrenatural, 

não como um passageiro furor, mas como indulto concedido pelos deuses e 
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privilégio a certos indivíduos. Destarte, o arco teria se tornado um manifesto 

através da transcendência do presente carisma: ao colocar a imagem do 

vencedor sobre seu ático, proclamava-se claramente que ele havia sido 

colocado acima da humanidade. Assim, como os arcos triunfais, as colunas 

triunfais encimadas por estátuas de um imperador passaram a ter o mesmo 

sentido. Este significado religioso é o que separa os arcos triunfais dos simples 

portões  da cidade (PICARD, 1965, p. 175). 

Construídos por todo o Império, os arcos eram de dois tipos: com uma 

arcada única, como o Arco de Tito, ou com uma estrutura de três vãos – o do 

centro como o arco principal e de maior dimensão, ladeado por dois arcos 

subsidiários, mais baixos e estreitos, como os Arcos de Septímio Severo e 

Constantino. Tratava-se de um volume retangular sólido e contra os quatro 

maciços que dividem os arcos estão colocadas quatro colunas sob os 

pedestais. O entablamento se projetava sobre cada uma delas, sustentando 

nesses pontos, figuras esculpidas. Sobre o entablamento uma superestrutura 

chamada ático servia de pano de fundo para as esculturas e para os dizeres 

comemorativos em alto-relevo e geralmente com letras em bronze com o nome 

do imperador e de seus predecessores – a inscrição epigráfica (Fig.4). 

A chave do arco central era posicionada na parte inferior do 

entablamento e as chaves dos arcos laterais dispostas em nível com a linha da 

imposta do arco central, e os três arcos possuíam a mesma razão entre altura 

e largura. A profundidade do entablamento foi tal que a coluna e seu pedestal 

ocupavam exatamente o espaço entre o entablamento e o ático. O resultado foi 

uma composição compacta e harmoniosa, que preenchia também uma função 

simbólica. Eles eram encimados por esculturas, mais comumente uma 

quadriga puxada por quatro cavalos brancos, ou às vezes por elefantes. Os 

arcos de três arcadas difundidos no início do império ofereciam a possibilidade 

de prolongar o plano superior, capacitando-o na sustentação de esculturas de 

maiores dimensões. (SUMMERSON, 2006, p. 21; WHEELER, 1995, p. 156; 

CURTIS, 1908, p. 26). 

A maioria destes arcos possuía uma conexão menos direta com a 

celebração triunfal. Sob o ponto de vista filológico, a palavra arco sofreu 
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alterações entre a República e o Império. Até ao final da República a única 

palavra latina correspondente ao arco triunfal foi fornix e, após Augusto, este 

passou a ser referenciado como arcus. Entretanto, o termo arcus triumphalis foi 

desconhecido no latim antes do terceiro século. Ainda que, não sejam muito 

claras essas alterações, o fornix7 simbolizou um lado mais obscuro da cidade 

e, na passagem da República para o Império, o arcus foi associado à idéia de 

uirtus. Todavia, muitos arcos inicialmente foram erguidos próximos da 

tradicional rota do desfile triunfal utilizada pelos generais que comemoravam o 

sucesso de suas campanhas militares estrangeiras, mas não diretamente sobre 

ela. Somente depois do governo de Augusto foi estabelecida uma conexão dos 

arcos com a rota triunfal, mas eles foram afastados de algum significado 

essencial. Contudo, a lista dos arcos imperiais erigidos por toda a cidade foi 

ampliada.  

 
Figura 4: Elementos construtivos dos arcos honorários 

Fonte: HINTZEN-BOHLEN. Arte y arquitectura Roma, 2001, p. 83 

 

Assim, os arcos triunfais a partir do primeiro século tornaram-se um 

marcador característico da presença romana e do poder pelo Império, desde a 
                                                           
7
 A palavra fornicação em termos construtivos significa cobrir com uma abóbada estabelecendo uma 

relação corpo/edificação. Em latim, a abóbada tem o significado de fornix e foi associado ao local no 
qual as prostitutas faziam ponto embaixo das arcadas, como por exemplo, as do Coliseu em Roma. 
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Bretanha até a Síria. Propor enumerá-los, além de possíveis omissões, já que 

existiam centenas de monumentos, poderia gerar uma lista tediosa. Sua 

ausência não diminui o nosso propósito, considerando que a abordagem de 

três desses monumentos já exige um grande fôlego. Lembramos apenas, que 

expressão numérica reforçaria uma possível identidade topográfica, sobretudo, 

quando nos detemos sobre um espaço específico, como o Fórum Romano no 

qual estavam inseridos os arcos de Augusto, Septímio Severo e nas suas 

imediações, como os arcos de Tito e o de Constantino8. Em suma, percebemos 

que a tradição foi mantida até o quarto século e exemplificada pelo 

sobrevivente Arco de Constantino em 315. Assim esses arcos serviram como 

medidores do tempo das grandes realizações militares dos imperadores 

(ANDERSON JR.,1997, p. 264). 

Os arcos triunfais e comemorativos foram erguidos para fins de 

cerimônia, memória e propaganda, para atender um programa de ordem 

política por organismos oficiais ou por indivíduos em atividades oficiais. 

Tomando como ponto de partida o período de Augusto, podemos afirmar que 

os arcos honorários erigidos em Roma foram todos dedicados a um único 

personagem em uma primeira fase e posteriormente à família imperial. Esses 

monumentos desempenharam um papel significante na difusão do conteúdo 

político do Principado, bem como, uma importância fundamental na 

configuração de uma linguagem honorífica vital na construção do poder 

imperial. Representou uma transformação da linguagem da vida pública sob 

Augusto, sinalizando o poder de um único indivíduo e a posição social que este 

assumia (DE MARIA, 1988, p. 87). 

 Sob Augusto desapareceram as antigas tradições de autoafirmação e 

autoglorificação sob a forma de monumentos. Assim, somente aqueles 

legitimados pelo Senatus Populusque Romanus ou pelo Imperador poderiam 

                                                           
8
 Não podemos deixar de mencionar alguns arcos mais representativos no início do Principado ou mais 

precisamente do século I d. C., como o arco de Cláudio na Via Lata, votado pelo Senado em 51/52 para 
comemorar sua conquista da Britânia, nove anos antes. O arco de Nero no centro da Colina Capitolina 
em 62, mas desmantelado logo após o seu suicídio em 68, e possivelmente reconstruído. Alguns arcos  
também foram erguidos por Domiciano, os quais em sua maioria foram eliminados depois de sua morte 
e dos quais pouco sabemos. Na passagem do século I para o II , podemos citar o arco de Trajano (97-
117), Adriano (117-138) e Marco Aurélio (161-180). 
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ser erigidos, ou seja, surgem medidas de controle do espaço urbano. 

Porventura, o último arco inserido em Roma pela iniciativa privada foi de fato, 

um arco de Augusto erguido no Palatino para seu pai Otávio (fig. 5). 

Contrariamente, o primeiro arco conhecido votado pelo Senado foi o dedicado 

a Augusto em 36 a. C. para celebrar sua vitória sobre Sexto Pompeu. Portanto, 

o uso de decretos honoríficos do Senado e do Povo tornou-se a principal forma 

de definição do status do imperador.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5: Localizaçãodos arcos honorários à época de Augusto  e Tibério 
1 – Arco de Agusto sobre a ponte Milvia; 2 – Porta Esquilina; 3 e 4 – Arco de Gerrmânico e Druso (menor 

no Fórum de Augusto); 5 – Arco de Gaio e Lucio; 6 e 7 – Arco de Augusto; 8 – Arco de Tibério e 
Germânico; 9 – Arco de Otávio sobre o Palatino; 10 – Arco de Druso sobre a Via Äpia (a localização dos 

dois arcos últimos não é muito precisa). 
Fonte: FONTANELLA, Francesca.  Roma Antica 2006, p. 275. 

 

 Dessa forma, tornou-se indispensável o selo de legitimidade para 

cidadãos particulares. Isto gerou uma posição de monopólio, pois as honras só 

fluíam a partir do Senado e, de preferência, com o imperador no atendimento, o 

que as tornaria legítimas. A adjudicação do ornamenta triumphalia, juntamente 

com uma estátua oficial no Fórum de Augusto, retirou todos os elementos de 
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afirmação do triunfo, e deixou uma forma de honra controlada e sancionada. 

Portanto, enquanto os memoriais privados foram progressivamente eliminados, 

os oficiais foram multiplicados (BEARD, 2007, p. 45; WALLACE-HADRILL, 

1990, p. 168). 

 No ano 30 a. C., o Senado autorizou a construção de dois arcos para 

Augusto, pela celebração do Ácio, - um no Fórum Romano (fig. 5) e outro em 

Brindisi, sinalizando a primeira dedicação de um arco honorário pelo Senado 

fora de Roma. O arco também inaugurou a representação de um grupo 

estatutário sobre o ático – a quadriga triunfal alusiva à uirtus do príncipe e se 

tornou um cânone para os monumentos posteriores. Assim, intencionou-se 

aproximar a imagem de Augusto da dos deuses, em virtude de sua vitória 

militar. A representação alegórica da Vitória possuía clara ligação com a 

quadriga triunfal e remonta à tradição iconográfica helenística. De forma 

indubitavel, a celebração da uirtus do príncipe, significou tanto a premissa para 

o êxito militar, quanto o sentido de habilidade suprema para servir ao Império 

sob vários aspectos (DE MARIA, 1988, p. 93-101). 

 Dessa forma, a linguagem honorífica do arco triunfal, somada à 

narrativa das conquistas militares, destacava o valor do próprio príncipe. Isso 

ressaltava que a conquista militar – além de indicar a expansão territorial do 

Império, a cristalização da paz e a segurança no interior das fronteiras 

imperiais –, foi considerada parte componente das tarefas associadas à virtude 

do governante e, por extensão, à construção de sua imagem pública (Cf. 

ANTIQUEIRA, 2008, p.8-9; WALLACE-HADRILL, 1990, p.170). 

Presumimos que os arcos triunfais responderam bem a esse papel e, ao 

denominá-los de panegíricos em pedra, por expor os benefícios e as virtudes 

pessoais do imperador, representaram visualmente e de forma oficial, o poder 

imperial. A associação de tradicionais virtudes romanas à figura do imperador 

foi rotina no tempo de Vespasiano, que seguiu o exemplo de Augusto, e seus 

sucessores. Assim como os triunfos, os projetos de construção em grande 

escala em Roma e retratos tornaram-se as prerrogativas exclusivas da casa 

imperial. O mesmo aconteceu com a comemoração oficial de uma vasta gama 

de virtudes específicas da figura do imperador como titular paradigmático 

dessas virtudes, compreendidas como qualidades morais inerentes aos 
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homens. No arco de Tito as duas figuras conduzindo a quadriga foram 

identificadas como honos e uirtus, ou seja, honra militar e bravura (fig. 2). Seu 

próprio posicionamento na quadriga ao manter-se em pé, remeteu a ideia da 

futura estabilidade do regime (NOREÑA, 2001, p. 147-152; BIEBER, 1945, p. 

27). 

A linguagem honorífica, ao tomar o principal direcionamento das ações 

imperiais, muitas vezes denotava uma carga simbólica em sua associação ao 

poder, uma vez que a autoridade do Imperador foi fundamentada na eficácia 

performativa do discurso. Logo, uma imagem positiva e legitimada deveria ser 

cativada entre os vários extratos, dispensando o recurso da coação. Podemos 

afirmar que uma comunicação calculada permitia a possibilidade de governar 

pela produção de imagens e que a linguagem arquitetônica ao fazer uso da 

escala monumental como um de seus recursos privilegia o poder, e se torna a 

sua própria eficácia (FUNARI, 1993, p. 25-26; BURKE, 2004, p. 75; 

BALANDIER, 1994, p. 18; MARIN, 1993, p. 17)9. 

Dessa forma, o arco triunfal teve um significado fulcral na expressão e 

na divulgação dos conceitos da nascente ideologia do Império e da nova 

cultura política. Operação que foi estimulada pela necessidade de tornar 

públicas, de modo monumental e de forma adequada, as intenções e o 

programa político do príncipe e da classe dirigente, inicialmente legitimado pela 

vitória. O arco honorário entrou definitivamente e de forma estável na esfera 

pública, transmitindo a oficialidade da dedicação senatorial; e apenas foi 

superado, quantativamente, pela estatuária honorária. 

 Durante o século III, sob o aspecto quantitativo, verificou-se em Roma, 

como na Itália, uma sensível contração na dedicação de arcos honorários. 

Todavia, durante a comemoração dos vinte e cinco anos do governo de 

Septímio Severo e de Caracala (193-217) ocorreu o contrário, um período de 

intensa atividade construtiva de arcos honorários, sobretudo na região Africana 

e, em medida mais contida, na Ásia Menor. Certamente, a origem norte-
                                                           
9
  Retomaremos a questão das virtudes no capítulo III, quando faremos uma leitura tanto das inscrições 

e das imagens em cada um dos arcos, porém o parêntesis aberto aqui foi para ressaltar a importância do 
arco triunfal na difusão das honras adjudicadas pelo Senado em forma de um projeto de lei ratificado 
pelo povo romano. 
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africana da família imperial explique a frequência da dedicação nesta região e, 

sob o ponto de vista numérico, assumiu o índice mais alto de toda a época 

imperial. Também nesta província foi notado um verdadeiro marco de liderança 

na experimentação de uma nova forma arquitetônica para o arco honorário da 

época severiana, entretanto, em Roma os arcos desse período seguiam a 

antiga tradição da segunda metade do século I, sobretudo em relação à 

dedicação senatorial. 

 A rarefação da iniciativa tornou-se mais perceptível nas décadas 

seguintes, tanto em Roma, quanto na Itália e nas províncias, com uma parcial 

recuperação, porém de breve duração – no curso do período tetrárquico. O 

arco honorário se apresentou como um instrumento eficaz nos anos iniciais e 

no final do século, acompanhando dois momentos cruciais sobre o plano 

histórico, por um lado a tentativa dos Severos em dar segurança às fronteiras 

do Império concomitante à continuidade dinástica no poder, de outro a reforma 

institucional da Tetrarquia. Sobretudo, em Roma e na Itália nos atormentados 

meados do século III, da morte de Caracala ao reordenamento do Império pela 

tetrarquia, quando os arcos se apresentaram com deficientes iniciativas, e por 

outro lado com significativas exceções (DE MARIA, 1988, p. 140-2). 

  Por fim, podemos afirmar que na Roma imperial os arcos triunfais 

podiam ser considerados tanto produto quanto exemplo de uma linguagem 

honorífica vital para a construção do poder e sua legitimação. Antes de tudo, 

eles representaram a transformação da linguagem da vida pública, que se 

cristalizou sob Augusto. O primeiro Imperador utilizou o espaço do Fórum 

Romano para celebrar suas realizações militares e a divina fundação de uma 

nova dinastia. Nesse espaço e em suas imediações, vários arcos foram 

construídos, exemplificando que os símbolos e a linguagem artística 

acompanham a central preocupação em torno do poder. Por extensão, 

tomaremos os arcos triunfais como monumentos repositórios de memória e 

sentimento. Eles memorializavam os benefícios, vitórias ou a presença 

transitória da grandeza e do próprio poder imperial. Indubitavelmente, os arcos 

triunfais, assumiram dupla função, ou seja, de perpetuadores da memória e de 

legitimadores do poder. (ROSSI, 1995, p. 3; MUMFORD, 1998, p. 221; 

WALLACE-HADRILL, 1990, p. 144-5, BALANDIER, 1994, p. 38). 
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2.3  A memória como imperativo do poder político e sua materialização no 
monumento.  

 

Anteriormente estabelecemos que o aporte simbólico do poder 

estreitamente ligado a prática honorífica acarretou a criação de uma nova 

linguagem sob o Principado e que o arco triunfal foi relevante nesse processo. 

Podemos afirmar, ainda, que o arco a partir de sua finalidade celebrativa e 

exornativa, tornou-se indício da tendência romana de atribuir às formas 

arquitetônicas o caráter de estabilidade e de duração. Por outro lado, a ideia de 

estabilidade pôde comungar com o desejo de estabelecer uma relação 

concreta entre o passado histórico, o presente e o futuro, e se manifestou 

também em formas sensíveis, bem como, imperecíveis. Assim, o arco triunfal 

ao ser nomeado monumentum foi adequado à memória, à grandeza do 

imperador e de seus descendentes e assumiu a função de preservar o seu 

nome e suas realizações (WALLACE-HADRILL, 1990, p. 154-8; ARGAN, 2003, 

p. 173-4). 

Primeiramente, entendemos por monumento, no sentido mais antigo e 

verdadeiramente original do termo, uma obra criada pela mão do homem e 

edificada com o propósito preciso de conservar o presente de forma viva, na 

memória de gerações futuras, a lembrança de uma ação ou destino. Pode-se 

tratar de um monumento de arte ou de escrita, de acordo com o evento a ser 

imortalizado, e levado ao conhecimento do espectador pela expressão das 

artes plásticas ou com o auxílio de uma inscrição. A celebração e a 

comemoração do triunfo foi memorializada por intermédio do monumento. 

Dessa forma, a memória assumiu a forma de inscrição e também de 

representações figuradas ao intencionar a imortalização da vitória militar, que 

na maioria das vezes, a pedra e o mármore serviram de suporte à sobrecarga 

de memória, sobretudo no mundo romano (RIEGL, 2006, p. 43; LE GOFF, 

2003, p. 428). 

Acrescentamos que o sentido original do termo latino monumentum, que 

por sua vez deriva de monere (advertir, lembrar), aquilo que traz à lembrança 

de algo. A natureza afetiva do seu propósito é essencial – não se trata de 
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apresentar, de dar uma informação neutra, mas de tocar pela emoção, uma 

memória viva, que extrapola o mero sentido de informação. Dessa forma, 

chamar-se-á monumento tudo aquilo o que for edificado com a intenção de 

rememorar ou fazer com que as próximas gerações rememorem 

acontecimentos, sacrifícios, ritos ou crenças. Sua função antropológica 

constitui a sua essência. O restante é contingente e, portanto, diverso e 

variável e independe de seu gênero e formas: túmulo, templo, coluna, arco do 

triunfo, estela, obelisco, totem (CHOAY, 2006, p. 18). 

O monumentum como um sinal do passado, desde a Antiguidade 

romana tendeu a especializar-se em dois sentidos: o primeiro refere-se à obra 

comemorativa arquitetônica ou escultura, como o arco do triunfo. O segundo 

sentido, como um monumento funerário destinado a perpetuar a recordação de 

uma pessoa no domínio em que a memória é estritamente valorizada – a 

morte. O monumento legou à memória coletiva o poder de perpetuação, 

voluntária ou involuntária das sociedades históricas. Assim, os arquivos de 

pedra acrescentaram à função de arquivos propriamente ditos um caráter de 

publicidade aparelhando-se na ostentação e na durabilidade da memória 

lapidar. Todavia, não podemos esquecer outra forma de memória ligada à 

escrita, ou seja, o documento escrito, e independentemente do material 

empregado, se do osso ao papel, tem em si um caráter de monumento, pois 

não existe memória coletiva bruta (LE GOFF, 2003, p. 428). 

 Desde a Antiguidade, as esculturas de natureza diversa e os 

monumentos ocuparam espaços públicos e glorificaram personagens, fatos 

cívicos e atestaram a cultura moral de um povo e o perene reconhecimento de 

seus benfeitores. Assim, a estrita relação entre arquitetura, monumento e 

história nos faz refletir se a arquitetura histórica poderia ser definida como uma 

linguagem, uma arte ou uma ciência? Como linguagem, o edifício dialoga com 

o expectador e indica-lhe o motivo pelo qual foi erguido. Portanto, podemos 

afirmar que a arquitetura é uma linguagem, ao exprimir diferentes sentimentos 

e pensamentos por caracteres significativos; diferenciando-se de uma simples 

construção, já que a construção tem por objetivo atender apenas às 

necessidades físicas dos homens. Analogamente, o monumento ao almejar 

maiores ambições, como o desejo de glória e para a posteridade, e 
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imortalidade, se distancia igualmente de uma construção e aproxima-se da 

arquitetura (POULOT, 2009, p.49).  

 Podemos eliminar a distinção existente entre monumento histórico e 

artístico, como se estas características fossem intrínsecas e excludentes. 

Portanto, todo monumento histórico é também artístico em alguma medida, e 

todo monumento artístico é concomitantemente histórico. Dessa forma, a arte e 

a arquitetura possuíram um papel importante na fixação de espetáculos 

públicos na memória do povo romano, ao se considerar o caráter efêmero 

destes eventos, como os das celebrações triunfais. Estas celebrações 

possibilitavam, frente aos olhos dos romanos, que se revivesse o sucesso da 

batalha. Ora o triunfo foi revivido pelas procissões, ora reproduzido no mármore 

e em alguns casos em ambas as situações. Ademais, como já nos referimos no 

capítulo I, o triunfo poderia ser concedido ou recusado pelo Senado, ou então, 

a recusa poderia partir do próprio general. Nesse contexto, a vitória militar, 

quando não rememorada pela celebração triunfal, poderia advir de muitos 

memoriais colossais que se tornaram familiares na paisagem de Roma ou em 

suas províncias (BEARD, 2007, p.2 e19; RIEGL, 2006, p. 46;). 

Nesse sentido, deve-se destacar que a memória era valorizada como 

imprescindível à coesão dos laços sociais, antes mesmo da instituição da 

razão, como instrumento de compreensão do mundo, no século V a. C, quando 

prevalecia o fundamento mítico-poético e a memória era sacralizada. Por essa 

época, a fama e a glória destinavam-se aos grandes e merecedores da 

imortalidade. Em Roma, a memória histórica foi alimentada pelos festivais, bem 

como, pelos seus monumentos. Em razão de costumes sociais, o fenômeno de 

comemoração opõe-se à memória privada. No início do período Imperial, um 

caminhante encontraria edifícios e monumentos associados a homens, cuja 

memória e exempla, assim como a tradição, foram perpetuadas na paisagem 

romana, assim como, as tradições políticas republicanas (RICOEUR, 2007, p. 

45). 

Indubitavelmente, a memória assumiu uma grande importância para os 

romanos em quase todos os aspectos de sua existência. Assim também o 

campo das artes e, mais especificamente, o da arquitetura, se tornou um dos 

suportes centrais para a fixação das celebrações triunfais na memória coletiva 
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romana, sobretudo pelos arcos triunfais Para o romano, o passado definia o 

presente, tanto em nível individual quanto coletivo e o desligamento deste, 

implicava em uma perda de identidade, o que tornava o recurso do 

apagamento público da memória, muitas vezes, algo perigoso.  

Portanto, recordar o passado caracterizava-se como um imperativo 

social e político. Enfatizamos que a memória estabeleceu o cerne do poder sob 

o Principado, pois a imagem pública do imperador deveria refletir as suas 

várias funções. Igualmente, as celebrações triunfais e os imponentes 

monumentos tiveram um importante papel na constituição da memória imperial 

ao registrar as façanhas miltares e a glória marcial dos imperadores, uma 

memória instrumentalizada no cruzamento de uma expressão privada e pública 

(GOWING, 2005, p. 2, NOREÑA, 2001,p. 146; RICOEUR, 2007, p. 92). 

Nosso interesse concentra-se no valor de rememoração. Enquanto que, 

no Oriente antigo, os monumentos eram de fato quase exclusivamente dos 

indivíduos ou de famílias, entre os gregos e os romanos surgia o monumento 

patriótico, sob a proteção de grupos maiores: a garantia de uma vida mais 

longa apresentava, então, em contrapartida, um mínimo de cuidado, na escolha 

de material, que deveria ser o mais durável e inalterável possível.  Os arquivos 

de pedra ao assimilarem o caráter de propaganda, apostaram na ostentação e 

na durabilidade e a memória alimentou o símbolo de potência e de glória. 

Portanto, o presente decide não apenas o que lembrar, mas o como deve ser 

lembrado (Cf. RIEGL, 2006, p. 43-46).  

