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RESUMO 

 

Poema épico, a Eneida de Virgílio narra a longa travessia do herói Enéias, de Tróia até 

as praias da Península Itálica. A ação se passa no tempo heróico, anterior à fundação da 

própria urbs; não obstante, o poema é um importante registro sobre as instituições, 

práticas e expectativas do tempo de Virgílio. Apesar de projetada no tempo mítico, a 

narrativa poética traz vislumbres do futuro histórico de Roma e do próprio século do 

poeta. A partir dos funerais heróicos da Eneida, propomos um estudo dos ritos 

funerários e visões da morte na Roma de Virgílio, tendo em vista as relações entre poder 

e memória. Problematizamos os tabus religiosos romanos e os riscos de polução 

relativos à presença do cadáver, assim como os danos representados pelo morto 

insepulto. Analisamos as várias etapas do funus, desde a toalete do morto até a 

deposição no sepulcro e a instituição do culto aos manes do falecido pela família. Neste 

trabalho, investigamos o movimento de descida do herói às regiões inferiores – 

descensus – tendo em vista seus propósitos morais e a configuração espacial desses 

domínios da morte, assim como avaliamos a proposta de superação incutida nas 

promessas de divinização – consecratio – de Enéias e seus descendentes, César e Otávio 

Augusto.  

 

Palavras Chave: Epopéia, Virgílio, Poder, Morte, Descensus e Consecratio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Epic poem, the Aeneid of Virgil relates the distant journey of Aeneas, from Troy to the 

shores of Italic Peninsula. The action takes place in the heroic time, before the 

foundation of urbs, nevertheless the poem is a significant record about institutions, 

pratices and expectations of Virgil‟s time. Although regarding the mythical times, the 

narrative afford a glimpse of the historical future of Rome and of Virgil‟s own time. 

Departing from the heroic funerals of Aeneid, we propose a research about funeral rites 

and views of death in Virgil‟s Rome, having in mind the relations between memory and 

power. We question the religious taboos of romans and the dangers of polution 

concerning the presence of corpse, as well as the damages represented by the unburied 

body. We analyse the many phases of funus, since the dead‟s cleaning and garment, the 

placement in tomb and the institution of cult of manes by the deceased‟s family. In this 

work we investigate the trajetory of descent of the hero to the lower regions  - descensus 

- keeping in view the moral intention of this journey and the spatial shape of death‟s 

dominion. We also analyze the proposition of superation instilled in the promises of 

divinization – consecratio – of Aeneas and his offspring, Caesar and Otavian Augustus.          

 

Keywords: Epic, Virgil, Power, Death, Descensus and Consecratio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Vita mortuorum in memoria uiuorum 

est posita (Cícero. Filipicas, 9,5) 

[A vida dos mortos está colocada na 

memória dos vivos] 
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INTRODUÇÃO 

 

No dia seguinte ninguém morreu. O facto, por absolutamente 

contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma 

perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado, 

basta que nos lembremos que não havia notícia nos quarenta 

volumes da história universal (SARAMAGO, 2005: 11)   

 

José Saramago, romancista português do século XX, em sua ficção “As 

intermitências da Morte‖ imagina o quadro de um país inteiro surpreendido pela  

paralisação das „atividades profissionais‟ da Morte. Ao entusiasmo passageiro com a 

perspectiva da „vida eterna‟, estendida indiscriminadamente a todos os habitantes do 

país, segue-se um clima de terrível apreensão diante do perigo que a incomum 

ocorrência representa às instituições sociais.  Profissões ditas de “utilidade pública”, 

coveiros e agentes funerários perdem sua razão de ser; asilos correm o risco de se 

transformarem em  verdadeiros “cemitérios vivos” na forma de cidades gigantescas. 

Seguradoras se vêem forçadas a readequar as cláusulas do contrato, assim como o 

próprio Estado seu orçamento diante da „desorientação da árvore etária‟ e consecutivo 

aumento dos gastos com a Previdência.  Com o fim a promessa da ressurreição num 

além metafísico, a Igreja Católica receia a erosão de seus alicerces milenares e a 

debandada em massa dos seguidores.  