De maneira idêntica, podemos falar de uma mémoria instrumentalizada 

no sentido de rememoração, quando as novas dinastias, a partir do Principado, 

perceberam muito bem essa possibilidade como forma de legitimação do 

poder. A começar por Augusto que, ao concentrar o poder em suas mãos, 

marcou de forma definitiva uma ruptura na história de Roma e, por vezes, ela 

significou a perda de autonomia e liberdade, o que gerou uma forma velada de 

frustração nos meios senatoriais, ainda que formalmente os poderes 

continuassem a ser divididos. Nesse momento, manteve-se uma viva ligação 

com o passado Republicano e foi necessário transitar entre a memória 

histórica, a coletiva e a individual. Quando consideramos a memória partilhada, 

lembramos que os romanos parecem ter reconhecido esse conceito e, para 
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Cícero, a memória não era apenas uma prerrogativa dos governantes, mas da 

sociedade em geral – a civitas, a res publica  também podiam possuir uma 

memória e tinham a mesma obrigação na sua preservação. A preservação da 

memória pública foi instrumentalizada pelos arquivos e pelas práticas 

comemorativas, como as procissões e festivais, laudationes, túmulos, 

inscrições e monumentos (GOWING, 2005, p. 15).  

No plano político, em Roma, a autoridade se fundamentou na 

instauração do vínculo social. Assim  toda sociedade foi concebida no 

cruzamento do vínculo horizontal da vivência comum com o vínculo vertical da 

autoridade. A legitimidade se assentou na contínua e bem sucedida existência 

desse vínculo. O velho adágio Potestas in populo, auctoritas in senatu (o poder 

está no povo,  a autoridade está no Senado) exemplifica a questão e permite 

inferir sobre a atribuição de autoridade e poder, sobretudo quando instituições 

tradicionais como o Senado e o Povo passaram a conviver com um poder 

pessoal centrado nas mãos do Príncipe. A experiência social e os sistemas de 

valores herdados do passado e a autoridade dos antigos validaram a 

sociedade romana e, nestes termos, Augusto (27 a.C) afirmou claramente: 

Transferi a res publica do meu poder (potestas) para o domínio (arbitrium) do 

Senado e do povo de Roma. A questão eminentemente política trouxe à tona a 

detenção da autoridade em termos de legitimidade (RICOEUR, 2007, p. 72- 75; 

FINLEY, 1983, p. 39). 

Não pretendemos avaliar a declaração de Augusto, mas ressaltar a sua 

habilidade em apostar na ideia de continuidade sem que esta implicasse em 

petrificação, já que para os Romanos o mos – o hábito, os usos e os costumes 

– tinha grande importância. Augusto marcou o início de uma nova era, o 

Principado, e tentou resgatar a unidade romana nas suas origens quando a 

memória coletiva foi modelada sob a rubrica do poder centralizador do 

Príncipe. O passado, então, pôde ser colocado como o árbitro do desejo de 

ruptura ou continuidade, consoante a pretensão de resgatar os valores 

tradicionais. Assim, a memória dá o tom no início do novo sistema político e 

assumiu a dimensão prática, na ambição de tornar Roma a domina mundi,  a 

senhora do mundo. A atitude de Augusto ilustra  bem como a memória tornou-

se altamente seletiva com pequenas e grandes decisões articuladas com a 
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escolha do Imperador do que lembrar ou esquecer (Cf. BUSTAMANTE, 2006, 

p. 113; FINLEY, 1983, p. 39). 

Todavia, o Principado não pode ser definido como um sistema de 

imposições que se abatiam sobre uma aristocracia submissa, mas sim como 

uma situação social, resultado de um rearranjo de forças políticas de forma 

instável e dinâmica de restrições dos espaços de atuação tanto dos súditos 

mais privilegiados do regime, como do próprio príncipe. Assim, o príncipe que 

transgredisse abertamente as normas, como foi o caso de Calígula ou 

Domiciano, arriscava-se a encontrar um fim trágico. Portanto, a memória foi 

convocada e o Principado tomou sua forma e identidade política de instituições 

do passado (GALVÃO, 2004, p. 315-6). 

Contudo, a memória da República passou a ser utlizada por vários 

grupos de pessoas, não apenas pelos primeiros imperadores que 

oportunamente perpetuaram o mito de uma res publica restituta, mas também 

por aqueles que dela desacreditavam. No início do III século, Septímio Severo 

construiu seu arco triunfal e grafou no ático: ob rem publicam restitutam (pela 

res publica restaurada). Sua atitude foi desacreditada como possibilidade de 

recuperar a República anterior a Augusto. Possivelmente, como um novo 

Augusto, Septímio mais estivesse procurando associar sua imagem à memória 

do fundador do Principado, do que cogitar a possibilidade de governar nos 

moldes republicanos. A inserção de seu arco no Fórum Romano posicionado 

diagonalmente em relação ao de Augusto reforça esse propósito.  

No período correspondente ao da dinastia Flávia, começaram a 

despontar os primeiros sinais de caracteres políticos bastante diferentes das 

pimeiras décadas do Principado. A necessidade de reivindicar um regresso à 

Républica foi amenizada, e a realidade do Principado foi largamente aceita, 

assim como, a capacidade de individuar-se e torna-se uma marca distintiva. 

Nesse período, a memória republicana quando emergida, dizia respeito mais à 

tradição do que a valores políticos. A reverência ao passado foi manisfesta na 

preservação física dos vestígios da Roma pré-imperial, concomitantemente aos 

novos edifícios muito mais ambiciosos que os de seus antecessores 

(GOWING, 2005, p. 106). 

Por outro lado, o anverso da memória constitui-se no esquecimento; 
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lembrar-se foi em grande parte, o não esquecer. O fenômeno da damnatio 

memoriae (danação da memória), ou seja, a supressão da memória tratava-se 

de um recurso por meio do qual podia-se apagar a memória de um governate, 

eliminando todas as referências a sua existência. Assim, o nome do morto 

deveria ser removido de todas as inscrições e todos os retratos públicos 

deveriam ser destruídos. Esta prática evidencia uma forma de controle sobre a 

memória, que os romanos temiam e consideravam como a maior desonra que 

podiam receber. Desta forma, a supressão da memória tornou-se um 

componente crucial da autoridade política, neste caso, do Senado ou do 

próprio Imperador (GOWING, 2005, p. 2-5). 

 Assim, recorremos ao arco de Septímio Severo para exemplificar a 

prática da damnatio memoriae que foi imputada a Geta pelo Senado a pedido 

de seu irmão e assassino, Caracala, como forma de legitimar seu ato. Geta foi 

declarado inimigo público pelos Pretorianos, logo após o seu assassinato e a 

penalidade que lhe foi imposta não atingiu a imagem de seus familiares, ou 

seja, da domus divina severiana. Contudo, algumas imagens de Geta 

resistiram à danação de sua memória, como as moedas que estavam 

entesouradas, algumas estátuas e bustos.  

Porém, a maior parte das imagens públicas de Geta não tiveram a 

mesma sorte, como por exemplo, a pintura de um painel de madeira (30,5 cm 

de diâmetro) realizado por ocasião da visita da família imperial ao Egito, 

aproximadamente no ano de 199, como prova de lealdade à domus imperial10  

(Fig. 6). Nesta, a imagem de Geta foi apagada após a sua damnatio memoriae. 

Assim, também ocorreu com o arco triunfal (203), no Fórum Romano, dedicado 

pelo Senado em honra a Septímio e sua família pela vitória sobre os Partos. O 

nome de Geta foi suprimido da inscrição e no local a titulação de Caracala 

ampliada11. Esse ocultamento do nome de Geta permite inferir que a arte do 

silêncio é parte integrante da arte política (Cf. GONÇALVES, 2002, p. 370-90; 

BALANDIER, 1994, p.29). 

                                                           
10

 Uma composição dinástica na qual Septímio exibe as insígnias reais. Os bustos do Imperador e de seu 
filho Caracala (com doze anos de idade), encontram-se à frente dos bustos da Imperatriz e do filho mais 
novo (com dez anos). Essa imagem revela uma clara definição do processo sucessório e a essa época 
Caracala já havia adquirido o estatuto de Augusto, enquanto Geta era apenas César. 
11

 Ver capítulo III, p. 134. 
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A construção da imagem do imperador pôde contar com a memória 

como fonte legitimadora do poder e implicou em mecanismos de controle que 

induziam a boa ou má imagem do imperador. Domiciano que difamava a 

memória de seu irmão Tito nos discursos e nos éditos, astutamente lhe atribui 

a homenagem da apoteóse e a construção do arco triunfal. O ressentimento 

produzido por uma raiva contida, mal elaborada e mal resolvida e, 

constantemente, reiterada desempenhava um papel importante na constituição 

do regime imperial. Domiciano teria tentado nivelar-se ao irmão em obras e 

reputações. Sua aparição em público sempre acontecia atrás do pai e do 

irmão. No triunfo da Judéia, acompanhou-os montado num cavalo branco. Dos 

seis consulados que obteve, um apenas foi ordinário e este ainda concedido 

por Tito, que lhe deu o sufrágio.  

 

 
Figura 6: Familía de Septímio Severo. 

Pintura de painel, têmpera sobre madeira, diâmetro 30,5cm 
In: SIEBLER,M. Arte romana, 2008, p. 78 

 

Portanto, ao erguer o arco triunfal, Domiciano possivelmente não estava 

preocupado em perenizar a mémoria de seu irmão, Tito ou do pai, e sim salvar 

a própria memórria. Ao buscar apoio nas figuras divinizadas de seus 

antecessores, Domiciano teria remontado a sua genealogia a uma origem que 
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legitimasse sua auctoritas, porém não conseguiu escapar à damnatio 

memoriae (SUETÔNIO, VIDA DE TITO FLÁVIO DOMICIANO, c. 119/122, p. 

497-8). 

Em relação à Antiguidade Clássica, a questão da preservação ou da 

reutilização dos monumentos apresentava-se sob duas formas distintas: a 

reutilização global, combinada ou não com as reformas; fragmentação em 

peças e pedaços, utilizáveis para diferentes fins e lugares. Os monumentos 

antigos não foram, contudo apenas reciclados, eles foram cortados em partes e 

incorporados em novas construções e muitas colunas, estátuas, frisos foram 

retirados dos edifícios, que faziam a glória das cidades, e Roma a partir do 

século VI foi à maior fonte de materiais prestigiosos. No arco de Constantino, 

nos deparamos com a questão da reutilização e que muitas vezes foi 

associada à intenção de embelezamento, ou justificada por antigos eruditos 

pela carência de boas oficinas em Roma.  

Todavia, discordamos de que essa reutilização tenha acontecido no arco 

de Constantino por motivos meramente estéticos ou técnicos. Se a memória foi 

tão cara aos romanos, certamente Constantino entendera não apenas a 

importância da preservação de uma boa memória, como instrumento 

propagandístico, e assim buscou associá-la a dos bons Imperadores Trajano, 

Adriano e Marco Aurélio. Portanto, o monumento atua sobre a memória e faz 

emergir o passado sobre o presente, mas não um passado qualquer e sim um 

passado localizado e selecionado, por meio de uma imagem favorável na 

legitimação do poder de Constantino (CHOAY, 2006, p. 18-34; SIEBLER, 2008, 

p. 84).  

Em suma, podemos afirmar que no novo sistema político, a memória 

pública poderia ser ativada de várias formas, sobretudo pelas práticas 

comemorativas. Estas se tornaram uma ferramenta imprescindível no início do 

Principado e também no Dominato ao rememorar a vitória militar. O passado 

coletivo, elaborado como marco de uma tradição ou de um costume se 

converteu em fonte de legitimidade. As interpretações do passado como 

legitimadoras do presente, assim como, a institucionalização de práticas 

simbólicas, colocadas a serviço da sacralização cívica do tempo, colocaram em 

cena característcas comuns à construção da memória individual (refundação, 



 

Entre linhas e superfícies, o poder e a memória nos Arcos Triunfais na Roma Imperial (Séculos I-IV) 84 
 

 

identificação, filiação, distinção e finalismo), sendo igualmente seletivas e 

fragmentadoras na sequência dos acontecimentos. Ao eleger um objeto de 

culto cívico, grandes homens ou acontecimentos garantiram suas memórias. 

Portanto, os arcos triunfais corresponderam bem a essa imagem, com 

sua finalidade celebrativa e exornativa, e constituem um indício da tendência 

romana em atribuir a certos objetos os símbolos ligados à estabilidade e à 

duração. Eles ainda eram capazes de representar os valores ideológicos sobre 

os quais se fundou o Império. Portanto, o conceito de monumento foi essencial 

para a arquitetura romana, ligada à vontade de estabelecer uma relação 

concreta entre o passado histórico, o presente e o futuro, manifestando em 

formas sensíveis e imperecíveis a perenidade daqueles valores (ARGAN, 2003, 

p. 172-3; BALANDIER, 1994, p. 19; CATROGA, 2001, p. 59-61). 

 

2.4  A inserção espacial dos arcos triunfais e os l ugares de memória. 

     

 A inserção dos monumentos triunfais no espaço urbano não foi projetada 

em locações despretenciosas e uma primeira relação foi estabelecida com a 

rota do cortejo triunfal, considerando que várias formas de pertencimento, 

circunscritas em um determinado espaço delimitado e gerado, podem fornecer 

referências para a compreensão da dimensão simbólica da arquitetura. 

Podemos afirmar que os arcos foram inseridos em um espaço criado pela 

arquitetura e que este correspondeu ao domínio étnico, ou seja, à esfera de 

influência que pode ou não ter efeitos físicos sobre certa localidade geográfica, 

a cidade de Roma. A percepção desse espaço ou a experiência visual está 

apoiada em elementos adicionais, como a memória, medidas, crenças sobre a 

constituição física das coisas e do conhecimento de suas relações com o 

espaço (LANGER, 2006, p. 73-91). 

     Mediante essas considerações podemos afirmar que a localização de 

um monumento no sistema urbano é uma questão relevante e implica em duas 

situações distintas. Tanto, ele pode ser inserido em uma área já altamente 

qualificada ou pelo contrário, um monumento, com uma tipologia específica, 

agrega valor ao local. Portanto, o arco honorário, pela sua instância 
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comunicativa, integrou-se à primeira situação. Especificamente em relação aos 

três monumentos tratados neste estudo, podemos afirmar que o Fórum 

Romano foi o referencial, celeberrimus locus; ainda que os arcos de Tito e de 

Constantino estejam locados em suas imediações. Todavia, entre o Fórum e o 

Palatino, vários arcos foram implantados, pois eram áreas tradicionalmente 

dedicadas a mais alta manifestação da vida cívica (CORLÀITA, 1979, p. 31). 

     Podemos considerar a origem do Fórum Romano como geográfica e 

histórica concomitantemente – uma zona baixa e pantanosa, entre colinas 

íngremes, cujo centro era constantemente alagado durante as chuvas. No 

Esquilino, Viminal e Quirinal (fig. 7) estabeleceram-se os latinos e os sabinos e 

esse local teve sua primeira referência como necrópole, depois sede de 

batalhas, ou mais provavelmente, de ritos religiosos. Assim, se tornou cada vez 

mais propício à sede de uma nova forma de vida. 

     A conformação geográfica ditou o percurso das trilhas, e posteriormente 

das estradas, subindo pelos vales no sentido de seu aclive mínimo (via Sacra, 

Argiletus, Vicus Patricius); assim, formou-se uma estrutura imposta pelo 

terreno. Por volta do século IV a. C, o Fórum cessou sua atividade inicial como 

lugar de mercado e se tornou uma verdadeira praça coberta de estátuas, de 

templos, de monumentos; dessa forma, o vale, que era cheio de nascentes 

locais, lugares sagrados, mercados e tabernas, tornou-se rico em basílicas, 

templos e arcos, e permaneceu sulcado por duas grandes vias, a Sacra e a 

Nova, em que desembocaram várias ruelas. 

Durante o período do Principado, a área do Fórum Romano sofreu o 

acréscimo dos Fóruns Imperiais (Fig. 8) e até o final do Império não perdeu seu 

caráter essencial de lugar de encontro. A via Sacra era um local de 

adensamento de pessoas, que aguardavam à hora dos espetáculos e à 

abertura das termas. Nos espaços abertos do Fórum, os oradores podiam 

dirigir-se a grandes multidões. Nele corriam os boatos ou se reuniam vastas 

multidões para assistir os desfiles militares. Dessa forma, o Fórum se tornou 

um fato urbano e resumiu Roma e foi parte de Roma (MUMFORD, 1998, p. 

245).  

O Fórum foi organizado sob um plano axial, no qual seus edifícios se 

posicionavam simetricamente em relação ao eixo, bem como numa escala 
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monumental. Os romanos procuravam criar espaços em que uma pessoa se 

deslocasse sempre para frente. As grandes edificações dirigiam o transeunte 

de forma que se colocasse diretamente frente a elas. A regra do olhar e 

obedecer correspondia ao olhar e acreditar e possivelmente deu origem aos 

acréscimos dos Fóruns Imperiais colocando face a face os romanos com o 

poder. 

 

 
Figura 7: As sete colinas de Roma 

A – Aventino (Aventinus); B – Campidoglio (Capitolinus); C - Célio (Celius); 
D- Esquilino (Esquilinus) ; E  - Palatino (Palatinus); Quirinal (Quirinalis); F –  Viminas (Viminalis). 

Fonte: Disponivel em: <http://pre-vestibular.arteblog.com.br/87/>. Acesso em:2 out. 2010 

 

Enquanto lutava na Gália, Júlio César quis perpetuar-se na memória dos 

romanos, imaginando fazê-lo por meio de um novo fórum (46 a. C), na Colina 

do Capitólio, a oeste do Fórum Romano. Dessa forma, não apenas garantiu 

mais espaço para os negócios legais da República, mas demonstrou aos 

romanos o poder de César. A origem divina do Imperador e de sua família foi 

materializada pela construção de um templo à Venus Genetrix, que ocupava 

posição dominante, compelindo o espectador a se posicionar de frente para o 
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templo, sublinhando a presença intimidatória do próprio César.  

 

 

 

 

Figura 8: Forum Romano e a inserção dos Foruns Imperias 
Fonte: Martinelli, M. El  libro de Oro de Roma, 1995, p.20 

 

O Fórum Romano (Fig. 8) sujeito a intervenções semânticas e 

freqüentes renovações correspondia ao centro de Roma e foi análogo à ágora 

de Péricles, em virtude da mescla que ali havia de política, economia, religião e 

vida social. Nessa praça pública, a ordem visual posicionou o Comitium, a 

Rostra e a Curia e os edifícios ocupados pelo Senado Romano e a geometria 

do poder regulou a intimidade de cada um. Portanto, tratar o Fórum como um 

lugar geográfico implica considerá-lo e compreendê-lo dentro das teias de 

significação nas quais ele está inserido. Assim, a sua análise ultrapassa os 

seus aspectos físicos concretos, pois foi agregada à sua visibilidade uma 

dimensão invisível, que alguns autores denominam espírito, composta pelos 

Arco de Tito Arco de Septímio Severo 
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valores, significados, sentimentos, concepções e ideias (SENNETT, 2006, p. 

100-2; RIBEIRO, 2003, p. 77).  

Os romanos acreditavam que cada lugar era governado pelo genius loci, 

um espírito guardião que presidia tudo o que ocorria naquele lugar. Esse 

espírito conferia a vida às pessoas e aos lugares, acompanhando-os do 

nascimento à morte e conferindo-lhes um caráter distinto. Assim, a atmosfera 

de um lugar geográfico específico também pode ser condicionada pelos 

acontecimentos que nele ocorreram com maior freqüência, que nele ocorrem 

ou que poderiam acontecer. A transposição desse conceito para um 

acontecimento singular, o triunfo, que foi símbolo da celebração do poder 

militar e da estabilidade dinástica, parece ter sido um aspecto fundamental da 

estratégia imperial de legitimidade política. Assim o Fórum Romano deveria ser 

o local mais visado pelos Imperadores para a instalação de seus arcos, já que 

espacialmente ele representava o centro do mundo, durante o Império, e era 

uma área tradicionalmente consagrada as mais altas manifestações da vida 

cívica (ROSSI, 1995, p. 152). 

Indubitavelmente, toda lembrança está intrinsicamente associada a um 

lugar, e como um indício de recordação oferece alternadamente um apoio à 

memória que falha, um auxílio contra o esquecimento. Esses lugares de 

memória permanecem como inscrições e monumentos, que podem ser lidos 

potencialmente como documentos. Contudo, o vínculo entre a lembrança e o 

lugar suscita um difícil problema na articulação da memória com a história, que 

também é geografia. O lugar não é indiferente à coisa que o ocupa, ele é o 

espaço vivido e guardião da memória pessoal e coletiva, portanto, o fenômeno 

público da comemoração tem papel preponderante no tempo social, como  

lugar de memória (RICOEUR, 2007, p. 60). 

     Faz-se necessário distinguir aqui, lugar de ambiente, considerando que o 

primeiro termo refere-se à relação singular entre a situação local e as 

construções naquele lugar. O lócus como fato singular é determinado pelo 

espaço e pelo tempo, por sua dimensão topográfica e por sua forma, por ser 

sede de acontecimentos antigos e novos, por sua memória Já o ambiente, 

parece estar ligado à ilusividade ou concebido como uma cena e, como tal, 

requer ser conservado, inclusive em suas funções. Trata-se de uma 
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permanência necessária de funções, que salvam com sua simples presença a 

forma e imobilizam a vida, sobretudo quando a relação com o ambiente está 

caracterizada funcionalmente, em termos de política e de poder. 

Ressaltamos que as imagens espaciais desempenham um papel na 

memória coletiva, sobretudo quando um grupo é inserido numa parte do 

espaço. A coletividade o transforma à sua imagem, sobretudo quando ele se 

sujeita e se adapta às coisas materiais que a ele resistem. Desta forma, a 

cidade é memória coletiva dos povos e, restringindo-nos ao Fórum, como lócus 

da memória coletiva dos romanos, podemos considerar que, para os antigos, a 

imagem da cidade não se separava da lembrança das leis, dos lugares 

sagrados e de sua materialidade. Os próprios arcos inseridos no Fórum ou no 

seu entorno imediato como elementos de celebração têm uma relação direta 

com a memória do triunfo e com antigos monumentos pré-existentes de grande 

significado (LYNCH, 1997, p. 3). 

      Essencialmente como lugares de memória, as imagens visuais evocam 

nomeadamente associações a eventos históricos e personalidades, logo, laços 

profundos com o espírito do lugar e os monumentos estão altamente 

comprometidos com esses laços.  Antes de estabelecer uma congruência entre 

o visual e a articulação funcional desses nos arcos honorários, lembramos que 

no pensamento Aristotélico a experiência política não estava dissociada da 

visualidade e que ambas poderiam nortear os limites da cidade. Igualmente, o 

limite populacional resultaria do que pudesse ser alcançado com um único 

olhar, estabelecendo uma concepção ao mesmo tempo estética e política da 

unidade urbana (GOWING, 2005, p. 10; 132; RICOEUR, 2007, p. 45). 

Halbwachs, um dos primeiros teóricos sobre memória social, ressalta a 

estreita relação da memória com o espaço, na medida em que os elementos 

constitutivos da memória são acontecimentos vividos pessoalmente e pelo 

grupo ou pela coletividade, da qual a pessoa se sente parte. Esta relação traz, 

conseqüentemente, outros dois elementos envolvidos na memória e presentes 

nos acontecimentos: as pessoas (personagens) e as atividades, pois não existe 

memória que não se apóie num quadro espacial. A apreensão da memória nos 

conduz, desta forma, à construção do sentido urbano; faz emergir os 

significados e valores dos lugares, atribuídos por indivíduos que neles estão, 
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fomenta as ligações simbólicas entre o ambiente de uma pessoa e suas 

crenças essenciais. Especificamente no caso de Roma, a ordem visual se fazia 

tanto para o governante, quanto para o governado, pois o ambiente físico 

deveria favorecer um regime duradouro (HALBWACHS, 2004, p. 137-67).  

Mediante as considerações em relação à inserção dos monumentos e da 

importância do Fórum neste contexto, comentaremos sobre a localização dos 

arcos de Tito (81), Septímio Severo (203) e Constantino (315), considerando 

não apenas as distâncias geográficas, mas temporais; as transformações 

físicas em Roma e no próprio Fórum, bem como as alterações semânticas, 

dessas relações. Primeiramente, tomaremos o arco de Tito e o de Septímio 

Severo, localizados na Via Sacra, sendo que o primeiro está na parte summa e 

o segundo na parte ínfima, na extremidade ocidental. A Via Sacra era 

considerada o antigo decumanus perpendicular ao cardo e que na época 

clássica ficou conhecida o Vicus Tuscos (Rua dos Etruscos). Pela via Sacra 

passavam as procissões triunfais e a localização de arcos sobre essa via 

conferiu uma negociação complexa do capital simbólico entre o bem sucedido 

general e o Senado, mas também remeteu à teoria da purificação e à 

reintegração do general e de suas tropas, para além de um ato de puro 

exibicionismo (CORLÀITA, 1979, p. 36; BEARD, 2007, p. 332-3).  

Possivelmente, uma escolha topográfica de prestígio contra uma 

inserção orgânica, transformou o arco em um elemento mais ativo na 

caracterização formal do complexo forense. Desta forma, a localização dos 

arcos de Tito e Septímio recuperou a dimensão longitudinal da Via Sacra entre 

estes dois extremos monumentais, ligando a parte interna do Fórum ao seu 

entorno. O arco de Tito (Fig. 9 e 10) ficava sobre a Colina Velia, aberto sobre a 

parte externa do Fórum, em um enquadramento de efeito sobre o Vale do 

Coliseu – o epicentro do programa edilício da dinastia Flávia. Essa relação, 

ainda que possa ser mais apropriada conceitualmente que visualmente, não se 

distancia da coerente admiração pelos eixos axiais (CORLÀITA, 1979, p. 38; 

BRILLIANT, 1967, p. 88). 

A estratégica localização do arco de Tito  não se limitou aos aspectos 

visuais, porém estava em sintonia com a visão que os romanos possuíam 

sobre o poder do lugar. Tanto a história quanto o ritual associados a um lugar e 
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seus monumentos auxiliaram na criação da identidade urbana por meio de 

visadas entre os monumentos. Estes tanto podiam ligar o patrono de um 

monumento a outro, quanto estabeleciam uma associação visual e histórica. 

Em outras palavras, o arco de Tito fez parte de um programa construtivo 

justaposto ao de Augusto, ainda que fora dos limites do Fórum, e tornou-se um 

meio de legitimizar a nova dinastia. Além disso, o arco pôde ser considerado a 

porta de entrada para duas diferentes áreas de Roma, ou seja, para o 

tradicional espaço do Fórum e os para os dois monumentos Flavianos, o 

Coliseu e a fonte Meta Sudans12. O primeiro foi considerado o ícone da 

munificência pública da dinastia e o segundo identificou o ponto no qual a 

procissão triunfal se direcionava para o Palatino (Figs. 14-16). Tanto o Coliseu 

quanto o Meta Sudans marcaram enfaticamente este importante trecho da 

procissão de triunfo e visualmente pontuaram o caminho triunfal. Assim, 

estabeleceu-se uma ligação visual e simbólica, por meio da monumentalidade 

das edificações sobre o Vélio, como uma área de aglomeração; a associação à 

divindade pelos Templos de Vespasiano e o da Paz; os arcos e sua relação 

com a vitória militar, entre o Fórum Transitório e a Domus Flavia, como as 

novas instituições da dinastia. 

Portanto, se os projetos arquitetônicos flavianos espelharam-se nos de 

Augusto, podemos afirmar que cuidadosamente algumas relações topográficas 

estabeleceram uma velada intenção de legitimar a sucessão dinástica e 

consequentemente identificar os herdeiros como os legítimos do trono, tanto 

como divinos e capazes de proteger as fronteiras de Roma. A jornada até a Via 

Sacra e a travessia do Fórum até o Capitólio foram o percurso da procissão 

enfaticamente pontuado por suas construções, como o Meta Sudans, o arco de 

Tito e o Templo de Vespasiano (THOMAS, 2004, p. 34-41). 

 

                                                           
12

  Fonte em forma cônica - sua construção foi atribuída a Domiciano entre os anos 89-96 e suas ruínas 
foram preservadas até 1936, quando Mussolini autorizou sua destruição para dar espaço à nova 
rotatória em torno do Coliseu. Ela estava situada na junção de quatro regiões da antiga Roma (I, III,IV, X) 
e entre o Coliseu ,o Templo de Vênus e Roma e do Arco de Constantino. Esta fonte também funcionou 
como a meta de um circus em torno da qual girava um carro em uma corrida. Esse sentido foi 
transportado para a Meta Sudans, como ponto de viragem da procissão triunfal à esquerda 
direcionando-a a Via Sacra e ao Fórum Romano. Sudans possivelmente significou “suada”, ou seja, a 
água ao invés de ser jorrada no topo do monumento, escorria por meio de alguns orifícios na superfície 
do cone.  
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Figura 9: Localização dos Arcos Triunfais 
Fonte: HINTZEN-BOHLEN, Brigitte. Arte y Arquitectura Roma, 2001, p. 74;92;96. 

 

 
Figura 10: Arco de Tito - perspectiva aérea. 

Fonte: Disponível em:< http: www.maquetes historiques.net/page 25H.htmlL >.Acesso: 20 jun 2010 
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Figura 11: Plano do centro de Roma ao tempo de Domiciano (M. Torelli) 
Relação do Arco de Tito com o programa construtivo dinástico: 1- Templo do deificado Vespasiano; 

2– Equus Domitiani; 3 – Fórum Transitório; 4 – Arco de Domiciano, 5 – Domus Flavia; 
6 – Arco de Tito; 7 – Suposta localização do Arco de Vespasiano. 

 
Fonte: THOMAS, M. L. (Re)loating Domitian’s horse of glory, 2004, p.33. 

 

Assim, como o arco de Tito, o de Septímio marcou uma etapa importante 

da procissão triunfal sobre a Via Sacra – área suficientemente larga e de 

melhor visibilidade, sem a interferência de outras estruturas. Seu 

posicionamento, a noroeste do Fórum Romano, entre a Rostra e a Cúria, 

sinalizou uma visual conexão entre o Imperador e o Senado (Fig. 11). 

Analogamente, sua proximidade com a Cúria correspondeu ao desejo de  

legitimação por parte dos Senadores, e que para Cômodo, seu irmão adotivo, 

ao inserir uma estátua assemelhando-se a Hércules, antes do portal do Senado  

significou intimidação Além disso, sua posição em frente ao Templo da 

Concórdia simbolizava tanto a harmonia esperada entre os Senadores e o 

Imperador, quanto à unidade da família Severa (BRILLIANT, 1967, p. 87).  
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A vitória sobre os Partos assinalou uma virtuosa herança dinástica, após 

as guerras civis e já havia legitimizado a sucessão do Imperador Augusto. 

Possivelmente não foi mera coincidência que o arco de Septímio fosse 

posicionado diagonalmente aos arcos de Augusto (extremidade sudoeste do 

Fórum) e de Tibério, os quais comemoravam uma vitória bélica. Na quarta 

extremidade, o Pórtico de Caio e Lúcio, netos de Augusto associados a sua 

política externa, completa uma relação histórica comum, ou seja, a presença da 

família imperial e o princípio sucessório (Fig.12).  

Na inscrição do arco de Septímio foi assinalada tanto a vitória pártica, 

quanto a ascensão de um novo Augusto e de um novo César (Cf. Inscrição, 

p.134).  Se Augusto adotou de forma estratégica um programa construtivo, 

incluindo a restauração do Fórum Romano, para se mostrar como restitutor da 

República. O arco de Septímio (Fig. 9), por sua vez ao tomar lugar no Fórum, 

também sinalizou uma política consciente de restauração e embelezamento do 

antigo centro, quer do Fórum, quer das encostas do Capitólio e do Palatino. 

Essa intervenção significou um gesto de patriotismo e a retomada de honradas 

tradições. A vitória contra os Partos, proclamada pelo arco de Augusto, serviu 

para ratificar e legitimizar a sucessão, estabelecer a paz em Roma e 

estabelecer o poder para sua família. Dessa forma, a aproximação do arco de 

Septímio com o de Augusto acentuou um processo de emulação (BRILLIANT, 

1967, p. 85-6; THOMAS, 2004, p. 25).  

O Arco de Constantino, assim como os anteriores foi engenhosamente 

construído sobre a rota da procissão triunfal, em um ponto significativo para a 

dinastia Flávia, em cuja praça, em frente ao anfiteatro Flávio, foi mantida uma 

angulação aproximada de sete graus. Sua localização estabeleceu uma 

experiência visual em consonância também com a existente e colossal estátua 

do deus Sol13 a uma distância de 108m do arco, assim como da Via Triunfal 

que corria do extremo sul do Circo Máximo ao Vale do Coliseu, área 

considerada como uma das regiões mais trafegadas da cidade (Figs. 15, 16, 17 

                                                           
13

 Foi originalmente construída pelo escultor Zenodoro como uma declaração política monumental por 
parte de Nero. Um retrato grandioso e extravagante do próprio imperador, sobre a Colina Velia, a 
entrada da Domus Aurea de Nero. Após a queda de Nero, a estátua, sob o disfarce do deus Sol, foi 
transferida para o espaço do vale, marcando a interseção da entrada da área religiosa e cívica 
monumental do Fórum, com a área popular monumental determinada pelo anfiteatro Flavio. A estátua 
adquiriu um significado religioso. 
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e 18). Neste ponto, a procissão tomaria a direção à esquerda, passando pela 

Via Sacra, pelo Fórum e por fim para o Templo de Júpiter no Capitólio 

(MARLOWE, 2006, p. 223-4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12: Arco de Septímio Severo-relação com o arco de Augusto, Rostra e Cúria. 
Fonte: Pattterson, J. R. The city of Rome: Republic to Empire, 1992, 191 

 
 
 
 

 
 

Figura 13: Arco de: Septímio Severo -perspectiva aérea. 
Fonte: Disponível em: <www.maquetes historiques. Net/Page 25 H. html>Acesso em 20 jun. 2010 
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Figura 14:  Arco de Constantino e o Meta Sudans 
Fonte: Disponível em: <www.maquetes. Historiques. Net/Page 25 H. html> 

Acesso em: 20 jun. 2010. 
 

 
 

Figura 15:  Arco de Constantino - Coliseu e o Colosso de Nero. 
Fonte: Disponível em: <www.maquetes. Historiques. Net/Page 25 H. html> 

Acesso em 20 jun. 2010. 

 

Entre o Arco e o Colosso estava a fonte Meta Sudans que reforçava a 

ilusão de axialidade entre estas estruturas, principalmente do ponto de vista do 

passante pela rota triunfal em direção ao Vale do Coliseu. Uma das 

intervenções de Constantino no Vale incluiu um novo parapeito em volta da 

Meta Sudan 

COLISEU 

Colosso de Nero 
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Meta Sudans com um diâmetro de 25m, ampliando então, o primeiro que era 

de 16m. Possivelmente, isso objetivava estimular o passante a fazer uma 

pausa, já que a passagem se dava através do arco (Fig. 16). O Colosso de 

38m de altura poderia ser avistado atrás do arco e causava um impacto tanto 

pela sua dimensão, quanto pelo material utilizado, o bronze (Figs. 15 e 16). O 

Colosso podia ser visto sobre a quadriga de 25m de altura e o dourado da 

estátua reforçava o brilho da divindade de Constantino, pela sobreposição do 

Imperador e da divindade protetora (MARLOWE, 2006, p. 225-31). 

Podemos afirmar que o Arco de Constantino fez parte de um ambicioso 

projeto de restauração na cidade de Roma, com a construção de uma 

monumental fachada para um espaço celebrativo, que Constantino tentou 

tornar próprio, o Circo Maximo. Este estava associado a outras estruturas de 

grande significado, como o anfiteatro Flavio, o Templo de Roma e Vênus, e a 

apropriação de uma cela deste templo como o santuário de sua família, a 

segunda gens Flavia, bem como, da Basílica de Maxêncio para completar o 

espetáculo constantiniano. As fachadas principais do arco responderam 

tematicamente ao programa urbanístico, com a inserção das cenas militares no 

lado sul e as cenas cívicas ao norte conciliando-as com o espaço cívico 

(JONES, 2000, p.69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 16: Visão norte do Arco de Constantino e fragmentos da Meta Sudans, 
                       
                   Fonte: MARLOWE, E. Framing the Sun: the arch of Constantine…, 2006, p.225 



 

Entre linhas e superfícies, o poder e a memória nos Arcos Triunfais na Roma Imperial (Séculos I-IV) 98 
 

 

Ao se aproximar do arco, o transeunte poderia visualizar a figura do 

Colosso dominante através do arco central (Fig. 20). O espetáculo foi 

emoldurado à esquerda pelo Templo de Vênus e Roma14 e pela direita, o 

anfiteatro Flávio (Coliseu). A propósito, além da inserção do arco no vale, 

algumas alterações realizadas no Colosso, na fonte e no Templo de Vênus e 

Roma teriam promovido a apropriação de Constantino do Vale do Coliseu. 

Dessa forma, reforçou sua identidade como um benfeitor urbano, bem como, 

ressaltou seus laços com a dinastia Flávia, assim como, o seu relacionamento 

com o deus sol e sua vitoria sobre Maxêncio. A mensagem básica de 

legitimidade e autoridade era simples e sua elevação a Via Sacra a oeste ou 

das galerias superiores do Anfiteatro a leste foi uma mescla da existência de 

novos, velhos e renovados monumentos.  

 

Figura 17: Vista de perfil dos monumentos pela Via Triunfal e o arco de Constantino 
Fonte: MARLOWE, E. Framing the Sun: the arch of Constantin, 2006, p. 230. 

 
Podemos afirmar que o projeto empreendido em nome de Constantino 

no Vale do Coliseu pode ser comparado a uma coerente retórica do espaço, 

como a dos Fóruns Imperiais, como o de Trajano e Augusto. A área e os 

preexistentes monumentos foram remodelados pelo posicionamento de uma 

nova estrutura. Portanto, houve uma interação visual entre o arco e os demais 

monumentos (Figs. 19 e 21) e podemos ressaltar a relação direta com a 

                                                           
14

 Outra interferência de Constantino refere-se ao Templo de Venus e Roma restaurado por Maxêncio,  
alterando o  projeto inicial de Adriano – 121  
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estátua colossal do deus Sol. Percebemos essas mesmas referências nos 

relevos do arco reforçando a assimilação do Imperador ao Sol, sobretudo, a 

cena do cerco de Verona, na qual o gesto da mão direita levantada tornou-se 

um atributo padrão desde o seu aparecimento regular nas moedas romanas, 

sob os Severos. 

 

Figura 18: Vista frontal e do Arco de Constantia distância correspondente ao Accqua Claudia 
Fonte: MARLOWE, E. Framing the Sun: the arch of Constantine, 2006, p. 234. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 19: Plano dos monumentos no Vale do Coliseu 
1 – Circo Máximo; 2 – Septizodium; 3 – Via Triumphalis; 4 – Acqua Claudia; 5 – Templo de Claudio; 

6 – Templo do Sol Invictus Júpiter Ultor; 7 – Templo de Vênus e Roma; 8 – Arco de Constantino; 
9 – Meta Sudan; 10 – Colosso do Sol; 11 – Anfiteatro Flávio (Coliseu). 

Fonte: MARLOWE, E. Framing the Sun: the arch of Constantine…, 2006, p. 224 
Comumente a expressão instinctus divinitatis (inspiração da divindade), 
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inscrita no arco, remetia à assistência divina recebida por Constantino e tem 

sido atribuída à conversão de Constantino ao cristianismo. Contudo, ela tanto 

poderia ser interpretada pela população de cristãos na antiga capital como uma 

referência a Cristo ou entendida como o Sol. A ambiguidade da inscrição se 

comparada às imagens dos relevos favorece a divindade de forma inequívoca 

ao Sol e pode ser reforçada pela sobreposição do Colosso e do próprio arco, 

com já referido (MALOWE, 2006, p. 234-7). 

 

Figura 20: Visão do arco de Constantino e o Colosso, a distância de 35 m. 
Fonte: MARLOWE, E. Framing the Sun: the arch of Constantine…, 2006, p.233 

 

Em suma, um itinerário triunfal jamais poderia ser considerado 

ideologicamente neutro na antiga Roma, bem como a Via Triunfal e a Sacra, 

justificando a inserção dos arcos triunfais em pontos fulcrais da procissão, que 

representava o imperialismo romano e o seu poderio militar. Portanto, se 

reafirmavam o nexo da conquista, os benefícios imperiais à forma urbana e o 

cidadão como cúmplice de sua mensagem. Os arcos triunfais, como um 

aspecto visual da história do Império Romano, tanto escreveram a história da 

arquitetura, quanto a da grandeza do triunfo romano de uma forma altamente 

cenográfica. Eles exprimiam uma afirmação da autoridade e anunciavam que o 

Império existia, e são potência e razão de toda a vida. Portanto, podemos 

afirmar que a localização destes arcos estabelecia uma relação concreta entre 

o passado, o presente e o futuro em formas e locais que traduziam a 

perenidade de valores preservados por uma memória coletiva.  
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A cidade de Roma foi considerada uma tecelagem de memória e seus 

edifícios, monumentos e espaços testemunharam ao longo dos séculos as 

tentativas de recordar, bem como, de esquecer. No início do Principado, alguns 

antigos locais resultantes do sentido de continuidade passaram a conviver com 

novas estruturas. Estas, invocadas e perpetuadas pela memória de dois 

diferentes períodos da história de Roma, estavam separadas mais 

temporalmente que espacialmente. Uma estrutura que celebrou o passado e 

venerou a vontade divina que o havia guiado, ao mesmo tempo, viu se 

exaltarem as conquistas e a potência dos homens, que estavam no controle do 

poder político, por meio da vitória militar. Ela atravessou os quatros séculos 

que abordamos e desembocou em mais um novo sistema político, o Dominato 

(ZEVI, 2002, 54-70; ARGAN, 2003, 168-178; MARLOWE, 2006, p. 234). 

 

 
Figura 21: Arco de Constantino – visadas com os projetos de restauração de Constantino: 

1. Basílica de Maxêncio-Constantino; 2. Templo de Vênus e Roma; 3. Colosso do Sol; 
4. Anfiteatro Flávio (Coliseu); 5. Circo Máximo. 

Fonte: JONES, M. Wilson. The design of the Arch of Constantine in Roma, 2000, p. 51 
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CAPÍTULO III 
 

AS LINHAS E AS SUPERFÍCIES NOS ARCOS TRIUNFAIS: 
APROXIMAÇÕES ENTRE ARQUITETURA, ARTE E ESCRITA 

  

                                                            Em todas as épocas, aqueles que governaram os 
                                                            povos sempre utilizaram pinturas e estátuas, para 

                                                          melhor  inspirar  as  pessoas com os sentimentos  
                                                           que lhes desejavam dar 

Chevalier Jacourt 
 

 

 A vaidade pessoal dos imperadores andava de mãos dadas com os 

sucessos militares de Roma. Estes não celebravam apenas os seus feitos, 

como também afirmavam desempenhar um papel vital para o Império, portanto 

as estátuas e os monumentos honoríficos erigidos no Fórum ou em outros 

locais públicos por decreto do Senado e do povo foram importantes nesse 

contexto. Os monumentos ou relevos históricos, como eram conhecidos, foram 

portadores e preservadores da ideologia do governante. Normalmente eram 

exibidos em grandes dimensões com cenas de guerra e paz, assim como, 

registravam outros temas retirados da vida política em monumentos, colunas e 

arcos do triunfo. 

 Estas e outras cenas não pretendiam representar fielmente os 

acontecimentos, mas o ideal geral do governante e que muitas vezes recebiam 

a intervenção dos deuses ou ainda, podiam ser acompanhados pelos heróis 

míticos. Também podiam traduzir algumas virtudes do imperador como, por 

exemplo, a vitória militar que significava virtus, a submissão voluntária dos 

inimigos, clementia, o sacrifício pela piedade e obrigação religiosa, pietas, e 

assim por diante. Em suma, essas representações tiveram um papel importante 

no convencimento e na aceitação do poder político e militar (SIEBLER, 2008, 6-

14). 

Analogamente, a escrita, ou seja, as inscrições como textos 

monumentais, faziam parte da cultura material dos romanos e podia exercer de 

duas maneiras o poder, primeiro por sua localização no espaço e segundo pela 
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forma como se apresentavam e estavam associadas com a representação 

iconográfica nos arcos triunfais. Nestes, as inscrições tomavam a parte mais 

alta em seu ático para privilegiar a visibilidade das mesmas a longas distâncias. 

Dessa forma, o arco triunfal possuía duas ordens de elementos de natureza 

distinta, a palavra de um lado, a imagem de outra. Dois elementos 

complementares, integrados mutuamente para formar um instrumento eficaz 

tanto pela percepção quanto pela mensagem como uma espécie de um 

elogium. Assim, as inscrições e os elementos figurativos tiveram a estrutura 

arquitetônica como suporte, sempre ambientada em locais de destaque 

compondo um léxico celebratório, que evidenciava a cultura política de Roma, 

sobretudo a figura do imperador (WALLACE-HADRILL, 1988, p.88, KNAUSS, 

2006, p. 99; BOWMAN; WOOLF, 1994, p.13). 

Essa aproximação entre a arquitetura, a arte e a escrita foi o fio condutor 

desta pesquisa e assim, tomamos a inscrição como linhas e os relevos como 

superfícies em uma coexistência harmoniosa nos arcos triunfais. As 

considerações que se seguem sobre ambas não tem a intenção de hierarquizá-

las, porém de traduzi-las e compreendê-las a partir de sua própria natureza. Na 

Antiguidade clássica, um conjunto de convenções para a representação do 

governante foi necessário, conferindo-lhe maior dignidade. Uma linguagem, 

instrumento do poder alimentado não pela força pura, mas pela luta simbólica 

em que a lealdade e o reconhecimento de um vencedor são sempre oriundos 

das forças divinas, determinando a sorte da cidade. Assim, os aspectos mais 

diretamente comunicativos dos arcos, palavra e imagem, se articulavam e 

dessa forma, passaremos as suas linhas e as superfícies (BURKE, 2004, p. 

81). 

3.1  As linhas delineando o poder no arco triunfal 

 

A construção de uma imagem e sua articulação entre o poder individual 

e político é entendido como representação. No caso dos arcos triunfais, a 

representação pôde vir da escrita, dos relevos e das esculturas e sua 

reciprocidade merece algumas considerações. Mais especificamente em 

relação à escrita alguns estudiosos têm levantado o interesse pelo poder e, 
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sobretudo pelo poder exercido em sua utilização, assim os textos monumentais 

ainda que não pudessem ser lidos pela maioria da população, podiam exercer 

o poder por sua localização no espaço e pela forma com se apresentavam 

(BOWMAN; WOOLF, 1971, p. 5-22).  

A inscrição serviu a vaidade latina, que não poderia ignorar a emoção 

para a glória imperial e sua inserção nos monumentos públicos. Na verdade,  

especialmente os arcos de triunfo jamais ficaram sem uma inscrição, que 

poderia muito bem ser uma simples dedicatória como no arco de Tito,  ou 

poderia expandir-se em frases laudatórias e, ainda no Império, em longas 

linhas sobre os áticos, como nos arcos de Septímio Severo e  Constantino 

(MELANI, s/d, p. 146). 

Os usos da escrita podem apresentar certo grau de simbolismo e criar 

um efeito psicológico ajustado à variedade de combinações ao se articularem 

com o poder. Essa articulação foi latente nos arcos triunfais, assim 

estabelecemos que a escrita como signo não possuísse uma relação direta 

entre a forma e o conteúdo, pois a grafia das palavras foi associada 

arbitrariamente ao significado que elas veiculavam. Ao contrário, o símbolo é 

um modo singular de dar a conhecer imediatamente o conteúdo por meio de 

formas sensíveis. Trata-se, por conseguinte, de um conhecimento mediado 

pela intuição e apresentada pela relação de parentesco entre o conteúdo e a 

forma (HEGEL, 2008, p. 29). 

Grosso modo, a invenção da escrita está relacionada com o início da 

história pela sua capacidade de registro do passado. Mais do que isso, reside 

no fato da experimentação e na avaliação do mundo enquanto um 

acontecimento. Dessa forma, seu propósito inicial seria a transcodificação de 

códigos bidimensionais (superfícies) numa única dimensão indicando uma 

mudança radical de significado. Numa estrutura linear na direção passado para 

futuro, cada dia foi percebido diferente dos demais e o ato humano foi pensado 

como único e o homem tornou-se responsável por ele. Portanto, a escrita e a 

consciência histórica derivaram de um pensamento linear racional criado para 

salvar a espécie humana da imaginação alucinatória (FLUSSER, 2007, p. 143). 