Por mais mirabolante e ficcional que o estado de “Greve” ou “Ausência” da 

Morte pareça ao espírito contemporâneo, não deixa de propor uma situação problema 

que convida à reflexão, como um pintor surreal que extrai da tela algum objeto 

revelando o desajuste do todo através da omissão da parte, Saramago retrata uma 

comunidade privada das incômodas investidas da „Ceifadeira Fatal‟, mas que se vê 

forçada a repensar seus arranjos sociais em meio a um curto-circuito ameaçador. Se a 

obra provoca o espanto e a admiração, por outro lado problematiza a necessária, mas 

delicada relação da morte com as instituições e valores humanos, tecida no tempo e no 

espaço. Alertamos que não é nosso intuito interrogar ou desvendar o texto de Saramago, 

sua ficção apenas nos pareceu um caminho para introduzir o assunto.  

Segundo José Carlos Rodrigues, no Livro O Tabu da Morte, o 

reconhecimento da morte é uma das marcas distintas do processo de hominização 

(RODRIGUES, 2006: 19). Os arqueólogos podem usar vários indícios para confirmar a 
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presença do homem pré-histórico em determinada região, um instrumento de pedra 

lascada, as marcas de uma fogueira, um desenho rupestre e principalmente a existência 

de sepulturas.  Cientes dos riscos implicados nas generalizações grosseiras ou do terreno 

vertiginoso que conduz ao „mito das origens‟, talvez não seja por demais pretensioso 

qualificar o reconhecimento do fenômeno da morte como traço inerente à condição 

humana, em outras palavras, constante antropológica, ao qual cada cultura, em sua 

devida temporalidade, responde de forma particular. Edgar Morin vai ainda mais longe; 

no Livro O Homem e a Morte explica a existência da cultura, do patrimônio coletivo de 

saberes, normas e regras em função da morte, para ele aquelas “só tem sentido porque 

as antigas gerações morrem e porque é necessário transmiti-las às novas gerações” 

(MORIN, 1988: 38).  

Atualmente, a tendência é negar a morte, expulsá-la de nossa convivência 

íntima, das conversas ou ao contrário banalizá-la através dos jornais (onde se torna 

narrativa bizarra ou simples estatística), cinema ou nos jogos de videogame. Em uma 

sociedade que valoriza tanto a técnica quanto a nossa, não se poderia morrer de maneira 

diferente; é cercado de aparelhos e fios, muitas vezes isolado no hospital, que o 

moribundo expele seus últimos suspiros (ELIAS, 2001:31). Os funerais, salvo o caso 

das celebridades, não despertam a comoção coletiva como há alguns anos provocava em 

nossas cidades; é hoje uma ocorrência isolada no interior da família. 

Para José Carlos Rodrigues, qualquer estudo que tome a morte como tema já 

esbarra num paradoxo: ela não se deixa apreender enquanto objeto, sua experiência é 

intransmissível e escapa à conceituação (RODRIGUES, 2006: 25-26). Por isso, definir 

estratégias metodológicas e recortes precisos talvez seja uma boa precaução. 

Adiantamos que nosso objeto não é a Morte com „m‟ maiúsculo, fenômeno universal, e 

sim sua ocorrência em „particular‟ apreendida nas “teias de significado do social” 

(GEERTZ, 2003: 25). Ações previsíveis, fórmulas gestuais e simbolicamente aceitas, 

incorporadas e transformadas historicamente.  

 A exigüidade de trabalhos publicados em língua portuguesa, sobre os ritos, 

cultos funerários e manifestações da morte na Antiguidade Romana, ou mesmo Clássica 

em geral, solicita a atenção dos pesquisadores. Um estudo do complexo simbólico e 

figurativo da morte na cultura romana, seu relacionamento com os mortos e o culto aos 

ancestrais nos conduz diretamente aos próprios „viventes‟ e suas instituições.  Mais que 

um modelo de regras a serem seguidas, os ritos mortuários remetem à própria 

compreensão dos homens e seu entendimento de mundo. Uma abordagem social da 
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morte na cultura romana nos parece uma via de acesso, apesar de pouco usada, 

tentadora no sentido que exercita um olhar diferenciado sobre aquela sociedade.  