A escrita aparece indissociável das formas de controle administrativo, 



 

Entre linhas e superfícies, o poder e a memória nos Arcos Triunfais na Roma Imperial (Séculos I-IV) 105 
 

 

político e religioso e por sua vez, a cultura romana lançou mão da inscrição ou 

da epígrafe principalmente lapidária para fins propagandísticos e políticos. 

Etimologicamente, epigrafia (em grego) é a escrita (grafia) sobre (epi) 

determinado suporte; que ao almejar uma mensagem duradoura sempre tinha 

como suporte a pedra. As epígrafes incisas em alfabeto denominado de 

monumental ou letras capitais destinadas a impressionar o público, também 

representavam o contato mais direto com o poder. As inscrições foram 

produtos culturais, e mais especificamente, produtos da comunicação escrita 

do passado, imbuídas da intenção de transmitir uma mensagem ao longo do 

tempo e é esta, a sua principal característica. Representava um patrimônio 

coletivo destinado a inúmeros consumidores, como aos anônimos e em tempos 

diversos e, sobretudo a perpetuação da memória. 

Podemos afirmar que a inscrição trouxe uma contribuição à memória 

histórica, como em uma dedicação sacra – talvez a vitória ou ao genius do 

imperador. Em algumas situações, a transmissão de uma memória especial de 

eventos ou personagens de grande interesse na coletividade civil é comumente 

definida como inscrições honorárias. Estas concernem à memória histórica lado 

a lado dos monumentos figurativos, como as colunas, esculturas e arcos entre 

outros. Naturalmente, aproxima-se de tais inscrições o significado 

comemorativo como a construção de um monumento ou edifício público  

dedicado a um grande homem. À identificação do homenageado acrescentava-

se a menção dos cargos que ocupou, elogiava-se porventura a sua atuação e 

referia-se o motivo da homenagem. Os dedicadores também se identificavam, 

e explicitavam por vezes como obtiveram fundos para a homenagem, como por 

exemplo: are collato, por subscrição pública, como as dedicadas aos 

imperadores pelo Senado e pelo povo (SUSINI, 1982, p. 14-21; 116; 

D’ENCARNAÇÃO, 2006, p. 17). 

A prática de epígrafes honorárias do período republicano foi revivida por 

Augusto e culminada no texto das Res Gatae - seu testamento, em texto latino 

e tradução grega considerada como a rainha das inscrições. Outros exemplos 

como os fasti, a lista dos magistrados e, sobretudo os fasti  Capitolino , uma 

lista consolidada – e os elogia - inscrições em honra a personagens lendários, 

nas quais apenas o nome foi  freqüentemente acompanhado dos feitos  
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(MAGALHÃES, 2006, p.11). 

Muitas vezes, as inscrições dos notáveis eram normalmente 

acompanhadas do cursus honorum, isto é, da carreira ou das funções do 

homenageado, elencadas de forma ascendente, ou inversa e muitas vezes 

sem qualquer rigor. Todavia, o cursus confiado à consideração e a memória 

dos leitores, constituiu um importante fundamento em relação ao respeito da 

ordem e da hierarquia (SUSINI, 1982, p. 116-123). 

No período imperial, a partir da figura do princeps o uso da inscrição foi 

generalizado em todos os níveis e possuiu a função de documentar o papel na 

comunidade das novas categorias de governo, os funcionários eqüestres, os 

governantes municipais, os libertos em ascensão econômica e política e 

também o simples populus. O desejo de perpetuar a sua própria existência em 

lápides honorárias ou funerárias e a correspondente necessidade de ser 

romano pelo desejo de perpetuação puderam ser verificados pela alta 

densidade epigráfica durante os séculos I - II d. C. Dessa forma, grupos 

majoritários e minoritários por meio das epígrafes participaram com sua adesão 

ou consenso ao sistema social criado com o regime imperial (MAGALHAES, 

2006, p.11). 

 Uma carga simbólica foi atribuída aos monumentos, bem como, na 

estreita relação com as inscrições e às procissões triunfais como resultado de 

uma vitória. Como imagens podiam ser vistas e lidas cada uma por si, mas 

também de forma associada, nos arcos triunfais sob a ótica do poder. O 

monumento como suporte para a exposição da escrita, lhe deu um caráter 

autônomo e uma independência do homem e da palavra e gerou uma 

continuidade espaço-temporal e uma proteção contra o esquecimento, ou 

numa situação adversa, quando o esquecimento foi intencional como, por 

exemplo, a damnatio memoriae no Arco de Septímio Severo, como já nos 

referimos no capítulo anterior. 

O espaço público apresentava de um lado, as letras monumentais que 

se impunham aos olhos do passante, ainda que não tivessem a intenção de lê-

las e se mantivesse em movimento, e de outro os textos em caracteres 

menores que necessitavam de uma parada e de uma vontade manifesta para 

essa leitura. A propósito, entre as primeiras foi reservado um local especial 
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para as inscrições dos arcos triunfais, geralmente colocadas no eixo de 

circulação, como no arco de Tito, pois linhas anamórficas claramente são 

visíveis até hoje para quem vem do lado mais baixo do Palatino. Portanto, o 

espaço público foi investido de uma nova função básica, ou seja, o de 

preservar à vista de todos, os textos-chave na vida da cidade e o status dos 

indivíduos. A duração do monumentum aparece como única resposta para a 

fragilidade das tábuas de madeira ou cera, anteriormente utilizadas (CORBIER, 

1987, p. 30-41). 

Queremos ressaltar que o aspecto tipográfico das inscrições além de 

seu caráter estético, implicava em uma questão social ou de comunicação e no 

período imperial assumiu uma forma sublime, bem como, de celebração. A 

pompa e a elegância das letras serviam ao culto dos imperadores ou como 

letras triunfais da cultura romana; a primeira escrita universal utilizada por 

Roma militar em todas as regiões conquistadas (HEITLINGER, 2006, p. 20). 

Dessa forma, a cidade era o espaço da publicidade no vocabulário 

político e mais especificamente na prática do poder marcada pelas constantes 

sucessões de magistrados. Além disso, o recurso do evergetismo e os direitos 

do general vitorioso sobre o butim permitiram àquele que foi revestido de 

autoridade inserir seu nome sobre um edifício ou um templo, como assinatura 

de suas próprias realizações. A inscrição do nome do imperador adquiriu um 

caráter solene de propagar sua memória ao longo dos séculos, bem como, 

poderia ser um instrumento de propaganda governamental (CORBIER, 1978, p. 

46).  

 Podemos verificar também em Roma uma prática de escrita efêmera e 

talvez mais eficaz aos olhos do passante pela sua natureza ambulatória em 

uma cerimônia triunfal. Mais especificamente, os chamados titulus eram 

transportados pelos lictores e estes precediam as peças mais notáveis na 

procissão do triunfo, como na de Tito e que ainda podemos ver nos relevos de 

seu arco (Fig. 1, 35 e 36). A eficácia dos tituli, no entanto, pressupunha um 

público letrado para lê-los e dessa forma, os espectadores alfabetizados os 

liam em voz alta para aqueles que não tinham condição de lê-los. Alguns 

triunfadores contratavam assistentes especiais para ler as inscrições para a 

multidão, embora nenhuma evidência se relacionasse especificamente com as 
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procissões triunfais. Os tituli podiam indicar os nomes das províncias 

conquistadas e dos prisioneiros (HOLLIDAY, 1997, p. 146). 

Contudo, se Roma se deu a ler, também se deu a ver e assim, a 

informação ou propaganda passou pela imagem tanto quanto pela escrita. 

Analogamente a existência de uma escrita efêmera, ou seja, dos titulus, 

imagens efêmeras como os quadros de batalhas eram levadas nos triunfos e 

posteriormente tornavam-se duráveis nos relevos históricos. Ressaltamos que 

muitas vezes as primeiras serviam de modelo para os relevos. Portanto, o 

conjunto dá a impressão de uma estreita relação entre os usos da imagem e da 

escrita, para ser visto ou lido separadamente ou de forma associada. Dessa 

forma, asseguravam não apenas uma memória privada, como possuía também 

uma função didática e propagandística na esfera pública da política romana e 

das instituições religiosas (CORBIER, 1987, p. 52; BOWNAN; WOOLF, 1998, 

p. 13). 

 

3.2  As superfícies e as esculturas nos arcos triun fais como formas 
sensíveis do poder. 

 

Acredita-se que Roma sempre foi tributária da arte etrusca e grega. Ao 

longo dos tempos tanto as formas gregas quanto as etruscas transformaram 

em um novo visual, juntamente das obras de arte levadas a Roma como butins 

de guerra tornando-se troféus de vitória. É inegável que no seu conjunto, a 

produção artística realizada sob os auspícios romanos tinham um aspecto 

diferente da arte grega, assumindo qualidades próprias. Assim, as obras 

arquitetônicas e a arte romanas como os arcos do triunfo, as colunas e os 

retratos foram sinais de vitórias imortais, de maneira que o lado derrotado 

pudesse despertar a piedade e aumentar a glória do vencedor (ARGAN, 2003, 

p. 167; MELANI, s/d, p. 140; JANSON, 1992, p. 158). 

Durante o período imperial, a princípio apenas à arquitetura teve o direito 

de cidadania enquanto uma técnica útil aos fins do governo, 

concomitantemente a religião não objetivava o divino em imagens, pois não 
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havia contemplação e sim devoção, pietas. Os romanos transformaram a arte 

em testemunhos e documentos históricos que durante o período imperial  

culminou nas estátuas do próprio imperador e estas reforçavam, a razão de 

estado. Também podemos dizer que foi um período em que se constituiu uma 

nova estética, ou seja, uma arte como a história narrada por imagens tornando-

se acessível também aos incultos.  Assim, as superfícies, ou seja, os 

baixos-relevos e as esculturas em Roma, ainda que carregassem traços de 

outras culturas foram distintos das representações helenísticas e etruscas, 

sobretudo o retrato. Imediatamente, os bustos-retratos do século I a. C. não se 

limitaram a reproduzir fielmente as feições da pessoa e dessa forma, 

reconstruíam figurativamente a sua biografia. É perceptível no implante do 

retrato romano a compacidade volumétrica e a solidez do etrusco e até mesmo 

a tendência idealizadora do grego; ainda que o núcleo da imagem fosse 

unitário e simétrico, o mínimo descarte da simetria, o leve arquear da 

sobrancelha ou uma sutil ruga no canto da boca bastavam para dar à figura 

uma semelhança significativa. Porém, essa não diminuiu nem mesmo nos 

retratos oficiais, como os do início do Império, destinados a fixar e a difundir 

uma imagem ideal, a figura do imperador foi por excelência histórica. Portanto, 

a mais adequada para ser impressa na estátua entendida como uma 

celebração histórica (ARGAN, 2003, p. 188). 

Assim, uma conexão entre as formas artísticas e as mensagens 

ideológicas tornou-se inevitável e pôde se tornar uma arte de governo, 

instrumentum regni. Enquanto, um sistema semântico, a linguagem visual de 

uma sociedade como meio de comunicação pode atingir resultados de acordo 

com a estrutura de significados implícitos em sua sintaxe e em seu repertório e 

apresentam grande relevância para a história social e cultural. Quando nos 

referimos à cultura política imperial às superfícies como imagens ou 

representações do poder atuavam como uma modalização do poder. Portanto, 

essas imagens se aperfeiçoavam no real de forma inesgotável enquanto signos 

da manifestação do próprio poder. Vírgilio escreveu em Eneida, que a arte dos 

romanos era a de governar os povos de seu império e impor a paz e também 

subjugar os soberbos e conceder o perdão aos vencidos. Os versos de Vírgilio 

assinalaram uma atitude que se distanciava de um interesse por representar a 
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beleza, ou uma estética própria, ao contrário de seus vizinhos gregos. Todavia 

a criação de uma nova organização política trouxe à arte romana uma 

característica específica, mesmo assimilando a herança grega, etrusca ou 

helenística (HÖLSCHER, 2004, p.2; MARIN, 1993, p. 17; ABANCÓ; TRIADÓ, 

1999, p. 7). 

No período imperial a imagem dos governantes era freqüentemente 

representada em estilo triunfante. As clássicas iconografias do triunfo foram 

expressas ao lado de um número de detalhes decorativos, bem como de 

coroas de louros, troféus, desfiles e personificações de vitória. Ressaltamos a 

atribuição da estatura sobre-humana ao imperador, reforçando assim a sua 

autoridade, que cedo se tornou política oficial e, embora Augusto não tenha ido 

tão longe como os que lhe sucedeu, a estátua de Primaporta apresentou-o 

envolvido por uma aura de divindade. A figura também apresentou os atributos 

do líder militar e os do orador em uma atitude de calmo e seguro domínio; os 

traços particulares assumiram ao mesmo tempo a grandeza histórica de seus 

gestos, ou seja, valor universal (BURKE, 2004, p. 85; JANSON, 1992, p. 179).  

Na arte romana as cenas de batalhas e as cerimônias de Estado 

sofreram influência da historiografia trágica da época helenística que tinham a 

intenção de despertar no leitor uma idéia de credibilidade. As figuras heróicas 

eram colocadas em destaque reforçadas sob o ponto de vista do vencedor. 

Podemos citar como exemplo, o relevo do arco de Tito, no qual o imperador foi 

coroado, na sua quadriga, pela deusa Vitória; a cena se deteve neste aspecto e 

não o de manter a procissão em movimento (Fig.2). 

Certamente, os monumentos da vitória encontraram paralelos, apenas 

nos panegíricos dos governantes pela linguadem laudatória. Mais 

especificamente em relação às cenas triunfais, a a tradição helenística para a 

representação das batalhas teve um papel importante na retratação das 

procissões triunfais.Essa influência nos é percebida no mesmo relevo citado 

acima do arco de Tito que foram representados de forma ilusória e no relevo do 

triunfo os cavalos da quadriga formam uma sucessão de volumes em 

profundidade. Os delgados feixes dos lictores sugerem uma profundidade 

atmosférica. No transporte do butim de Jerusalém (Fig. I), o espaço foi sugerido 
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pela porta da cidade em escorço e a ilusão de profundidade foi acentuada pelo 

vazio sobre as figuras; e estas formam grupos em movimento separados por 

profundas pausas de sombra revelando um conteúdo dramático o qual 

enfatizou a superioridade do vencedor e a glorificação da vitória (ARGAN, 

2003, p. 188).  

No início do século I houve certa resistência ao apelo emocional na arte 

e na literatura pelos políticos romanos, considerado incompatível ao sentido de 

auctoritas. Assim, o caráter solene do classicismo expressava a ordem romana 

do Império. A imagem do governante e das principais figuras do estado deveria 

ser mostrada em sua dignidade oficial adequadas ao cerimonial solene, assim 

os primeiros retratos do principado, como os de Augusto assumiram 

características atemporais. Para os romanos, o estilo de Fidias incorporado aos 

conceitos de maiestas, pondus e auctoritas ao lado das qualidades próximas à 

gravitas e sanctitas de Policleto poderia ser intercalado satisfazendo a intenção 

de Cícero direcionada a dignitas. Efetivamente, o estilo grego clássico em 

Roma tomou outro significado e foi aplicado de forma limitada ao somar o 

sistema dos próprios valores (HÖLSCHER, 2004, p.34).  

Na época imperial os governantes e os comandantes foram 

progressivamente excluídos das labutas das batalhas, missão essa assumida 

pelo exército. Os romanos também importaram da tradição helenística a 

representação ao cerco das cidades (Figs. 47 e 57). No arco de Tito nota-se a 

ausência das cenas de batalhas e que foi subtendida pela exaltação do triunfo, 

na qual prevaleceu o sentido de auctoritas e a dignidade oficial do imperador 

(Fig. 2). Essa forma de representação foi compatível com as formas do primeiro 

século e estas estavam em consonância ao cerimonial solene e com os 

primeiros retratos do principado com características atemporais. Efetivamente, 

o estilo grego clássico tomou outro significado em Roma que já tinha seus 

próprios valores. 

Já, nos relevos do arco dos Severos as cenas de batalhas foram 

evidenciadas e compensaram a vitória que Septímio Severo não pôde 

comemorar (Figs. 47-50). Mostravam aos espectadores os momentos 

sucessivos da guerra, os episódios comemorados: o discurso do imperador à 
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sua tropa, cenas de sacrifício, marchas, batalhas, paisagens, reproduções 

convencionais de fortalezas e vilarejos, as cidades sitiadas como Edessa, 

Selêucida e Ctesifonte. O ponto comum com o arco de Tito esta na expressão 

da glória do príncipe (VEYNE, 2007, p. 333).  

Por sua vez o arco de Constantino, exibe medalhões com cenas de caça 

(Figs. 63-5), empreendimentos militares (Figs. 66-68), figuras isoladas e 

esquematizadas e por fileiras hierárquicas como em uma tribuna cerimonial. A 

forma paratática das imagens tem a sua origem na arte provincial romana e 

uma larga difusão no Oriente, especialmente na Síria, ou seja, em regiões 

precocemente reunidas pelo cristianismo, ou, ao menos, pelos fermentos 

espiritualistas que o engendraram. Essas correntes depreciavam o valor em si 

da forma natural e da ação humana, da história e se tornaram simples sinais ou 

símbolos. Em suma, a arte provincial tardo-antiga foi precisamente a arte dos 

súditos que admiravam e reverenciavam os símbolos de um poder que na 

realidade não existia mais senão pelo prestígio daqueles símbolos (ARGAN, 

2003, p. 193). 

Uma forma de representação pertinente aos arcos encontra-se nas 

personificações (Figs. 32-39, 44, 45, 63, 72-74) e nas representações de 

deuses (Figs. 34; 35 e 45) ou heróis. Também as figuras mitológicas ou os 

deuses romanos sofreram influências de tipos de diferentes fases estilísticas da 

estatutária grega. Assim, os diversos assuntos e temas, cada um em sua forma 

específica poderia ser adequadamente representado, no sentido de expressar 

melhor a mensagem. Contudo, originou um sistema no qual as formas de arte 

grega, foram filtradas, não com base em critérios estilísticos, mas de acordo 

com a semântica e com os significados inteiramente novos, como uma 

semantização dos estilos (HÖLSCHER, 2004, p. 86). 

Todavia, as formas de representação na arte figurativa na retratação 

consistente da realidade tomaram um papel secundário e as cenas foram 

mostradas não mais como uma seqüência, porém, como uma concepção 

sistemática de valores ideais e são ressaltadas as virtudes políticas primárias: 

virtus, clementia, pietas e concórdia. Essas virtudes foram certificadas nas 

representações do triunfo e eventos cerimoniais, nas quais o imperador 
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encarnava um cânone de conduta política e social com o predomínio da virtus.   

O estado da arte romana foi além de um mero registro da realidade histórica e 

como exemplum combina a atribuição de sentidos – estereótipos, abstração e 

em alguns casos a própria resistência à mudança. Portanto, a arte e também a 

arte romana expressou uma organização precisa da sociedade e implicou em 

traços seletivos, bem como, adotou um julgamento de valor (WALLECE-

HADRIL, 1991, p. 299; FRANCASTEL, 1973, p.96-7). 

Grupos escultóricos da família imperial foram afirmações da dinastia e 

figurados no imperador como a primeira garantia de Roma aeterna. Os 

sacrifícios públicos aos imperadores deificados e as imagens da apoteose (Fig. 

39) imperial envolviam o imperador com uma aura de divindade. Uma matriz de 

rituais, imagens e textos, então gerou uma visual e simbólica expressão 

relacionada a inúmeras funções do imperador e publicizadas na multiplicidade 

de benefícios do estatuto imperial associado às imperiais virtudes. As imperiais 

virtudes, as qualidades morais, adquiridas pelo bom imperador foram 

representadas visualmente em vários meios de comunicação oficiais e 

sistemicamente comunicadas pelo estado Romano para os assuntos do 

Império em diferentes graus.  

Portanto, a associação das virtudes romanas com a figura do imperador 

foi rotina ao tempo da ascensão de Vespasiano e imperadores posteriores, e 

um exemplo de como Augusto e seus sucessores apropriaram e 

monopolizaram diferentes formas do capital simbólico. A personalização das 

virtudes romanas sob Augusto não originou um cânone, e nem as suas virtudes 

particulares corresponderam a um cânone pré-existente. Virtus, clementia, 

iustitia, pietas, as quatro virtudes do clupeus virtutis adjudicadas a Augusto e 

citadas no Res Gestae não corresponderam às quatro virtudes cardeais gregas 

(bravura, temperança, justiça e sabedoria) e nunca foram, como um grupo, as 

principais virtudes de um imperador romano. Dessa forma, a ausência de um 

cânone de virtudes imperiais possibilitou que diferentes virtudes fossem 

enfatizadas dentro da ideologia imperial. A confiança no imperador estava 

atrelada as possessões de algumas virtudes e a propagação das mesmas 

visualmente aconteciam de forma personificada. 
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Enfim, o uso de personificações para expressar os ideais e valores 

imperiais e os vários benefícios do governo imperial foram muito mais 

abrangentes que outras formas de expressão como o simbolismo, ou a simples 

descrição do imperador mostrando certas qualidades. A predominância deste 

particular modo de representação, sustentado por um século e meio, não deve 

ter sido resultado de um planejamento consciente, mas refletiu uma estrutura 

profunda do pensamento romano.  

Nas representações do triunfo geralmente foram certificadas as 

seguintes virtudes: virtus, clementia, pietas e concórdia, pelas quais o 

imperador encarnava um cânone de conduta política e social com o predomínio 

da virtus, entendida como o espírito marcial do imperador. Contudo, a 

personificação permaneceu como um importante meio de expressão visual e 

simbólica até a Idade Média. Não pretendemos neste momento estabelecer as 

relações aqui apresentadas com os arcos triunfais, pois optamos por tratar as 

questões das personificações e das virtudes imperiais de forma individualizada 

mais à frente, quando trataremos os arcos (NOREÑA, 2001, p. 147-164; 

BIEBER, 1945, p. 29).  

Por fim, o sistema de formas na arte romana em conformidade com a 

cultura imperial atendeu tanto às necessidades de uma elite culta quanto à da 

população do Império. Este sistema além de uma preocupação estética pode 

ser entendido como um sistema de comunicação visual com fins 

propagandísticos, no qual os imperadores propalavam sua ideologia. No 

entanto, essa idéia de propaganda não é consensual e defendida apenas como 

fausto imperial. O argumento embasado no sentido de propaganda como 

persuasão em relação ao direito de comando é refutado em detrimento ao de 

fausto que pressupõe a existência desse direito e apenas reforça essa 

convicção, pois alcança o mesmo resultado que a propaganda. Porém, se 

impõe de modo inconsciente, pois o governante é pomposo por natureza e é 

legítimo por seu direito pessoal, não pela vontade do povo. Pensamos que o 

imperador era importante como força política aglutinadora, pois romanos e 

provincianos tinham, com isso, um epicentro de lealdade comum. Por outro 

lado, o governante precisava da adesão de um grupo de apoio e a propaganda 
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era a forma de comunicação com os súditos e a forma de colocar em evidência 

a sua boa imagem, portanto insistimos no conceito de propaganda (VEYNE, 

2007, p.328-52). 

Efetivamente acreditamos na construção de uma imagem, na qual todo o 

poder é um dispositivo destinado a produzir efeitos e assim, o governante 

deveria se comportar como um ator político se almejasse conquistar e 

conservar o seu poder, portanto é com este sentido que olhamos para os três 

arcos, objeto de nosso estudo, considerando-os como da propaganda imperial. 

Dessa forma, chegamos ao ponto alto de nossa pesquisa, ou seja, na leitura 

dos arcos numa ordem cronológica e não hierárquica como um dos recursos de 

legitimação do poder tendo como ponto comum a vitória militar e sua 

celebração e memória (BALANDIER, 1994, p. 16). 

 

3.3  O arco de Tito (81) 

 

 O amor e a delícia do gênero humano, tanto 

soube merecer a afeição universal quer pelo seu 

talento, quer pela sua estrela.  

 (SUETÔNIO, Vida de Tito Vespasiano Augusto) 

 

 
 
 Esse monumento majestoso no alto da Via Sacra trás algumas 

implicações e particularidades em relação aos outros dois. Primeiramente, foi o 

único construído após a morte do imperador, diferentemente dos arcos de 

Septímio e Constantino. Esse fato poderia evidenciar a intenção do sucessor 

de Tito, Domiciano, em manter viva a memória do irmão e /ou a de celebrar a 

vitória de Tito sobre a Judéia em 1 de Agosto de 70.  Relembramos que o arco 

foi construído onze anos depois dessa vitória. Esta guerra foi iniciada com 

Antíoco IV em 170 a.C.e teve seu fim com a vitória dos romanos., quando 

Jerusalém foi arrasada ao arder em fogo, assim como seu santuário, o Templo 

de Salomão. No capítulo II (p. 85) já mencionamos que Domiciano com esta 

atitude estaria mais preocupado em legitimar o seu poder que qualquer outra 

coisa. 
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Figura 22: Identificação dos relevos do arco de Tito 
Fonte: Acervo particular 

 

Ainda que, não nos seja possível chegar a uma resposta precisa  quanto 

as intenções de Domiciano percorreremos as linhas e superficíes deste arco no 

sentido de identificar como a imagem do poder foi expressa de forma conjunta 

neste arco (Fig. 22). Iniciaremos pelos aspectos formais, considerando que o 

arco Tito é o mais antigo arco triunfal remanescente em Roma e também, o 

mais simples. Nem um dos nossos documentos faz referência ao seu 

construtor. Sabemos que Rabirus15 foi o arquiteto responsável por várias 

construções de Domiciano e, portanto, deduzimos que o arco também tenha 

sido de sua responsabilidade. Possui uma única abertura e uma estrutura 

                                                           
15

 Temos pouca informação sobre esse arquiteto. As atribuições mais prováveis a Rabirus são: o Fórum 
Transitório e o Templo a Minerva, a renovação do Templo de Optmus Maximus no Capitólio, a 
reconstrução do Templo de Venus Genetrix e  pelo menos em parte o Fórum de César. Inevitavelmente 
a damnatio memoriae imputada ao seu imperador deva tê-lo atingido. Porém, a grandeza do programa 
construtivo de Domiciano se manteve até pelo menos o século IV e junto dela o nome de Rabirus. 
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sólida em mármore pentélico sobre um núcleo em concreto e articulado com 

duas meias colunas de ordem compósita (Fig. 23) em cada lado. Suas 

dimensões de 15,4 m de altura, 13,5 de largura e 4,75m de profundidade e 

abertura de 5,36 m o colocam em evidencia sob o ponto mais alto da Via 

Sacra. O arco teria foi encimado pela quadriga triunfal conduzida por quatro 

cavalos e que hoje só podemos reconhecê-la por meio de imagens 

reconstituídas como na figura 27. Possivelmente, seu bom estado de 

conservação se deve a sua integração a uma fortaleza construída pela família 

Frangipane no século XI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: CANINA, L. L’architettura romana, TAV. CLXXXVIII 
 

Em 1821, o Papa Pio VII inicia a reconstrução da forma clássica pelas 

mãos de Giuseppe Valadier que usa de travertino para distinguir o novo da 

alvenaria original16 A fachada oeste recebe uma nova inscrição após a  

restauração (Fig. 27). O arco de Tito foi à primeira construção conhecida em 

Roma metropolitana desde a República a ter mármore branco importado. 

                                                           
16

  Após esta restauração a fachada oeste recebe nova inscrição, na qual pode se ler: (Este) monumento 
notável tanto em termos de arte e religião enfraquecido pela idade. O Pontífice Pio VII, por novas obras 
sobre o modelo antigo exemplar ordena ser reforçado e preservado. No ano de seu pontificado sacro – 
XXIIII. 

Figura 23: Detalhe da coluna do arco de Tito-ordem compósita 
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Podemos verificar nas fachadas leste e oeste a presença de estreitos nichos. O 

nicho da direita na fachada leste dava acesso a uma escada (Fig. 27) que 

conduzia ao ático, como podemos ver na figura 28 (WHEELER, 1995, p. 157; 

BUSSAGLI, 2007, p. 93-6; WARD-PERKINS, 1981, p. 73). 

 

 
 

Figura 24: Arco de Tito - fachada leste 
Fonte: Acervo particular, abr./2009 

 
 

Figura 25: Arco de Tito - Fachada lsete 
Fonte: Acervo particular, abr./2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
Fonte: Disponível em: <www.flickr/com.photos >. Acesso em: 6 jun. 2010 

 
Figura 26: Arco de Tito – fachada oeste 
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Figura 27: Vista leste – projeção da escada 

Fonte: L. Canina. L’architettura romana, 2006, Tav. CLXXXVIII 

 

 

Desse momento em diante tomaremos o monumento como nossa fonte 

dando início a leitura pela parte superior, ou seja, pelo seu ático17, no qual lê-se 

a seguinte inscrição preservada apenas no lado voltado para o Coliseu 

(fachada leste):  

 
 

SENATUS 
POPVLVSQVE . ROMANVS 

DIVO . TITO.DIVI . VESPASIANI. F(ILIO). 
VESPASIANO.AVGVSTO (CIL, VI, n. 945)18 

 

 

                                                           
17

 Pelas reconstruções  do arco como na fig. 24 é possível verficar sobre o ático uma grande escultura, 
isto é, uma quadriga e este conjunto escultórico era bastante comun nos arcos. 
18

 O Senado e o Povo Romano ao Divino Tito Vespasiano Filho do Divino Vespasiano, Vespasiano Augusto. 
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   Figura 28: Detalhe da inscrição na fachada leste. 

Fonte:Dispon  http://atheism.about.com/library/FAQs/christian/blxtn_jerusalem-titus02.htm 

 

 

 Considerando que tanto o poder militar e a estabilidade dinástica parece 

ter sido um aspecto fundamental na estratégia imperial de legitimação política, 

podemos observar a importância conjunta da dedicação pelo Senado e Povo 

Romano e pelo status divinatório de Vespasiano e Tito. Precipuamente, o 

imperador assumia o poder como uma missão confiada a um indivíduo 

escolhido ou aceito pelo povo romano ou pelas legiões e não pela 

hereditariedade familar. A sucessão familiar não acontecia de forma 

automática, por direito de herança, o imperador sucedia seu pai em seu cargo, 

cuja posse era explicitamente investida. Assim, Vespasiano adquiriu sua 

dignidade imperial pelo  fato de ter combatido e vencido Aulo Vitélio e já 

intencionava  iniciar uma nova dinastia.  (VEYNE, 2007, p. 15; DELLI, 1992, p. 

21). 

 Vespasiano não era nobre, nem patrício e nem romano e de acordo com 

seu biógrafo Suêtonio (c. 119/122) a família Flávia era obscura e sem poder de 

apresentar algum retrato de seus antepassados. Contudo, possuía uma dupla 

vitória militar. Sua aclamação como Imperador, concomitantemente pôs fim a 

uma guerra civil e a guerra externa. Portanto, a consacratio exercia um grande 

impacto sob a imagem imperial na esfera pública. Particularmente, no caso da 

dinastia Flávia, a apoteose do primeiro representante, ou seja, de Vespasiano, 

asumiu grande importância , pois não possuía nenhuma relação de parentesco 
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com um divus. Salientamos então, que Tito foi legitimado por uma ascendência 

divina. Grosso modo, uma das questões fundamentais da consolidação do 

poder flaviano implicou na ausência de tradição gentilícia de prestígio, bem 

como, em referências políticas tomadas como modelos: a genealogia imperial 

que de alguma forma deveria ser substituída por uma filiação política 

proclamada (SUETÔNIO, Vida de Tito Flávio Vespasiano, c. 119/122, p. 454; 

MONTANELLI, 2006, p.236, ROSSO, 2007, p. 125-6). 

Era comum aparecer nas inscrições o cursus honorum, a carreira das 

honras do imperador já referida quer na ordem direta quer na ordem inversa. 

Vespasiano ao afirmar que seu sucessor seria seu filho e nenhum outro, já 

estava pensando em Tito. Assim, Tito foi preparado para sucedê-lo, indicado 

como Cesar e designado IMP(erator), posteriormente manteve-se ao lado de 

Vespasiano no  consulado de 70 e também esteve ligado ao poder tribunício e 

a censura (71, 73-74), foi prefeito do pretório e esteve no comando da guarda 

pretoriana com rigor inflexível. Dessa forma, o arco foge a regra ao não fazer  

menção  ao cursus honorum de Tito, e a razão dessa ausência pode ser 

justificada pelas questões já apresentadas. 

Acertadamente, a construção da imagem pública de Vespasiano foi 

pautada na figura do primeiro princeps. Assim, tornou-se um novo Augusto e 

sua vitória em um novo Ácio. A afirmação de sua autoridade imperial foi 

estratégicamente habilitada pela inscrição de sua família entre as famílias 

patrícias. Dessa data em diante, o protocolo de nomeação dos imperadores 

passou a ser Imp(erator) como prenome, com o significado de um poder 

proconsular ilimitado, Caesar, como gentilício, em reconhecimento da 

importância deste para a fundação do regime, Aug(ustus) como cognome 

utlilizado antes do nome pessoal, como vemos na inscrição (ROSSO, 2007, p. 

128; MENDES, 2006,p. 45-6).  

Passando para o corpo do arco, logo abaixo da inscrição a 

remanescente parte do friso (leste) retrata o ponto alto da procissão, ou seja, o 

usual sacrifício aos deuses de um porco, uma ovelha e cinco bois adornados 

com dorsualia. São acompanhados de um popa, ou seja, um sacerdote com 
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um machado seguido pelos victmarius (assistentes) que carregavam em seus 

ombros os situla para o cozimento das vísceras. O grupo de vítimas é 

precedido pelos camilli (sete ao todo) carregando as tabulae representando as 

cenas de guerra, ou os titulis recordando os nomes dos povos conquistados e 

outros detalhes da vitória (Fig. 29). Em um grande ferculum19 aparece uma 

personificação do deus rio, possivelmente identificado como o Rio Jordão (Fig. 

30 e 31). 

Ressaltamos que o friso duplica o conteúdo do painel no interior do arco, 

contudo, neste a pompa foi completa, enquanto  que o conteúdo do painel a 

cena é parcial e mostrada de forma expandida. e ilusionista. A procissão 

cercou todo o monumento em um contínuo movimento em direção à direita, 

sem um ponto de convergência, na qual uma cena sacrificial pudesse ser 

locada. Neste caso, o sacrifício a Júpiter foi meramente aludido pelas vítimas, 

pelo altar e implementos sacrificiais representados na própria procissão 

(RYBERG, 1955, p. 147). 

Fonte:  Disponível em <http: www.europabooks.com.au/pix/23949.jpg>.Acessoem: 3 nov. 2010 

 

 

 Figura 30: Reconstituição do friso –  detalhe :ferculum com a personificação do Rio Jordão 
         Fonte: Disponível em <http: www.europabooks.com.au/pix/23949.jpg>.Acessoem: 3 nov. 2010 

 

                                                           
19

  Tipo de tabuleiro conduzido nas procissões 

 
Figura 29: Reconstituição do friso – detalhe: suouetaurillia 
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Na área central de ambas as fachadas, ou seja, no plano das impostas  

observamos nos tímpanos do arco figuras aladas, personificações da Vitória, 

em dois pares com troféus nas mãos e seus pés tocam um globo, símbolo do 

mundo conquistado e que geralmente aparecia como atributos do imperador  

(Fig. 32). O arco de Tito possui uma particular importância no desenvolvimento 

desse motivo, pelo caráter arquitetural dos tímpanos e pela sua decoração, 

dividido pela chave e emoldurados de forma bem articulada. Um ponto 

interessante neste relevo é que apesar do tronco dessas figuras estarem 

voltadas para o espectador, tmabém estão direcionadas para a chave  que 

representava as personificações das virtudes do imperador 

 

 

 
Figura 31: Detalhe do friso do arco de Tito – ferculum – personificação do Rio Jordão 

Fonte: Disponível em < http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://bp0> Acessoem: 5 out. 2010 

 

Nas chaves20 podemos observar as figuras de honos e virturs como 

representações do espírito marcial do imperador (Figs. 32 e 33). Na chave do 

leste identificamos uma figura vestida como uma amazona, ou seja, com uma 

túnica curta com um cinto deixa livre o seu seio direito e segura uma lança. 

Essa imagem muitas vezes foi identificada como a Virtus Augusti considerando 

que a honos só poderia ser alcançada por meio da virtus e consequentemente 
                                                           
20

  O mesmo que fecho ou aduela (forma trapezoidal)  situada na parte mais alta do arco com a função 
de granatir e sustentar o seu equilíbrio. 
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simbolizando a crença de que a honra só poderia ser alcançada pela bravura 

militar (BIEBER, 1945, p. 30-2). Na chave da fachada oeste foi representado o 

Genius Populi Romani  que recebe o imperador como podemos observar na fig. 

35 (BEARD, 2007, 16; BRILLIANT, 1967, p. 109; BIEBER, 1945, p. 31). 
 

 

Figura 32: Timpano da fachada leste – personificações da vitória 
Fonte: http: < www.artlover.tripod.Com/vasi 32. html> . Acesso em 5 maio 2010 

 

 

                Figura 33: chave fachada leste 
Fonte: L. Canina. L’architettura romana, 2006, Tav. CLXXXVIII 
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Nas paredes laterais internas do arco foram esculpidos dois painéis com 

as imagens mais evocativas do triunfo que nos chegou. Considerando a face 

voltada para o Coliseu, tomaremos o relevo sul (Fig. 1 e 35) que narra à fase 

inicial da procissão movendo em direção porta Triumphalis e os soldados 

romanos com lança sem pontas coroados de louros carregando os espólios do 

Templo. Podemos perceber que seleção do espólio obteve mais destaque que 

o sacrifício e isto , possivelmnete se devia a fama dos tesouros do Templo de 

Jerusalém e o principal centro de interesse está no candelabro de sete braços, 

precedidos por ferculam contendo as trombetas de prata e mesa dos pães 

ázimos e o Memorah, os símbolos sagrados dos Judeus. É interessante 

observar que ambos os painéis estão direcionadas para o Fórum no sentido do 

trajeto do cortejo (Figs. 35 e 36). Outro detalhe que merece atenção são os 

cartazes chamados de tituli ostentando inscrições que listam as cidades 

conquistadas, os objetos e monumentos tomados (RYBERG, 1957, p. 146-7; 

CORBIER, 1987, p. 34 -35; HOLLIDAY, 1997, p. 146). 

 

 

Figura 34: Chave fachada oeste – Genius Populi Romani 
Fonte: Disonível em: <http://www.google.com.br/imgres?imgurl= /RomaArcoTitoChiave.jpg/90px> 

Acesso: 2 out 2010 

 

No lado oposto, norte o painel triumphator (Fig. 2) corresponde à 

segunda etapa da procissão no qual Tito segurava um cetro e possivelmente 

um ramo de louro. Vestia a púrpura estava em pé sobre o carro, considerado 
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um dos mais ricos símbolos de todos os acessórios do general triunfante. 

Certamente, a figura de uma Vitória alada que faz o gesto de coroá-lo (Fig.38) 

pode ser entendido como um sinal de poder e honra,  prestígio e glória militar. 

A quadriga foi conduzida por Virtus carregando um vexillum (insignia) e 

precedida por doze lictores portando os fasces21 símbolos do imperium (Fig. 

37) e evidenciavam a base militar da autoridade civil. Portanto, as três 

personificações em torno do imperador representam seus atributos – Vitória, 

Virtus e Honos.  

 

 
Figura 35: Reconstituição do cortejo triunfal – butim. 

Fonte:Disponível em:<http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://signainferre.tripod > 
Acesso em: 4 nov 2010 

Podemos entender que as duas personificações militares, Virtus e 

Honos poderiam conduzir o imperador vitorioso da porta Triumphalis para a 

cidade, bem como, do Campo de Marte para o Capitólio. Assim, no arco de 

Tito, o espírito marcial que inspirou o imperador, e ganhou a honra no campo 

de batalha e foram as próprias personificações que conduziram os cavalos no 

cortejo triunfal, portanto Roma e o Genius Populi Romani não eram adequados 

para tal serviço. 

                                                           
21

 Símbolo de origem etrusca associado ao poder e autoridade. Geralmente carregado pelos lictores em 
cerimônias oficiais, jurídicas e militares entre outras – precedia a passagem de figuras da suprema 
magistratura, abrindo caminho em meio ao povo. Podia ser representado por um feixe de varas ou um 
machado. 
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Figuras alegóricas representadas por um ancião de toga como a 

personificação do Senado e um jovem com o torso nu ao lado do carro 

representa o Genius do povo Romano (ou Honos) com uma cornucópia 

originalmente trazida em seu braço esquerdo. Percebemos então, uma 

predominância pelo espírito marcial inspirar o imperador, e concessão da honra 

no campo de batalhas, portanto, nada mais apropriado que suas 

personificações conduzissem os cavalos neste cortejo triunfal (RANCOV, 1984, 

p. 283; FINLEY, 1983, p. 83; RYBERG, 1957, p. 147; BIEBER, 1945, p.35). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Disponível em: <hhttp://www.mesacc.edu/~tomshoemaker/handouts/graphics/< 
arch_titus.relief.jpg&> Acesso em: 4 nov. 2010 

 

Figura 36: Detalhe do relevo sul- destaque para os objetos sagrados do Templo de Jerusalém. 
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Figura 37: Lictores com os fasces 

Fonte: Disponível em 
http://www.citrag.it/archi/foto/fot_arch/basso1_tito.jp 

Acesso em: 5 nov 2010 

 
 
 

Figura 38: Detalhe da coroação de Tito pela 
 Vitória 

Fonte: BUSSAGLI, M. Rome:art and architecture, 
2007, p.95 

 

 Referimos anteriormente sobre a importância da deificação no processo 

legimatório da dinastia e a última imagem a qual fazemos referência no arco de 

Tito está conectada à essa questão.No painel localizado no intradorso da 

abóbada, no qual Tito aparece sendo levantado para o céu nas costas de uma 

águia (Fig. 39 )  reforça a inscrição na qual aparece a expressão Divo Tito. 

Vemos então, a relação texto e imagem com o propósito de dar uma unidade a 

requerida intenção. Domiciano em todos os seus atos acentuou a natureza 

absoluta de seu governo com base na condição sagrada de sua pessoa. 

Obteve contra si a oposições, sobretudo do Senado que após a sua morte lhe 

foi imputada a damnatio memoriae, assim a deificação poderia ser a razão da 

construção do arco e não a vitória de Tito. Qualquer que seja a razão, 

Domiciano seria beneficiado, pois seus antecessores acumulavam tanto a 

imagem de triunfadores e de divinizados, motivos suficitentes para a 

legitimação do poder  da dinastia (RANCOV, 1984,p. 283). 
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Fonte:  Disponível em:<http://www.google.com.br/imgres?imgurl= 

http://www.best-of-rome-italycom/imafiles/arch-of-titus> Acesso em 4 set 2010 

 

Em suma, podemos afirmar que o poder imperial foi muitas vezes 

representado em termos divinos, sobretudo quando os sucessos humanos 

beiravam os limites entre os homens e os deuses. Divinas honras eram 

dedicadas tanto aos imperadores mortos, quantos aos vivos. Contudo, 

lembramos que os romanos não viam o imperador como um deus, ainda que 

ocorresse sua divinização após a morte, e no culto imperial. o cargo ocupado 

pelo imperador que era divinizado na figura deste. O próprio Vespasiano 

ironicamente afirmou em seu leito de morte: “Ai de mim! Creio que vou me 

tornar um deus! O status divino do general pôde ser verificado no intradorso do 

arco quando Tito foi transportado às fileiras dos deuses. É bastante 

interessante a proximidade da imagem da deificação aos painéis triunfais 

laterais. Percebemos a estrita conexão da cerimônia do triunfo com status 

divino do general. A questão fundamental girou em torno da poderosa relação 

Figura 39: Deificação de Tito-intradorso do arco 
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ao final da República e no início do Império entre o triunfo e a divina glória, 

assim o arco de Tito foi uma das formas de honras públicas representadas, 

considerando que a vitória militar como uma pré-condição para a apoteose 

(RANCOV, 1983, p.2; BEARD, 2007, 233-8; VEYNE, 2007, p. 17-8). 

 

3.4  Arco de Septímio Severo (203) 

 

O segundo monumento por nós estudado, o arco de Lúcio Septímio 

Severo (193-211) foi construído para comemorar a sua vitória pártica em 203 e, 

é considerado o arco mais elaborao deste período. Um motivo adicional para a 

construção do arco residiu no desejo de legitimação da dinastia Severa por 

meio da comemoração dos dez anos de governo (decennalia) de Septímio 

Severo. O arco inserido no Fórum Romano foi construído em sua maior parte 

em mármore travertino e em outras partes com alguma mistura de concreto, já 

no ático foram utilizados tijolos. Composto por três passagens principais, a 

central medindo 6,77 m e as laterais 2,96 m. Possui 23m de altura e 25 m de 

largura. Este arco foi encimado por uma quadriga com seis cavalos conduzida 

pelo Príncipe e, talvez por Caracala ladeada por dois troféus (Fig. 41). Os 

relevos apresentam uma característica orientalizante e esta foi uma novidade 

em Roma (CURTIS, 1908, p.65; DELLI,  1992, p. 29). 

Este arco em relação à classificação estabelecida por Curtis (1908, p. 

55) pertenceu ao terceiro período e foi diferenciado da produção dos períodos 

anteriores pelo fato de apresentar como inovação colunas com função não 

estrutural e, sim estética em oposição as meias-colunas usadas em períodos 

anteriores, como foi o caso do arco de Tito. A parede assumiu a função de 

apoio e o afastamento das colunas proprorcionou um interessante jogo de luz e 

sombra. A maior novidade ficou a cargo dos grandes painéis figurativos, cada 

um narrando várias histórias, substituindo os usuais painéis de um único 

assunto (Fig. 40). Durante o governo de Septímio foi muito intensa a 

construção de arcos honorários, sobretudo na região africana e, em medida 

mais contida na Ásia Menor, certamente em razão da origem da família 
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imperial (DE MARIA, 1988, p. 179). 

 

 

Figura 40: Arco de Septímio: identificação dos relevos nas fachadas leste/oeste. 
Fonte:HINTZEN-BOHLEN, Brigitte. Arte y arquitectura, 2001, p.83 

 
 

Enquanto na arquitetura romana alguns elementos foram inovadores; na 

política algumas transformações foram perceptíveis após o final do governo de 

Cômodo (176-192) e que deixou aberta a porta para uma batalha política, 

período no qual foi registrado um maior número de sublevações do passado. 

Em 193, o africano Septímio Severo tornou-se imperador com o apoio do 

exército estacionado em Panônia, província na qual foi governador. Septímio 

inaugurou uma longa linhagem de príncipes impostos ao Senado pelo exército. 

Contudo, ressaltamos que Septímio fez questão de ser legitimado pelo Senado, 

bem como, desejou que seus filhos fossem aceitos como seus herdeiros pelos 

senadores.  Nesse momento, um clima de instabilidade acentuou o problema 
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crônico da sucessão imperial. No interior da própria família dos Severos, a 

sucessão dinástica trouxe conflitos entre os filhos de Septimio e produziu 

resultados dramáticos como à morte de Geta, assassinado pelo seu irmão 

Caracala em 212 contrariando a vontade de Septímio que pretendia que os 

filhos governassem juntos. O ato de Caracala objetivou garantir para si o 

governo e ainda influenciou o Senado a impor a damnatio memorie a Geta, fato 

já comentado no capítulo II. Apenas pretendemos lembrar que a inscrição do 

arco aqui comentado não foi imune a essa situação e o nome de Geta foi 

raspado de sua inscrição (GONÇALVES, 2002, p. 41). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CANINA, L. L’Architettura Romana, 2006, TAV.CXIII 

 
 

Figura 41: Reconstituição do arco de Septímio 
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A fundação da dinastia dos Severos cuja ascensão ao poder não foi 

direta, mas buscou afirmar sua legitimidade, bem como, o seu prestígio por 

meio da vitória sobre os partos. Desse modo, oportunamente o arco triunfal foi 

justificado por sua importância histórica como um produto da propaganda e do 

qual o programa iconográfico respondeu de forma totalmente inovadora e 

aproximou-se da glorificação panegírica do imperador em hieráticas tendências 

já esboçadas ao final da arte Antonina. O arco foi dedicado pelo Senado ao 

Imperador Septímio Severo e aos seus dois filhos, Caracala e Geta, para 

comemorar os primeiros dez anos de sua nomeação e celebrar a vitória do 

imperador assegurada em duas longas e difíceis campanhas contra os partos, 

a primeira em 195 e, a outra no ano da dedicação (BUSSAGLI, 2007, p.137-8; 

CORLÀITA, 1973, p. 31). 

Iniciando a leitura do arco pelo seu ático podemos observar, a enorme 

inscrição que ocupou todo o espaço deste e na qual títulos laudatórios e 

legendas evocativas escritas em letras de bronze dedicadas ao Imperador 

Septímio Severo e aos seus filhos foi complementada no corpo do arco por um 

um arranjo narrativo, por vezes  de relevos utilizando uma linguagem simbólica. 

Observemos a inscrição: 

 

IMP . CAES. LVCIO.SEPTIMIO . M . FIL. SEVERO . PIO . PERTINACI . AVG. 
PATRI. PATRIE. PARTHICO. ET ARABICO .  PATHICO.ARABICO ET// 

PATHICO .ADIABENICO. PONTIFIC. MAXIMO. TRIBUNIC. POTEST. XI. IMP . 

XI. COS. III. PROCOS. ET. //IMP. CAES. M. AVRELIO. FIL ANTONIO. AVG. PIO. 
FELICI. TRIBVNIC. POTEST.VI. COS. PROCOS. P. P. //   SEPTIMIO. GETA. 

NOB.CAESARI// - (parte apagada após a damanatio memoriae e substituída 
por:) // OPTIMIS. FORTISSIMISQVE. PRINCIPIBVS. // OB. REM. PVBLICAM. 

RESTITVTAM . IMPERIVMQVE . POPVLI . ROMANI . PROPAGATVM. 
INSIGNIBVS . VIRTVTIBVS . EORVM . DOMI . PORISQVE . S.P.Q.R. (CIL, VI, n. 

1033)22 

                                                           
22 Ao Imperador César Lúcio Sétimo – filho de Marco – Severo, Piedoso, Pertináce, Augusto, Pai da 

Pátria, Pártico, Arábico e Pártico de Adiabena, Sumo Pontífice, ao que teve poder Tribunício, capaz de 11 
Impérios, 11 Consulados 3 Pró-consulados e ao Imperador César Marco Aurélio, filho de Lúcio Antonino, 
Augusto, Piedoso, Bem afortunado, Tribuno capaz de 6 Consulados, Pró-consulados, pai da pátria, dos 
melhores e mais fortes príncipes.Por causa da República restabelecida e pelo Império propagado do 
Povo Romano pelas insígnes virtudes deles em casa e nos foros.  
O Senado e o Povo Romano. 
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Figura 42: Inscrição do arco de Septímio Severo – destaque  para o termo propagatum. 
Fonte: Disponível em <http://upload.wikimedia.oer/wikipedia/fr/thumb/6/6/DedicaceArcSeptime 

Severe.jpg/780px> Acesso em: 5 set. 2010 

 

A inscrição sintetizou o momento marcado por vários conflitos bélicos, 

dentro e fora dos limites imperiais e o tema propagatum estabeleceu o  

Imperador como o restaurador de Roma após às vitórias sobre Pescênio Nigro 

e Clódio Albino e a reconquista da Mesopotâmia durante as guerras párticas 

(Fig. 42). Portanto, o slogan Rem Publicam Restitutam que podemos observar 

na quinta linha da inscrição, poderia expressar tanto uma retratação por parte 

do Senado diante do imperador vitorioso e ainda, reafirmar a sua lealdade, 

como a restauração da República com às vitórias sobre Pescênio Nigro e 

Clódio Albino. Essa atitude apontou uma disposição do Senado em estebelecer 

melhores relações com o imperador. Mais a frente a expressão Propagatum e 

que foi por nós destacada na imagem acima significou a reconquista da 

Mesopotâmia durante as guerras párticas. 

Além do cursus honorum de Septímio, a titulação de Caracala e Geta 

como Augusto e César respectivamente relacionou-se a vitória na segunda 

campanha pártica quando foram elevados a essas fileiras, evidenciando a 

política de sucessão dinástica almejada por Septímio. Podemos observar 

também o registro do décimo primeiro poder tribunício e sua décima saudação 

junto com o sexto poder tribunício de Caracala. Dessa forma, estes tíulos em 

203, e sua presença na inscrição indicou que o arco  foi dedicado nesse ano  e 

impressado entre os decennalia de 202. Todavia, continha outros elementos os 

quais sugeriam que o decreto senatorial havia sido emitido em alguns anos 

mais cedo, em 195 e justicados pela indicação da convencional titulação 

pertinente a essa época. Porém, os títulos de Caracala e Geta como  Augustus 

e Caesar respectivamente referiam-se de forma direta o encerramento oficial 

da segunda campanha gloriosa contra os partos. 
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Estes títulos serviram como uma lembrança da política da sucessão 

dinástica planejada por Septímio e estabelecida pela vitória pártica como uma 

indicação do sucesso advindo da guerra. Assim, atuaram como uma fonte de 

legitimação dinástica e que identificou o arco como o principal monumento da 

vitória pártica de Septímio e essa conclusão inevitavelmente foi reforçada pelos 

grandes painéis nas fachadas, pelas figuras de orientais nos relevos dos 

pedestais, bem como pelos o troféus também orientais segurados pelas vitórias 

nos tímpanos dos arcos (Fig. 44). Além disso, até a construção do arco triunfal 

de Constantino nenhum outro foi erguido  para comemorar a vitória em uma 

guerra civil. Portanto, apenas a vitória pártica permaneceu como um motivo 

suficientemente digno de dedicação de um arco triunfal no Fórum Romano  

(BRILLIANT,1967, p. 91-95). 

 

 
Figura 43: Arco de Septímio Severo: fachada oeste ( Capitólio )- fachada leste (Fórum). 

Fonte: Disponíve em: < http://www.livius.org/a/italy/rome/arch_severus/arch_cl3>Acesso em: 2 nov2010 

 

O arco de Septímio, em conformidade com a iconografia imperial  

perpetuou a virtus do imperador e de forma combinada com a inscrição 
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conjugou tanto os elementos tradicionais, quanto os inovadores do pensamento 

político. Passando para o corpo do arco a primeira característica importante 

encontra-se na presença simultânea de pelo menos três diferentes tendências 

estilísticas que envolvem a composição figurativa e que ocupam boa parte das 

superfícies. Estas correspondem aos relevos simbólico-alegórico nos plintos, e 

nos espaços imediatamente circundante de cada uma das três aberturas. As 

formas tradicionais ficaram a cargo da representação das vitórias militares 

como exaltação das virtudes do princípe, algo recorrente na temática 

celebrativa do Império, como nos quatro grandes painéis sobre as arcadas das 

aberturas laterais (Fig. 40). Já os relatos alegóricos também destacaram a 

universalidade do papel das campanhas militares e da política de Septímio 

Severo. Os relevos do pedestal simbolizaramm uma nova era e uma 

expectativa de futuro e teve como fonte o arco de Trajano (c.114 e 117), já que  

este e Septímio estavam associados a vitória pártica (DE MARIA, 1988, p. 

181). 

Mediante as considerações supracitadas passaremos a leitura das 

superfícies num sentido descendente, começando pelo ático que contém a 

inscrição cercada por molduras bastante elaboradas de forma que isolavam 

toda a área e que também colaboraram para o embelezamento da própria 

inscrição. Todavia, foi no corpo do arco que se dispuseram os mais ricos e 

complexos elementos iconográficos dominados por elementos horizontais em 

eleveção (Fig. 46). Assim, foi composto de pódio ou plinto, corpo e ático,  sobre 

a forma geral do sistema de três aberturas. As quatro colunas como estruturas 

independentes e que precederam as fachadas principais, fazem conexão com 

os pedestais e com o entablamento. Portanto, a projeção das colunas sobre a 

massa principal dividiu as fachadas (leste e oeste) em três seções: a seção 

central e duas seções laterais (Fig. 43). Em cada uma dessas seções e no 

ápice de cada arquivolta encontra-se uma chave em forma de um console 

apoiando uma figura em alto relevo. Na chave central foi identicada a figura de 

Marte, o deus da guerra sangrenta que era bastante admirado pelos romanos e 

também uma imagem ligada a fundação de Roma (Fig. 44). Segundo a 

mitologia romana, Marte antes de se tornar o deus da guerra, era o deus da 

agricultura, da fertilidade e da primavera. Portanto, Marte se tornou a 
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personificação do ideal guerreiro de Roma conquistadora e do vasto império 

(BRILLIANT, 1967, p. 35-39; DE MARIA, 1988, p. 182). 

 Cada um dos tímpanos dos arcos principais contêm duas figuras em alto 

relevo. Essas figuras são identificadas como Vitórias aladas, com vestes e 

drapeadas e seu movimento lembra a posição de vôo. Essas Vitórias seguram 

um troféu parta com gorro oriental e encontarm-se posicionadas em direção a 

figura do deus da guerra, Marte (chave da arquivolta central). O conjunto 

composto por Marte ladeado pelas Vitórias expressa diretamente a mensagem 

triunfante do monumento, ou seja, da vitória sobre os inimigos  de  guerra, 

estrangeiros (Fig. 44). Abaixo delas estão as representações das quatro 

estações em forma de alados genii (guardiões) carregando atributos 

apropriados. De fato, indicavam os auspícios da vitória e a Virtus Augustorum 

na guerra e paz. Nesse contexto, a vitória foi específica e tópica, pois se 

tratava da vitória pártica de Severo. Portanto, à maneira de Augusto, a dinastia 

dos Severos estabeleceu sua própria empresa a virtus diante do sucesso de 

guerra que trouxe prosperidade a Roma. Entre outras palavras, a vitória pôde 

ser considerada  inseparável da dinastia a qual a produziu e que foi esperada e 

mantida (CURTIS, 1908, p. 69; BRILLIANT, 1967, 106-113).   

 As personificações das quatro estações foram dispostas da seguinte 

maneira: na fachada do lado do Fórum – inverno (Fig.44) associada ao painel 

sudeste ( painel I)  e sucessivamente,  primavera a nordeste (painel II) e no 

lado voltado  para o Capitólio  a personificação verão  a noroeste (painel III e  

outono a sudeste (painel IV). Não faremos a descrição das características de 

cada uma delas, contudo ressaltamos que a associação das estações com as 

personificações dos trófeus levados pelas Vitórias não foram fortuitas. 

Certamente, em conjunto as personificações  expressas nos tímpanos do arco 

central de forma dependente em ambas as fachadas e que culminaram na 

figura de Marte das chaves centrais sublinharam o esquema visual da 

linguagem simbólica do arco e, pertenceu a finalidade da propaganda de 

Severo na qual o conceito de vitória e subsequente prosperidade foi permeada 

pela crença da continuidade da família governante.  

 Analogamente, a personificação do inverno estaria associada ao 
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turbulento início da guerra pártica  narrada no painel I, no qual podemos ver os 

romanos socorrendo Nisibis antes de iniciar sua campanha contra os partos. 

Enquanto que o outono referia-se a culminação da guerra no painel IV. Em 

suma, podemos dizer que a celebração do tema felicitas temporum  e 

abundância no arco de Septímio foi eleborado em concordância com a 

estações, a Vitória e Marte na porção central do arco, que certamente foi 

trazida pela divindade que proporcionou a felicidade da paz como prêmio da 

guerra. Além, do evidente simbolismo da fertilidade, indicado pelos deuses Rio 

nos tímpanos laterais e com as afortunadas divindades nas chaves laterais. 

 

 

Figura 44: Detalhe do tímpano: Vitória carregando o troféu 
Fonte: Dispoível em: < http://www.livius.org/ro-rz/rome/rome_arch_severus1.html> 

Acesso em: 6 nov. 2010 

 

  As chaves laterais são grandes e proeminentes, similares aquelas dos 

arcos centrais e contêm diferentes figuras em alto relevo, as quais hoje se 

encontram em mal estado de conservação. Essa situação dificultou a 

identificação das imagens e possivelmente a figura da chave a noroeste foi 

identicada como Hércules que se tornou patrono da família Severiana  e deus 



 

Entre linhas e superfícies, o poder e a memória nos Arcos Triunfais na Roma Imperial (Séculos I-IV) 139 
 

 

patrono de Leptis Magna, cidade natal de Septímio e foi ligado a casa dos 

Severos como Di Patrii e Di Auspices (Fig. 45). De forma especulativa acredita-

se que as representações da chaves laterias formariam dois pares de 

divindades masculinas e femininas. Dessa forma, outra divindade masculina 

poderia ser Liber. Pois, Liber foi usualmente estava associado a Geta e 

Hércules a  Caracala.  

As figuras das chaves nordeste e sudoeste possivelmente 

representavam divindades femininas. A imagem da chave a nordeste parece 

com uma Amazona trajando uma curta túnica com um balteus (cinto) e 

provavelmente identificada como Virtus. Por fim, a figura da chave a sudoeste a 

mais imprecisa de todas e de acordo com as representações nas moedas na 

propaganda oficial da vitória pártica sugeriam Minerva, como Pacifera ou 

Victrix, Juno, Fortuna Redux e não é certo Venus Victrix, portanto esta quarta 

figura ficou em aberto e a determinação de sua identidade inacabada. 

As representações das divindades dos rios nos tímpanos laterais foram 

divididas em pares: velho-jovem, jovem-velho e o agrupamento velho-jovem 

ocorreu nos lados sudeste e noroeste e os demais nas laterais nordeste e 

sudoeste. Estes dois tipos de deus Rio dentro de um tradicional esquema de 

representação destas personificações fluviais, frequentamente era possível 

identificar visivelmente a relativa idade (Fig. 45). Os adultos, associados a tipos 

barbudos eram familiares em representações veneráveis dos grandes rios do 

mundo clássico, como por exemplo, o Nilo, o Tibre,  enquanto, a imagem do 

deus Jovem Rio, associado ao Tigre. Estas figuras participaram de cenas as 

quais representavam a submissão a Trajano da personificada Mesopotâmia 

ladeada pelas divindades rio quase como atributos geográficos da 

personificada província.  

No arco de Septímio Severo o par deus Rio associado aos  rios Eufrates 

e Tigre poderia ser interpretado tanto como uma  questão geográfica quanto 

como as personificadas províncias do Império e a totalidade do orbis romanus 

e mais especificamente  referiam-se a  fecundidade geral do mundo, trazidas 

pela benevolência do Imperador e suas realizações para a paz na conclusão 

vitoriosa da guerra. Esta última interpretação daria sentido ao conceito felicitas 
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temporum o qual infundido em toda a simbólica zona central do arco. Ainda 

assim, essas divindades como Tigre e Eufrates como novos limites do Império 

e o Tibre como tradicional e antiga fonte do Império, não foi ignorada. Contudo, 

a completa importância simbólica dessas divindades associadas às estações 

ao arco central também poderia significar o ciclo anual da terra generosa.  

 

f  

Figura 45:  Arco de Septímio: detalhe do tímpano esquerdo/Capitólio: divindade fluvial e Hércules 
Fonte: Disponível em: < http://www.tropicalisland.de/italy/rome/forum_romanum> 

Acesso em: 10 nov. 2010 
 

O aparelhamento da juventude e da idade em si, denotava o ciclo do 

tempo e da felicia tempora, personificada neste motivo de divindade natural, e 

também no seculum frugiferum, fecundidade esta que se tornou um elemento 

fundamental da propaganda dinástica e um atributo de Aion, genius do tempo. 

Porém, o específico significado dinástico dos tímpanos deuses do Rio no arco 

Severiano pode ser melhor estabelecido por sua física e iconográfica 

associação com a figura das chaves laterais bastante danificadas. Desde 

Hércules e possivelmente Liber como deuses di auspices de Caracala e Geta 

as divindandes Rio sobre a dinastia estava ligada a sua sucessão e seu 

estabelecimento na guerra da qual emergiu a fecundidade do Império sob os 

Severos. 

Continuando nossa leitura pela zona central das fachadas, identificamos 

os grandes painéis em destaque (3,92h x 4,72 larg.) com um grau de precisão  

correspondente a propaganda eficaz destinada ao convencimento dos feitos 

memoráveis do Imperador. Ressaltamos a discrepância entre a tradicição e 

inovação nestes painéis ao icorporarem uma narrativa helicoidal dentro de uma  

Hércules 
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moldura quadrilátera, como podemos observar na fig. 46 o sentido de leitura 

em cada em dos painéis. Pode ser comparável à narrativa da Coluna de 

Trajano e Marco Aurélio ou aos frisos de Galério e Constantino. O poder da 

máquina de guerra romana foi sublinhado pelas representações das armas de 

forma acentuada, tais como, os aríetes nas cenas que mostram as cidades 

sitiadas (Edessa, Selêucia e Ctesifonte)  e  principalmente, a captura de 

Selêucia no painel inferior à noroeste do arco com o uso equilibrado das linhas 

dominantes. A cidade murada, ao centro do painel é representada sob o ataque 

das tropas romanas em vista frontal e os partos retratados também 

frontalmente batem em retirada com forte apelo narrativo (BUSSAGLI, 2007, p. 

140). 

 

 

Figura 46: Esquema de leitura dos painéis do arco de Septímio Severo 

Fonte: BRILLIANT, R. The arch of Septímius Severus in the Roman Forum, 1967 

 

A guerra pártica foi compreendida por modernos historiadores  em duas 

separadas guerras e a primeira interrompida pelo movimento Septímio contra 

Albino e, assim, enfatizaram a natureza provisória e preparatória da primeira 
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guerra e a ação conclusiva da segunda. A primeira em 195, corresponde a 

queda Pescênio Nígro, quando seus adeptos continuam em oposição ao 

reestabelecimento da central autoridade de Roma. Nesse momento Septímio 

cruzou o Eufrates e obrigou Abgarus a apresentar-se em Edessa e avançou 

para Nisibis e ali fez sua sede. Septímio então, recompensou Nisibis e confiou-

lhe a cidade tornando-a uma província. A segunda guerra pártica compreendeu 

duas campanhas a primeira em 197-8 contra os partos, a segunda em 198-9 

contra Hatra. Durante a ausência de Septímio, os partos invadiram o território 

romano na Mesopotâmia e sitiaram Nisibis que foi livrada do cerco por 

Septímio. Após esse evento Septímio  marchou para o sul ao longo do Eufrates 

e no inverno de 197-8 tomou Selêucia e Babilônia sem resitência, já Ctesifon  

foi tomada com pequena oposição. Com a captura da capital pártica, Septímio 

foi aclamado imperador e recebeu o título de Parthicus Maximus. A guerra foi 

encerrada com a criação em 199 por Septímio da província da Mesopotâmia 

com sua capital em Nisibis. 

Esses acontecimentos foram relatados no arco com uma coerente 

unidade entre as duas guerras divididas pelos painéis que devem ser lidos de 

baixo para cima (Fig. 46).  A narrativa enfatizou as grandes cidades 

conquistadas da segunda guerra pártica: Nibisis, a tomada de Selêucia, 

Babilônia e Ctesifon. A última, a capital pártica, foi o local da décima primeira 

da aclamação de Septímio e da elevação de Caracala e Geta. É natural que a 

narrativa começasse pela fachada do Fórum e também pela Via Sacra, 

considerando que este lado tivesse um grau de virtude pela sua orientação 

para o tradicional centro de Roma. Logo, o painel I (Fig. 47) foi posicionado à 

esquerda da fachada leste (Fórum), e narrou os primeiros preparativos para a 

guerra e a libertação de Nisibis por Roma em 195, que havia sido atacada 

pelos partos, quando os romanos estavam envolvidos em uma guerra civil. Na 

extremidade superior direita , vê-se o líder inimigo, Vologaes  fugindo à cavalo.  

Posteriormente, os romanos entram em seu acampamento em Carrhae. Na 

parte superior do arco foi caracterizado a formal cerimônia  imperial adlocutio23 

que poderia ocorrer tanto antes ou depois de uma batalha. 

 

                                                           
23

 Discurso do imperador ao exército e a saudação do exército ao seu comandante. 



 

Entre linhas e superfícies, o poder e a memória nos Arcos Triunfais na Roma Imperial (Séculos I-IV) 143 
 

 

 

Figura 47:  PAINEL I – Eventos de Guerra (195), arco de Septímio. 
 Reconstituição do painel I pelo Museu Nacional da civilização romana, Roma. 

Fonte: Disponível em: < http://www.livius.org/ro-rz/rome/rome_arch_severus2.html> 
Acesso em: 9 nov. 2010 

 

De maneira idêntica o segundo painel à esquerda da fachada leste, 

bastante danificado narrou a revolta de um cidade aliada, Edessa. Esta foi 

atacada e submetida aos motores de cerco e submetida (na parte inferior). Na 

parte central do painel os romanos rendem o rei Abgar VIII da Armênia  e este 

estende a mão a Septímio em sinal de amizade. Na parte superior do painel foi 

registrado o conselho de guerra de Septímio e o Imperador, provavelmente à 

direita, no ato de dirigir o resto da campanha, como sugerido pelos cavaleiros 

ao lado – profectio (Fig. 48). 

Passando para fachada oeste, voltada para o Capitólio, o sentido de 

leitura foi alterado, ou seja, da direita para esquerda e alí se encontra o painel 

III que apresentou simultaneamente a captura da Babilônia e Selêucia pelas 

forças romanas (Fig. 49). Na parte inferior preenchida até a metade do painel 

representa a tomada da cidade no rio Tigre e a debandada dos partos. Na 

outra metade superior do painel vê-se a rendição de Selêucia.  A 
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representação da captura de grandes rios significava a captura da cidade sem 

alguma resistência.  

 

 

Reconstituição do painel II pelo Museu Nacional da civilização romana, Roma. 

Fonte: Disponível em: < http://www.livius.org/ro-rz/rome/rome_arch_severus2.html> 
Acesso em: 9 nov. 2010 

 

  

 Por fim, o painel IV à esquerda da fachada oeste, Capitólio conclui a 

narrativa figurativa da guerra pártica (Fig. 50). Igualmente ao painel III, o quarto 

foi dividido em duas partes conclusivas da guerra parta. Na parte inferior exibe 

a tomada de Ctseifon e a conclusão triunfante das campanhas de Septímio. 

Embora o Imperador não apareça nesta cena, à saída de Vologases pode ser 

indicada pela saída dos bárbaros da cidade. Na parte superior, ao contrário é 

perceptível a presença de Septímio e mais uma vez se repete a cerimônia 

adlocutio. Podemos concluir que os painéis apresentaram as tradicionais 

referências às vitórias militares, como cenas de adlocutio e de profectio 

Figura 48: PAINEII: eventos da segunda guerra (197-198) 
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(BRILLIANT, 1967, 99-216) 

 

Figura 49:  PAINEL III: abordagem dos romanos a Selêucia, arco de Setímio. 
Reconstituição do painel III pelo Museu Nacional da civilização romana, Roma. 

Fonte: Disponível em: < http://www.livius.org/ro-rz/rome/rome_arch_severus2.html>  
Acesso em: 9 nov. 2010. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 50:  PAINEL IV: Cerco a Ctesifon-, arco de Sepímio 

Reconstituição do painel IV pelo Museu Nacional da civilização romana, Roma. 
Fonte: Disponível em:<http://www.livius.org/ro-rz/rome/rome_arch_severusl> 

Acesso em: 9 nov. 2010 

 Completando a leitura da zona central da superfície do arco, podemos 
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observar quatro pequenos frisos (aproximadamente de 39 cm de altura) 

interpostos entre as arquivoltas laterais e os grandes painéis.  Os frisos não 

apresentam episódios precisos, porém podem ser considerados como cenas 

da pompa triumphalis. O estado de conservação dificulta a interpretação 

destes. De um modo geral, repetem um esquema único: um cortejo que 

procede da esquerda para a direita e compreende soldados romanos, 

prisioneiros partos, o butim de guerra e a direita foi retratada a deusa Roma 

sentada, enquanto recebe a homenagem dos líderes partos (Fig. 51). Outra 

personificação feminina sentada pode ser identificada como Pártia. O friso não 

pode ser interpretado como um cortejo pela ausência dos detalhes: os 

portadores da fercula, da tabulae e do carro triunfal. De fato, Septímio não 

celebrou um triunfo, como já nos referimos no capítulo I, assim este cortejo 

estaria associado à memória do adventus de Severo em 202. Esse evento 

correspondeu a entrada solene de Septímio em Roma após seu retorno do 

Oriente. Analogamente, o adventus no contexto das representações da zona 

central do arco tem a intenção de mostrar a virtus Augusti juntamente com 

todas as cenas de batalha, nas quais o Imperador assumiu a posição 

dominante (DE MARIA, 1988, p. 184). 

 

 

Figura 51:  Arco de Septímio- detalhe do friso: soladados carregando os espólios de Selêucia, 
Campanha de 197-8. 

Fonte: Disponível em: < http://www.livius.org/ro-rz/rome/rome_arch_severus2.html> 
Acesso em: 15 nov. 2010. 

 

Por fim, os últimos elementos a serem considerados no arco triunfal 

compreendem os pedestais os quais suportam as colunas autoportantes. São  

em número de oito os pedestais em forma quadrangular, distribuídos 

igualmente entre as fachadas leste/oeste como podemos ver no esquema 
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apresentado na fig. 52. Em cada um dos pedestais, apenas três de suas faces 

foram esculpidas em relevo e em sua maioria arranjados em um simples ou 

duplo par composto por um soldado romano e um prisioneiro parto. Esses 

relevos são considerados os mais antigos de pedestais remanescentes em um 

arco triunfal romano. De forma geral foram assim, distribuídos: os de quatro 

figuras nos painéis frontais e o de duas figuras nos painéis laterais (Fig. 53) 

reforçando a vitória do exército romano e, sobretudo a de Septímio. 

Todavia, a composição e o motivo são idênticos nas oito laterais 

esquerdas e em mesmo número nas laterais direitas. A composição dos 

relevos frontais de acordo com a locação dos painéis na direita ou esquerda da 

passagem do arco central ofereceu a orientação de todas as figuras nos 

relevos centrais. Dentro de um contexto geral o esquema composicional 

apresenta variações, tais como a mudança de ordem do maduro e jovem 

soldado romano vis a vis a seu cativo bárbaro nos painéis frontais reduzindo a 

possiblidade de monotonia dos repetidos motivos (BRILLIANT, 1967,p. 151-

165) 

 
 

Figura 52: Esquema dos pedestais. 
Fonte: BRILLIANT, R. The arch of Septimius Severus in the Roman Fórum, 1967, p. 169. 
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Figura 53: Relevos dos pedestais do arco de Septímio Severo 
Fonte: Disponível em: http://image34.webshots. _ph.jpg> e 

< http://www.livius.org/ro-rz/rome/rome_arch_severus1.html>  Acesso: 15 nov. 2010. 

 

 Finalizando a nossa leitura sobre o arco de Septímio Severo podemos 

observar que as imagens utilizadas pelos Severos encontravam-se no liame da 

originalidade e da continuidade e em seu conjunto ainda que de forma 

complexa e polissêmica, o aparato simbólico celebrou os decennalia, a felicitas 

temporum e, sobretudo a virtus do Imperador em tom documentário. A 

glorificação de Septímio por meio de uma vitória foi utilizada como uma forma 

de propaganda tanto pela forma laudatória e evocativa da inscrição quanto 

pelas suas superfícies nas quais a culminante vitória esteve sob a direta 

supervisão do Imperador. Entendemos que o destaque para as cenas de 

combate reforça o elemento militar no contexto severiano, juntamente  as 

imagens dos pedestais. Porém, quando retomamos a inscrição percebemos 

que Septímio não fundou sua dinastia apoiando seu poder pessoal somente no 

exército, mas também no Senado (WEELER, 1995, p.167, DE MARIA, 1988, p. 

184; BRILLIANT,1967, p.30). 

 

 

3.5  O Arco de Constantino (315) 

 

O terceiro e o último monumento de nossa pesquisa é o arco  triunfal 

erguido próximo ao Coliseu (entre o Palatino e o Célio) e inaugurado a 25 de 

julho de 315, para comemorar os decennalia do governo do imperador Flávio 

Valério Constantino, o Grande (306-337) e em memória da derrota infligida a 

Maxêncio em 312, na batalha de Ponte Mílvia. Este arco construído com 
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diversos tipos de mármore, pertenceu ao quarto período (de Septímio a 

Constantino, 203-315). Assim como o arco de Septímio, possui quatro colunas 

independentes ou autoportantes, também dividindo as fachadas norte/sul em 

três seções, a central e duas laterais. Todavia, a composição das seções 

laterais diferem das do arco de Septímio Severo (Fig. 54 e 55). Este 

monumento foi o maior que chegou até nós e sua passagem central mede 6,58 

m da largura, e as duas laterais consideradas amplas, medem 3,30 m . A 

moldura da imposta principal nasce das pilastras e as das impostas laterias 

nascem da parede. Os pedestais das colunas não são bases tão altas quanto 

as do arco de Septímio. As colunas  são caneladas  possuindo capitéis 

coríntios e o entablamento e os elementos do ático projetam-se sobre as 

colunas. Assim como os arcos anteriores o seu construtor ou arquiteto é 

desconhecido (CURTIS, 1908, p. 81). 

 

Fonte: HINTZEN-BOHLEN, B. Arte y architectura, 2001, p.97 
 
 

Figura 54: Arco de Constantino: identificação dos relevos das fachadas nortee sul 
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Figura 54: Arco de Constantino – identificação dos relevos laterais. 
Fonte: Fonte: HINTZEN-BOHLEN, B. Arte y architectura, 2001, p.97 

 

 Antes de percorrermos as linhas e as superfícies do arco de 

Constantino, faz-se necessário retomarmos  uma questão  relevante na história 

de Roma imperial e que motivou a construção do arco. Assim, a razão principal 

concentrou-se na vitória de Constantino sobre o seu rival Maxêncio, em 28 de 

outubro de 312. Esse enfrentamento conhecido como a batalha sobre a Ponte 

Mílvio (Rio Tibre) fora dos limites de Roma, localidade denominada de Saxa 

Rubra (cerca de quinze quilômetros de Roma), aonde Mexêncio foi derrotado e 

morto. Em sua marcha contra Roma, uma outra vitória antecedeu o confronto 

com Maxêncio, quando Constantino voltou suas operações contra outro 

exército comandado pelo general Rurício Pompeiano. As tropas deste estavam 

estacionadas em Verona na província de Venécia. Então, Constantino cercou 

Verona, que, a princípio, ofereceu resistência ao ataque, porém acabou por se 

render incondicionalmente, sua guarnição tornou-se prisioneira de guerra e 

Pompeiano foi morto. (DELLI, 1992, p.40; GIBBON, 1989, p. 180-1). 

Na construção posterior da memória do imperador cristão, foi 

acrescentado o sonho que tivera na noite anterior a batalha, quando teria visto 

uma cruz com a inscrição: In hoc signo vinces (Sob este símbolo vencerás). Na 

manhã seguinte, Constantino teria ordenado aos soldados que inserissem em 

seus escudos a cruz, resultando em uma esmagadora vitória. Esse fato (já 
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comentado na p. 28) teria abalado a anteior crença religiosa de Constantino, o 

qual teria levado a sua conversão ao cristianismo.  Lembramos também que 

Constantino não eliminou apenas o seu principal rival, mas também os seus 

dois filhos no sentido de remover quaisquer reivindicações de herança e entrou 

em Roma de forma triunfal com a cabeça de Maxêncio em uma ponta de lança 

(SPINOSA, 2000, p. 485).  

Apresentada a principal motivação para a construção do arco, 

aproximadamente três anos depois da batalha, passaremos à leitura de suas 

linhas e superfícies, seguindo o mesmo sentido utilizado nos dois arcos 

anteriores, ou seja, descendente. Portanto, tomando ático e em sua porção 

central em ambas as fachadas, ou seja, norte/sul podemos observar a seguinte 

inscrição honorífica dedicada pelo Senado e pelo povo romano, em ambos os 

lados do arco:  

 

IMP . CAES . FL. CONSTANTINO MAXIMO 
P.F. AVGVSTO.S.P.Q.R 

QVOD INSTINCTV DIVINITATIS MENTIS 
MAGNITVDINE CVM EXERCITV SVO 

TAM DE TVRANNO QVAM DE OMNI EIVS 
FACTIONE VNO TEMPORE IVSTIS 
REMPVBLICAM VLTVS EST ARMIS 

ARCVM TRIVMPHIS INSIGNEM DICAVIT (CIL. 6 .1139)24 
 

Chamamos a atenção para a expressão “por inspiração divina” (terceira 

linha) possivelmente uma justificativa para o exercício do poder imperial sob a 

chancela direta do deus dos cristãos. Era bastante comum que um general 

elegesse uma divindade protetora e invocasse o seu auxílio.  A sutileza na 

escolha das palavras possivelmente evitou dissídios entre os seguidores dos 

deuses pagãos e os seguidores de Cristo, nada mais inconveniente para as 

pretensões políticas imperador. Portanto, sabiamente Constantino buscou 

conciliar a atribuição cristã da vitória com o ideal pagão dos senadores. 

Obervamos também duas breves inscrições no interior do  arco principal que 

aclamam o imperador como: 
                                                           
24 Ao Imperador César Flávio Constantino Máximo. Pater Familias, Augusto. O Senado e o Povo Romano. 
Porque pelo estímulo da inteligência divina pela magnitude que com seu exército. Tanto de um tirano 
quanto de todo partido deste. De uma só vez, com justas Armas vingou a República dedicou o arco 
insígne aos seus triunfos. 
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LIBERATORI VRBIS e  FVNDATORI QVIETIS25 

 

ou seja: Ao libertador da Cidade e fundador da Paz na parte interna do arco 

central (Fig. 59 e 60) refletindo o consenso sobre a guerra de Constantino 

contra Maxêncio, e ainda as inscrições:  

 

VOTIS X - VOTIS XX e  SIC XV - SIC XX26 

 

 que  aponta a celebração de Constantino dos seus dez anos (decennalia) e 

vinte anos (ventennalia) de governo no Ocidente, respectivamente quando foi 

aclamado imperador em 306 (Fig. 65).  Sob o Império era comum em algumas 

situações oferecer especiais sacríficios e os vota e, sobretudo os atribuidos à 

vitória militar e o retorno seguro do imperador, cuja segurança também era 

extendida ao Império. Nos relevos romanos, os especiais sacrifícios, os vota 

eram mais frequentemente selecionados para aquelas representações de 

partida ou chegada do imperador. De forma sacralizada, nesse evento era 

natural  o sacríficio conduzido por sacerdotes que imolavam um  animal,  sendo 

que a parte dedicada aos deuses como o fígado, pulmão e coração eram 

queimados e  a carne era consumida em uma cerimônia privada. Como já 

afirmamos no capítulo I quando tratamos da celebração triunfal, o sacrifício não 

aconteceu no triunfo de Constantino e este fato foi interpretado como uma 

renúncia ao ritual pagão (RYBERG, 1955, p. 121; FUNARI, 2009, p. 60; DELLI, 

1992, p. 44). 

 Todavia, quando olhamos para as alegorias sobre as superfícies do arco 

como nos tondos expessando uma explícita homenagem as divindades como o 

Sol e a Lua num sentido universalista, verificamos  a alusão ao início de seu 

governo como um autocrata, quando tradicionalmente os valores eram 

advindos da tradição pagã (Fig. 58). Contudo, em 313, uma das  decisões 

significativas e de longo alcance de Constantino foi a concessão de liberdade 

                                                           
25

 LIBERTATORI VRBIS  encontra-se no interior da passagem central a direita, tomando como referência a 
fachada norte e foi inscrito sobre um grande painel. FUNDATORI QVIETIS encontra-se na mesma 
passagem, porém no lado oposto, ou seja, a esquerda. 
26

 VOTIS X e VOTIS XX (fachada norte) e SIC XV e SIC XX (fachada sul) 
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de culto ao cristãos por meio do Édito de Milão. Esse fato poderia  clarificar a 

escolha do Imperador pelo cristianismo ou  ainda  identificar um de astúcia 

política pela percepção de que o cristianismo tinha-se se tornado cada vez 

mais difundido entre os titulares em posições chave nas estruturas sociais e 

institucionais do Império. Assim, Constantino procurou encontrar um equilíbrio 

viável e inteligente entre a força crescente do cristianismo e da aristocracia 

pagã (BUSSAGLI, 2007, p. 153). 

 Uma última consideração epigráfica encontra-se na quinta linha da 

inscricão na qual Maxêncio foi referido como o tirano, pois era usual não citar 

diretamente o nome do inimigo. Assim, a idéia do legitimo direito de assassinar 

ao tirano dirigente levou a associação com a imagem de uma guerra justa,   

justificando a guerra civil de Constantino contra o seu co-Imperador. 

Certamente estão presentes os atributos de salvador e restaurador na inscrição 

reunidos com os demais elementos legitimadores do poder de Constantino, 

inclusive a aclamação do exército. Em virtude da tendencia de divinização do 

imperador mesmo antes de sua morte, manteve-se a tradicional  dedicação: O 

Senado e o povo romano. Portanto, o exercício do poder imperial implicava em 

um contínuo e delicado equilíbrio entre os interesses  e vantagens de 

particulares e aqueles do Império, cujo salvaguarda era o imperador (SHEARD, 

1997, p. 163; DELLI, 1992, 44). 

 

   Tendo em vista as considerações sobre a inscrição que tratamos como 

linhas, passaremos as superficíes que apresentaram uma iconografia 

diversificada, porém coerente com as intenções políticas de Constantino. De 

início percebemos uma diferença em relação ao arco de Septímio Severo, pois 

o seu entablamento foi didivido em três partes, considerando que a parte 

central foi ocupada pela inscrição  e as duas seções laterais por dois pares de 

quadriláteros em relevo. Contudo, a maior novidade mesmo  ficou a cargo da 

incorporação de obras de diferentes épocas e retiradas de estruturas  

dedicadas a Trajano (114-117), a Adriano (c. 131) e a Marco Aurélio (176), uma 

prática conhecida como espólio, cuja denominação remonta  ao contexto 

artístico do século XVI, em referência aos  butins militares (Fig. 56). O arco de 

Constantino foi um dos primeiros monumentos a recorrer a este processo. 
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Podemos identificar os espólios de Trajano na porção  mais alta do arco, ou 

seja, em seu seu ático, no qual oito estátuas de prisioneiros dácios foram  

apoiadas sobre as colunas – quatro para cada lado. Além das estátuas, dois 

painéis também foram reutilizados no alto das fachadas laterais (leste/oeste) e 

apresentam cenas de guerra e ainda os painéis conhecidos como os grandes 

frisos trajanicos, localizados na passagem central e encimados pelas 

inscrições: LIBERATORI VRBIS e  FVNDATORI QVIETIS (Figs. 59 3 60), já 

comentadas Assim, para melhor vizualizarmos essa distribuição, observemos o 

esquema abaixo (JONES, 2000, p. 52; SIEBLER, 2008, p. 84; BUSSAGLI, 

2007, p. 151-2). 

Igualmente no ático foram inseridos quatro relevos próximos a inscrição  

e estes considerados espólios do monumento em  honra a Marco Aurélio sobre 

o Capitólio, cada um deles com mais de três metros de altura flanqueados 

pelas esculturas dos prisioneiros dácios. Esses painéis foram distribuídos 

igualmente em ambas as fachadas  norte e sul e que podemos ordená-los da 

seguinte maneira, no sentido da esquerda para direita:  

- face sul (Fig. 62): 1. Apresentação de um chefe bárbaro a Marco Aurélio; 2. 

Prisioneiros perante Marco Aurélio; 3. Adlocutio: Marco Aurélio fala aos 

soldados; 4. Lustratio: sacrifício de uma ovelha, um porco e um touro 

(souvetarilis). 

- face norte (Fig. 61): 1. Cena do Adventus de Marco Aurélio em Roma, 

acompanhado de Marte, Virtus e Fortuna (Fig. ; 2. Profectio: partida de Marco 

Aurélio entre os genius Senado e povo romano e acompanhado por um grupo 

de soldados. Personificação de uma estrada e ao fundo a Porta Triumphalis, 

com uma quadriga de elefantes no topo; 3. Congiarium: distribuição de pão e 

de dinheiro para o povo, com Marco Aurélio sentado sobre um pódio elevado e 

por trás dos cônsules, Pompeu e Claudio Severo, provavelmente na Basílica 

Ulpia; 4. Rendição de um chefe bárbaro ante Marco Aurélio. Essa seqüência 

apresenta algumas semelhanças com a narrativa dos frisos Constantinianos, 

que veremos mais adiante. Ressaltamos que a instalação destes painéis sobre 

o arco de Constantino resultou na reformulação dos painéis e a substituição da 

cabeça de Marco Aurélio pelas de Constantino e de Licínio (FROTHINGAM, 

1915, p. 1-2). 
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Figura 55: Esquema dos espólios de Trajano, Marco Aurélio  e Adriano e relevos da época de Constantino 
Fonte: Disponível em: < http://imperioromano.com/imagenes/galeria/1184625563> 

Acesso em: 15 nov. 2010. 

 

 
Figura 56: Combate contra os dácios 

 
Figura 57: Cavalaria romana liderada por Trajano 

contra os bárbaros que se recuam 
  

 
Figura 58: FVNDATORI QVIETIS  

Figura 59: LIBERATORI VRBIS 
Trajano entra vitorioso em Porta Capena 

acompanhado pela Virtu e vitória e com a Vitória 
que o coroa. 

Cavalaria e infantaria romana conduzindo dácios 
presos depois de conquistar uma aldeia mostrando 

as cabeças dos inimigos 

Fontes: Figuras 57 e 60: Acervo particular/2009 e Figuras 58 e 59: Disponíveis em: 
<http://www.tesoridiroma.net/monumenti_roma/arco_di_costantino_4.html >. Acesso em: 15 nov. 2010. 
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Figura 60: Ático fachada norte (Marco Aurélio). 
Fonte: Acervo particular – abril/2009. 

 

 

 

Figura 61: Ático fachada sul (Marco Aurélio). 
Fonte: Acervo particular – abril/2009 

 

Os últimos espólios e correspondentes a Adriano foram inseridos logo  

abaixo do ático, zona mediana do arco e em suas seções laterais e podem ser 

identificados como oito tondos ou medalhões com mais de dois metros de 

diâmetro. Essa série foi complementada por mais dois medalhões da época de 

Constantino e inseridos na mesma altura dos demais, porém nas fachadas 

laterais, ou seja, leste/oeste ao lado dos demais espólios atenderam  ao 

programa ideológico preciso e manifesto em todo o arco.  Especificamente os 

tondos laterais (Fig. 63) corresponderam as personificações do sol e da lua e 

respectivamente as representações do deus solar-Hélio (leste)27 , a divindade 

pagã de Constantino e a referência ao deus dos cristãos evocando as 

                                                           
27

 Os cultos orientais foram muito influentes nesse momento em que os valores da sociedade passavam 
por transformações. O exército dedicou-se principalmente ao culto de Mitra, o invencível deus solar, de 
origem persa. 
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dimensões de uma nova ordem (JONES, 2000, p. 65) 

 

Fonte: Acervo particular, abril/2009 

 
 
 

A propósito, esses dois medalhões remeteram a orientação religiosa de 

Constantino e relacionados com a inscrição que também deixa um sentido 

dúbio. Tanto no arco ou muitos documentos foram omitidos a referência ao 

climax da celebração triunfal, o sacrifício a Júpiter Optimus Maximus no 

Capitólio, a sua entrada vitoriosa em Roma. Além disso,  muitos estudiosos 

identificam Constantino como o celebrante de um sacrifício a Diana em um dos 

tondos da fachada sul. No lado norte, cenas de caça a um javali selvagem e 

em correspondência um sacrifício a Apolo, bem como, a caça de um leão e um 

sacrifício a Hércules (Fig.65). 

 

Dessa forma, dos oito medalhões quatro retratam cenas de caça e em 

mesmo número cenas de sacrifícios com o imperador Adriano como 

personagem principal com ênfase sobre a virtus e a pietas do imperador e esse 

ciclo de relevos pode estar associado a questão dinástica. Os tondos da 

esquerda para a direita iniciados com a partida para a caça são encerrados 

com o sacrifício a Hércules por suas conotações triunfais e que aparece 

segurando uma personificação da vitória em uma das mãos (Fig. 64). Os traços 

Figura 62:Arco de Constantino- Representação alegórica do Sol  (leste) e da Lua a (oeste). 
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fisionômicos de Adriano foram alterados e transformados em retratos de 

Constantino e Lícinio, que na época ainda era o seu co-regente a quem 

Constantino finalmente eliminou em 324. Em termos gerais, os tondos em uma 

linguagem  metafórica, com a apresentação caça  como uma manifestação da 

virtus imperial combatendo as forças bestiais e caóticas (EVERS, 1991, p. 786-

7). 

 

 

Figura 63: Arco de Constantino - Sacrifício a Diana. 
Fonte: Disponível em:< http://www.tesoridiroma.net/galleria/arco_costantino>. 

Acesso em: 15 nov. 2010. 

 

Com essas breves considerações encerramos a leitura dos espólios  e os 

consideramos uma prática muito importante à época constantiniana. No 

entanto, esse processo curioso no passado foi explicado  de diferentes modos, 

a princípio teria ocorrido pela falta de boas oficinas de escultura em Roma e a 

conseqüente morte da cultura artesã, uma vez  que a antiga capital já não era o 

verdadeiro centro da corte imperial e teria  levado a diminuição da clientela em 

condições de encomendar  obras de arte.  

  Outra explicação foi atribuída a necessidade de pressa para colocar a 

obra pronta a tempo, porém o sentimento de que nada poderia ser feito de 

acordo com a dignidade da ocasião levou o seu construtor a incorporar partes 

de outros monumentos. Fundamentalmente, estudos mais recentes tem 
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atribuído esse fato a uma estratégia propagandística de Constantino e sua 

tentativa em identificar-se com os imperadores como Trajano, Adriano e Marco 

Aurélio, cujos governos podiam ser usados como modelos para sua prória era 

e,  principalmente pelo fato de gozararem da imagem de bons imperadores, 

como exempla. Acreditamos que esta última possibilidade esteja de acordo 

com a necessidade da legitimidade da própria base autocrática de seu 

governo, que na verdade derivou de uma desatrosa guerra civil e que 

brutalmente varreu a ordem constitucional, assim uma aparência de 

continuidade com os imperadores mais reverenciados do passado seria 

justificada (BERESON, 1954, p. 13-4; SIEBLER, 2008, p. 84). 

 

 

Figura 64: Espólios Adriano. 
Os quatro primeiros: fachada norte: da esquerda para a direita: caça e sacrifício. 

Os quatro últimos: fachada sul 
Fonte: Acervo particular 

 

 

 Acreditamos que os espólios como capital simbólico vieram reforçar a 

imagem de Constantino como as cenas de sacrifício dos medalhões de Adriano 
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remetendo a mediação entre o homem e deus. Liberalitas foi uma  das virtudes 

identificadas em Trajano e  esta virtude foi adotada como uma linguagem oficial 

do império e tomou lugar sob Adriano e posteriormente  associada com 

congiaria e está presente nos relevos de Marco Aurélio.  Como uma pessoal 

virtude a liberalitas possuía uma forte dimensão moral  e sempre associada aos 

Antoninos. Portanto a memória dos Antoninos no arco de Constantino pode ser 

vista como um veículo de propaganda e espólios vêm reforçar mais uma vez o 

sentido de memória  que atribuímos ao longo da pesquisa  o de imperativo do 

poder político. 

 Passaremos agora aos relevos contemporâneos ao da construção do 

próprio arco. Ainda, nas seções laterais logo abaixo dos tondos ( Figs. 66-9) 

podemos observar os frisos que têm sua leitura  orientada por um movimento 

anti-horário, passando da preparação para a guerra, a guerra em si, e a vitória. 

Percebe-se a coerência da descrição dos principais acontecimentos que 

culminaram na libertação de Roma. Outra razão para a locação desses frisos 

estaria diretamente ligada ao programa urbanístico de Constantino que 

privilegiou a monumentalidade e as características celebrativas do local com 

edifícios de grande significado como o Coliseu, Templo de Roma e Vênus, no 

qual uma cela foi apropriada por Constantino como santuário de sua linhagem 

familiar, a segunda gens Flavia. Dessa forma, a inserção do arco nesse local 

influenciou na fixação das cenas militares no lado sul (exterior de Roma) e as 

cenas cívicas sobre o lado norte, ou seja, em direção ao espaço cívico da 

cidade. 

 A narrativa foi iniciada pelo lado oeste, com a partida do exército de 

Milão (Fig. 66) e, voltou-se para o lado sul com o registro do primeiro cerco a 

Verona e nesse friso vê-se uma Vitória alada e torres muito altas (Fig. 67) e em 

seguida, a batalha da Ponte Mílvio (Fig. 68). Na seqüência moveu-se para o 

leste, com a representação do triunfo em Roma (Fig. 69). Essa série foi 

concluída no lado norte, primeiro com Constantino dirigindo ao Fórum, oratio  

no qual aparece elevado sobre uma Rostra ou sentado sob um alto trono que 

se caracteriza pela dominação da figura central e percebem-se sinais de 

aclamação e do outro lado foi representada sua posterior distribuição de 
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benesses (congiarium) ao povo de Roma em 313, no Fórum de César(Fig. 70 e 

71). Esses relatos foram complementados pelos dois principais ciclos dos 

espólios – os tondos e os painéis no ático, ainda que não possam relatar 

literalmente a mesma história, porém sustentam o mesmo paralelo, 

particularmente ao iniciar e terminar a sequência (BUSSAGLI, 2007, p. 151).  

No terceiro século a composição clássica foi abalada concomitante a 

crise do Império e na arte uma representação orgânica foi substituída por 

representações turbulentas e entrelaçadas e coletadas em uma nova ordem 

composicional. A reorganização tetrarquica do Império e da vida cívica originou 

uma ordem mecânica baseada em uma maior regularidade e não mais 

espontaneidade baseada na natureza. Dois relevos ilustram bem essa 

alteração, a saber, os relevos Oratio  e Liberalitas 28 -  um agrupamento de 

pessoas subordinado a figura dominante do Imperador, uma organização da 

forma correspondente à estrutura do Dominato.  Assim, o valor individual foi 

dissolvido e em ambos os relevos as linhas convergem simetricamente em 

torno do Imperador jubiloso e subordinadas a ele. As massas sólidas estão 

para os grupos de figuras orgânicas dos tempos clássicos como as sociedades 

coletivas do Dominato estão para livres organizações antes do Império 

(L’ORANGE, 1972, p. 93-95) 

 
 

 

 
Figura 65: Arco de Constantino - fachada oeste: Partida do exército de Milão 

Fonte: Acervo particular 

                                                           
28

 Oratio-  mostra Constantino sobre a Rostra no Fórum Romano e Liberalitas – distribuição de subsídios 

ao povo. 
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Figura 66:  Arco de Constantino - fachada sul: Cerco de Verona. 
Fonte: Acervo particular 

 

 
 

Figura 67: Arco de Constantino - fachada sul: Batalha Ponte Mílvio, 312 
Fonte: Acervo particular, abril/2009 

 

 
 

Figura 68: Arco de Constantino - Entrada triunfal em Roma 
Fonte: Disponível em: <http:/www.tesoridiroma.net/galleria/arcocostantino/ foto/28_costantino> 

Acesso em: 16 nov. 2010. 
 

 
 

Figura 69:  Arco de Constantino -Liberalitas – Congiarium 
Fonte: Acervo particular, abril/2009. 

 

 
  

Figura 70: Arco de Constantino- Oratio: Constantino discursa na Rostra. 
Fonte: Acervo particular, abril/2009. 
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 Ao fecharmos as seções laterais observamos nos tímpamos de ambas 

as fachadas as personificações das divindades fluviais (Fig.72). Lembramos 

que era comum a velha figura ser representada nos tímpanos mais afastados 

do centro do monumento, e o jovem deus Rio ao centro. Invariavelmente o par 

Velho-Jovem e Jovem-Velho mantinham-se sobre as aberturas a sudeste e 

noroeste, o outro a nordeste e sudoeste. Possivelmente, presença dessa 

personificação neste arco remeteu ao aspecto simbólico da felicitas temporum 

e ao rio Tibre, no qual foi morto Maxêncio (BRILLIANT, 1967, p. 129). 

 

 
 

Figura 71: Tímpano do arco lateral – divindade fluvial. 
Fonte: Acervo particular 

 

 Nos tímpanos centrais e também de forma convencional percebemos a 

personificação da vitória com troféus bárbaros e sob estas, as personificações  

das estações muito semelhantes a composição do arco de Septímio (Fig. 73). 

Todavia, ressaltamos que a representação da Vitória na fachada sul segue o 

padrão do arco de Septímio, já na fachada norte suas cabeças estão voltadas 

para o espectador em  uma unidade corporal 29. Igualmente, abaixo das 

Vitórias encontram-se as personificações das estações, que aqui seguem o 

esquema Severiano com o par inverno e primavera na fachada norte e verão e 

outono para o lado sul. Dessa forma, o arranjo  e a localização do par inverno e 

primavera na fachada norte foi explicada pelo desejo de lembrança do povo 

romano  do ressurgimento uma nova era graças a Constantino com sua a 

vitória sobre Maxêncio na Ponte Mílvio que ocorreu na primavera . As imagens 

das chaves tanto centrais quanto laterais que completaria a nossa leitura  sobre 

                                                           
29

 Encontramos certa dificuldade na identificação das personificações das divindades nas chaves centrais 
e laterais em ambas as fachadas, em virtude do estado de conservação destes elementos e pela pouca 
importância dada a essa questão em nossos documentos.Contudo, em uma nota desses documentos 
encontramos as seguintes possibilidades: Mercúrio, Genius Populi Romani  e Roma. 
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este arco encontram-se bastante danificadas inviabilizando as suas 

identificações (BRILLIANT, 1967, p. 119). 

 

 

Figura 72: Arco de Constantino- fachada sul (esquerda): Vitória e o genius do verão e do outono/ fachada 
norte (direita): Vitória e o genius do inverno e primavera 

Fonte: Acervo particular – abril/2009 

 

 Chegamos ao último grupo escultórico, ou seja,  aos pedestais do arco. 

Esse conjunto escultural incorporou motivos de exemplos anteriores, como o 

modelo do arco dos Severos (Fig. 74). A permanência desse elemento nos  

principais arcos do final do Império provou que o pedestal havia se tornado 

padrão no projeto desses monumentos e que os motivos descritos nos relevos 

dos painéis compartilhou mais especificamente com a fundação visual e 

simbólica da iconografia da vitória. Nesses quadros predominam as 

personificações da Vitória com escudos e troféus e, soldados romanos e 

prisioneiros bárbaros (BRILLIANT, 1967, p. 152-3). 

 

  

 

Figura 73:Arco de Constantino: pedestais - Vitória e prisioneiros e nas laterais: legionários e 
prisioneiros. 

Fonte: Acervo particular – abril/2009. 
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 O resultado final do arco coloca em evidência a habilidade de um 

profissional que o construiu, porém esse arquiteto permanece anônimo e a 

parceria de um patrono seria crucial para o sucesso de qualquer 

empreendimento arquitetônico. De acordo com a inscrição a dedicação partiu 

do Senado e, ainda que de forma especulativa a contribuição do Imperador 

deve ter sido decisiva tanto na incorporação dos espólios remetendo as 

imagens de imperadores do passado com um resultado iconográfico coerente. 

Porém, dada a sua ausência de Constantino da capital, um encarregado a seu 

mando poderia estar por trás do projeto. 

  Trocando em miúdos, contrastar o arco como um benefício cristão com 

um monumento pagão encomendado por um Senado também pagão, 

implicaria em simplificar o complexo entrelaçamento das instituições imperiais e 

senatoriais. O Senado pode ter construído o arco, mas o fez como uma oferta 

ao imperador, assim o espaço do Fórum e seus arredores pode ser identificado 

como uma arena na qual Constantino interferiu menos com o status quo. Na 

verdade, Constantino foi capaz de construir monumentos com conotações 

pagãs mesmo em data posterior ao do arco, como o seu Constantini Equus 

próximo ao arco de Septímio em 334. 

 No entanto, sua vitória sobre Maxêncio pode o ter inclinado em direção 

ao Deus dos cristãos, mas como uma fé sincrética e como algo típico a sua 

época e que mais tarde se tornou impensável. Assim, o investimento de 

Constantino poderia ser manifesto em vários níveis: nas intenções urbanísticas; 

na instrução para imitar o grandioso arco no Fórum Romano (o arco de 

Septímio), na orquestração dos espólios ao programa. Acima de tudo, foi 

manifesto no caráter unitarista do projeto, uma história que foi compactada 

sincronicamente: o arco de Constantino encapsulou velhas formas de 

concepção e anunciou uma nova. Sua inovação tornou possível a legitimação 

autocrática e a varredura de uma guerra civil (JONES, 2000, p. 70). 

 Por fim, a vitória militar foi importante para a construção  da imagem 

Constantino como restaurador da paz, porém os espólios têm maior destaque 

ao remetê-lo a dinastia dos Antoninos e a imagem positiva de sua ideologia de 

optimus princeps. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Augusto como o primeiro imperador do Principado, vangloriou-se em seu 

testamento, de que encontrara uma Roma de tijolos e deixava uma cidade de 

mármore. Notamos nos dizeres de Augusto sua preocupação de dar à 

experiência estética um lugar no sistema de valores da própria cultura política, 

capaz de transmitir a memória dos homens ilustres e dos cidadãos exemplares 

e de seus feitos. Durante o império cada vez mais a arquitetura foi inserida num 

patamar político como uma arte de governo, instrumentum regni e dessa 

maneira pôs-se instrumentalmente a dar visibilidade a conteúdos políticos. A 

atitude de Augusto estava em perfeita harmonia com a mentalidade romana, na 

qual a conexão entre a ordem visual e o regime político tornou-se indissolúvel. 

A perspicácia de Augusto não foi indiferente aos seus sucessores que também 

deixaram no perfil de Roma a marca do respectivo governo. Dessa forma, 

Roma cresceu como uma cidade monumental e, nada mais coerente para uma 

cidade representativa do poder e capital de um imenso Império.  

 Na medida em que Roma tomava ares monumentais o imperador 

acumulava poderes e, o que parecia um exagero retórico de Augusto se 

converteu num decoro do Império. Roma sob o Alto Império foi animada pelo 

desejo de colocar em cena o poder imperial e dessa forma a epigrafia, a arte e 

a arquitetura foram os suportes fundamentais para a montagem deste cenário 

como imagens do poder. Ao lado dessas formas sensíveis e perenes o triunfo 

como um modo de espetáculo foi lançado em honra da conquista militar do 

general sofrendo algumas mudanças de direção durante o Império e cada vez 

mais supervisionado e controlado e passou a ser adjudicado pelo Senado.  Por 

outro lado, o sucesso militar, o comando e a lealdade das tropas foram 

colocados nas mãos do príncipe.  

 O triunfo perdeu o sentido de um ritual de purificação foi substituído por 
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uma cerimônia meramente honorífica legitimando a auctoritas do príncipe e 

este se tornou a única fonte do sucesso militar. Dessa maneira encontramos no 

arco triunfal com sua materialidade, perenidade e visualidade um instrumento 

de propaganda política e de legitimação do poder e de rememoração da vitória 

militar. Analogamente, os nossos três arcos com temporalidades distintas e 

espacialmente próximos memorializarm duas formas de celebração: o triunfo e 

os decennalia. Essas celebrações eram concedidas apenas àqueles que se 

mostrassem dignos da conquista militar e fez parte da pegagogia dos 

governantes. Trouxe em seu bojo o problema sucessório que iniciou com 

Augusto e continuou até o Dominato. Indubitavelmente, podemos dizer que 

tanto o triunfo como a sua celebração e/ou remomeração foram incorporados à 

política de legitimação, uma vez que ascensão ao poder não podia ser 

confundida com a permanência neste. Passamos então a acreditar na força 

desses monumentos e na sua linguagem honorífica entremeada aos aspectos 

simbólicos como forma de propaganda de dois sistemas políticos como o 

Principado e o Dominato, constituídos no Império. 

 Nessas duas formas de governo consolidou-se o sistema dinástico e  

consequentemente era necessário construir um esquema de sucessão no qual 

o triunfo foi incorporado como um evento dinástico. Sabemos que a ascensão 

ao poder não se limitou a questão hereditária e necessitava de expedientes 

para que esse poder fosse legitimado e confirmado pelo Senado e pelo povo 

romano. Foi aí, que percebemos o arco triunfal como um instrumento de poder 

e de rememoração da vitória militar altamente significativo dentro do processo 

sucessório além, é claro de outros recursos. 

 Podemos dizer que por meio do arco, o triunfo  fez parte uma agenda 

política  projetada visulamente sob o espaço público e central de Roma e 

através de três expressões num único objeto: arquitetura, arte e epigrafia. Essa 

aproximação almejada por nós,  em negociação com o capital simbólico 

expressaram ações e as principais virtudes imperiais, como práticas 

exemplares ativamente envolvendo a expansão do Império. Também 

remeteram a participação do exército e as relações adequadas com os deuses 

e com o Senado e com os próprios inimigos e o registro dessas imagens 
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tiveram pesos diferentes em cada um desses monumentos de acordo com as 

necessidades de cada imperador  dentro do processo sucessório.   

 No ano de 2009, pudemos conferir in loco a magnitude desses arcos, 

contudo ocuparmo-nos da recepção desses monumentos à época de suas 

construções não nos é possível, pois não temos documentos que possam dar 

testemunho a esse respeito. Todavia, pelo relato de Flávio Josefo (C.75, 122, 

L.VII)  e tomando como parâmetro o triunfo de Tito  podemos afirmar que a 

população romana tinha um grande interesse por essa forma de celebração e 

que sempre era aguadada com entusiasmo. Por outro lado, a memória dessa 

celebração no arco foi considerada por nós como propaganda e instrumento de 

legitimação, contrariamente a posição de fausto imperial e própria 

rememoração também se converteu em instrumento do poder. 

  Acreditamos que a própria monumentalidade do arco já chamasse a 

atenção dos transeuntes e estamos convecidos de que os romanos não eram 

incensíveis a essas imagens e bastava que todos olhassem para que 

acreditassem. Os arcos como instrumentos de propaganda e de legitimação do 

poder afastam o mero fausto imperial. Como imagens do poder esses 

panegíricos em pedra tiveram pesos distintos em cada época e veicularam 

imagens que pudessem atender ao programa vigente. O que consideramos 

como um elemento de permanência em toda a política imperial e que os arcos 

deram respostas positivas foi à legitimação da sucessão dinástica. Essa 

preocupação estava presente no governo do primeiro príncipe, Augusto e 

extendeu durante todo o Dominato. Lembramos que a maioria das sucessões 

aconteceu mediante as guerras civis e que o próprio Império se tornou 

anacrônico por suas próprias vitórias.  

  Nesse momento, a transição cíclica familiar da Antiguidade clássica foi 

realizada com o marcante êxito sob o Principado. Com o advento do Principado 

o próprio Senado já não era a autoridade central do Império, porém não foi 

desprovido de poder ou de prestígio. A origem das sucessivas dinastias do 

Principado levou ao poder governantes de fora da Itália. Dessa forma a casa 

patrícia romana dos Júlios e Cláudios (de Augusto a Nero) foi seguida pela 

linha italiana municipal dos Flávios (de Vespasiano a Domiciano) e 
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consideramos  um dos problemas iniciais que a dinastia Flávia teve que 

enfrentar. Com uma vitória militar nas mãos, Vespasiano deu início a sua 

dinastia e com sua Lei de Império adquiriu o poder de fazer o que fosse 

necessário para servir aos interesses do Império e à dignidade de todas as 

coisas divinas e humanas. E foi essa dignidade que percebemos em nosso 

primeiro objeto de estudo, o arco de Tito. Tanto a inscrição quanto os painéis 

equilibram as representações divinizadas e humanas de Tito. A própria imagem 

da Vitória coroando o imperador afastou a anterior condição humana do 

imperador frente aos antigos cortejos triunfais, nos quais um escravo atrás 

deste coroava-o e lembrava-o constantemente que o triumphator era um 

homem e não um deus. Além, da inscrição dedicada pelo Senado e pelo povo 

romano a imagem do cortejo em direção a Porta Triumphalis foi por nós 

entendida como adjudicação do Senado e a concessão do imperium, pois só 

assim o exército e o Imperador poderiam atravessá-la, confirmando então, a 

aclamação feita pelas legiões no campo de batalha, dispensando as cenas 

militares A expressão divus na inscrição  e a imagem da apoteose de Tito no 

intradorso do arco ressalatam sua condição divinizada. No arco de Tito, 

podemos perceber os novos direcionamentos do triunfo, como algo legitimado 

pelas instâncias civis, bem como divinas. 

 Assim, o poder militar alcançado pela vitória e a imagem divinizada de 

Tito indicava os poderes excepcionais de Tito e Vespasiano legitimando uma 

disnastia que não pertencia a nobreza romana, mas que chegou ao poder por 

seus méritos militares. Por outro lado,  a apoteose de Tito indicava uma 

continuidade com o passado, pois os romanos  tinham um modelo  reconhecido 

na apoteose  de Rômulo e a expressão divus na inscrição  não correspondia a 

própria vontade do imperador, mas dos deuses que o receberam entre eles, a 

partir de solicitação do Senado, significando uma dupla  legitimação.  Dessa 

forma, podemos falar de uma memória partilhada e de uma memória coletiva e  

de sua  utilização de forma instrumental para as sucessões de Tito e 

Vespasiano. Por outro lado, a homenagem póstuma prestada a Tito por 

Domiciano  residiu na legitimação de seu próprio governo que resguardar Tito 

contra o esquecimento.  Notamos então, uma remodelação do passado dando 

sentido ao presente e a memória  usada como um instrumento do poder. 
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 Em relação ao segundo arco, o de Septímio Severo, sabemos que este 

não realizou o triunfo e  como fundador de uma nova dinastia  também 

enfrentou um período de intensa guerra civil. Expor uma vitória publicamente 

também lhe seria favorável em relação aos seus concorrentes. Assim,  

comemorou seu jubileu decenal marcando seu retorno a Roma após a vitória 

de forma sucessiva de Pescênio Nigro, Clódio Albino e os partos, assim obteve 

vitórias internas e externas, além de ampliar o território pela conquista e 

anexação da Mesopotâmia e parte da Bretanha. Esse acontecimento de 

amplitude signiticativa foi materializado no arco triunfal e logo na inscrição 

podemos ler o título propagator imperii. 

 Consideramos que suas conquistas militares memorializadas no arco  

enfatizaram o caráter dinástico do poder, pois na  inscrição pode-se observar   

outro Augusto, Caracala, e o jovem César, Geta.  Caracala recebeu o título de 

Augusto  após auxiliar seu pai na conquista da cidade oriental de Ctesifonte. 

Ainda que apresentasse inovações formais em relação ao arco de Tito também 

foi tradicional ao fazer referências às vitórias militares, porém com o acréscimo 

das cenas de adlocutio, profectio e adventus nas cidades conquistadas. A 

ênfase dada  à essas cenas, bem como as de combate apontam para a força 

do exército em seu processo de lagitimação. Por outro lado Septímio fez 

questão de uma aproximação com Senado e que foi materializada na pedra 

pela própria dedicação.  

 Também, a localização do arco no Fórum Romano entre a Rostra e a 

Cúria reforça essa intenção. As  cenas de combate em grande destaque no 

corpo do arco e as imagens do pedestais reforçam ainda mais o  apoio do 

exército, porém mediante as considerações já feitas podemos perceber que 

esta nova dinastia não se apoiava apenas na força bélica e que os Severos 

buscaram o apoio do Senado e do povo de Roma. O arco foi apenas um dos 

expedientes que os Severos utilizaram para passar essa imagem e de forma 

mais abstrata e não explicita ao remeter ao repertório artístico das formas 

Antoninas e que nas suas entrelinhas podem nos dar pistas do desejo de 

aproximação  de Severo com esta dinastia. 

  Em suma, podemos dizer que a construção do arco correspondeu ao 
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estabelecimento  da legitimidade da dinastia dos Severos por meio de pública 

manifestação da vitória pártica. Portanto, o arco foi produto da propaganda 

imperial   em um tempo  em que a estrutura do Império já começara a dar 

sinais de profunda alteração e que culminaria no Dominato. Também 

reforçamos o papel e a manipulação da memória de forma efetiva neste arco, 

ressaltando a damnatio memoriae de Geta. 

 Por fim,  à época da construção do último arco por nós estudado a 

problemática da legitimação do poder imperial ainda era uma questão a ser 

resolvida, e  sobretudo no novo modelo político-ideológico  que então se 

configurou, o Dominato. Nestes termos, a descentralização mostrou-se 

evidente considerando que Roma não era mais o único centro de poder , cujo 

período foi denominado de Baixo Império. Mais uma vez, o imperador 

Constantino ascendeu ao poder pela aclamação militar, porém a todo custo 

procurou distanciar sua imagem dos demais aspirantes ao poder, os chamados 

usurpadores. Constantino conseguiu unificar o Império e sua vitória contra 

Maxêncio teve um papel preponderante ao reestabelecer a paz em Roma. 

   Notamos então uma coerência entre a inscrição e a iconografia no arco 

de Constantino ao referir sobre uma questão bastante polemizada na 

historiografia, ou seja, a opção religiosa de Constantino. De acordo com a 

inscrição, Constantino venceu seu inimigo pela força das armas e por 

inspiração divina.  Nos relevos há referências às imagens pagãs e  

possivelmente não-pagãs (como na representação da Lua) e dessa forma, a 

questão continua em aberto; e como já manifestamos, Constantino procurou 

encontrar um equilíbrio entre a força do crescente cristianismo e da aristocracia 

pagã. Quanto a força das armas, temos as representações do Cerco de Verona 

e a vitória contra Maxêncio. 

 A grande novidade nesse arco foi o emprego dos espólios 

correspondentes aos imperadores Antoninos que gozavam de uma boa  

reputação e de uma boa imagem enquanto governantes. As qualidades 

héroicas de Constantino foram idealizadas e ressaltadas pelos espólios de 

Adriano remetendo a sua heróica vitória e sua associação ao Liberator urbis, 

ao livrar Roma de um tirano. As cenas de adlocutio, lustratio e profectio 
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remetem a intenção de Constantino em manter boas relações com o Senado e 

com o povo romano. Assim, a referência a lustratio foi por nós entendida como 

a relação entre o sagrado e o profano e o seu novo direcionamento no 

Dominato. Os imperadores eram vistos como heróis enviados pelo(s) deu(s) 

com a função de estabelecer a ordem. Todavia, ainda que o exército 

continuasse a ser o principal meio de ascensão ao poder imperial, uma 

considerável mudança político ideológica na concepção do poder pôde ser 

identificada, pois a atribuição de divinização não advinha do Senado, mas 

diretamente do(s) próprio (s) deus(es). 

À princípio o que nos parecia uma colcha de retalhos ao apreciarmos o 

arco de Constantino , com o tempo passamos a vê-lo de forma mais unitária e 

o seu ecletismo correspondeu às próprias incertezas  da época constantiniana. 

Ao restabelecer a unidade imperial e recuperar também a tradição de associar 

seus herdeiros ao poder, Constantino como os demais imperadores teve que 

buscar recursos para a manutenção de seu governo. Acreditamos que isso se 

deu através da propaganda política sobre a qual construiu sua imagem de 

restaurador da paz e do imperador que conseguiu dar continuidade ao sistema 

político imperial e, sobretudo, foi o primeiro a garantir a liberdade de culto aos 

cristãos. Ressaltamos que dos três imperadores foi o que por mais tempo 

permaneceu no poder, e assim mais uma vez justificamos o arco de 

Constantino como um dos intrumentos de poder e memória imperial. 

 Iniciamos a nossa pesquisa por entre as linhas e as superfícies dos 

arcos triunfais e da mesma maneira a encerramos apenas por mera 

formalidade. Pois, ao percorrermos entre as linhas e relevos destes arcos 

percebemos que um leque de possibilidades à nós se abriu, mas continuamos 

firmes no nosso propósito. A aproximação entre arquitetura, arte e escrita 

solidificou a nossa expectativa ao colocar as três expressões de forma 

singularizada e entendidas como instrumentos legitimadores do poder e da 

memória imperial. Hoje, deixamos em aberto os arcos triunfais como novas 

possibilidades de estudo com a sensação de que apenas estamos no início e 

que certamente, num tempo próximo, outras descobertas virão. 
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