Qualquer pesquisa sobre as representações da morte na Antiguidade 

Romana deve estar preparada para lidar com imagens contraditórias assim como 

ambíguo parece o estatuto do morto naquela sociedade. As fronteiras entre vivos e 

mortos impressionam pela fluidez: se em alguns momentos o morto é „banido‟, em 

outros ele é convidado a tomar parte nas manifestações cívicas, como nos cortejos e 

funerais públicos, por exemplo; ora o morto é invocado como o protetor, ora temido 

como uma potência nefasta. Em nossa opinião, a melhor forma de abordar este lugar 

social da morte na cultura romana seria considerá-lo não como dado objetivo, mas como 

problema e desafio, aberto a um caleidoscópio de leituras e respostas. Morte e memória, 

por outro lado, estão intrinsecamente ligadas. Para Fernando Catroga, no Livro Os 

Passos do Homem Como Restolho do Tempo, a escritura da história aproxima-se do 

papel social desempenhado pelos ritos funerários, ou seja, confirmar a vitória dos vivos 

sobre a morte. Cito: "a convocação discursiva e racional do 'objeto ausente' congela e 

enclausura, à sua maneira, o 'mau gênio da morte' e provoca efeitos performativos, já 

que, marcar um passado é dar, como no cemitério, um lugar aos mortos" (CATROGA, 

2009: 38).  

Cemitérios e os ritos funerários articulam dois níveis diferenciados e 

complementares: um invisível (o ausente, aquilo que desapareceu) e o visível na forma 

dos marcos de memória. Para o autor, este último tem o papel de dissimular a 

degradação (o tempo) e, em simultâneo, de simular a não morte, transmitindo aos 

vindouros uma semântica capaz de individuar e de ajudar à re-presentificação do 

ontologicamente ausente (CATROGA, 2009: 39). O morto deixa atrás de si uma espécie 

de vazio interacional, a impressão de uma ausência que os vivos tentam representificar 

de diversas maneiras: através dos ritos funerários, do culto aos ancestrais, do contato 

com espectros, das práticas necromânticas
2
 e das narrativas da jornada ao „mundo dos 

mortos‟.  Encontramos o uso da memória como um elemento de poder e auto-

perpetuação das famílias e da urbs, assim como as construções monumentais destinadas 

a cultivar a lembrança do morto e da gens.  

                                                 
2
 Grosso modo, entende-se por „necromancia‟ um conjunto ordenado de práticas mágicas voltadas para a 

comunicação e, muitas vezes, o controle e a intervenção dos mortos nos assuntos terrenos (FELTON, 

2007: 96). Essa comunicação é motivada pelos mais variados propósitos: desde obter informações sobre o 

paradeiro do falecido no além, a revelação de segredos ou objetos escondidos até pedir o auxílio desse 

morto numa vingança pessoal.      
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Abordamos a ritualização da morte em Roma a partir dos funerais heróicos 

da Eneida de Virgílio, tendo em vista as relações entre poder, morte e memória no 

período augustano e o recorte cronológico desta pesquisa compreende, sobretudo, o 

século I a.C. O que justifica a escolha específica desse poema épico para um estudo dos 

ritos funerários e concepções da morte no imaginário romano? A princípio, qualquer 

documento que nos dê elementos para compreender a sociedade romana é cabível de 

aplicação da operação historiográfica
3
, o que não exclui desse âmbito a literatura, seja 

de que gênero for. Sendo a História um conjunto de representações do passado cuja 

pretensão é retratar o “acontecido”, por vezes emprega a obra literária como mais uma 

fonte. Para Sandra Jatahy Pesavento, o ideal é que apareça no corpus documental do 

historiador não como um testemunho acessório, mas como o “algo a mais” que os 

documentos institucionais geralmente não podem proporcionar. Diríamos que a obra 

literária é o indício das sensibilidades, do modo de pensar, agir e conceber o mundo, o 

que se pode chamar de “sintonia fina” de uma época (PESAVENTO, 1999: 13). A obra 

literária revela os “sintomas” de uma temporalidade que se esvaiu, as imagens e utopias 

dos homens de outrora e que por sua vez eram projetadas no espaço de convivência. 

Assim, muito mais que o registro das transformações objetivas, o testemunho literário 

depõe sobre o horizonte de expectativa, o sonho ou sonhos de devir de um determinado 

grupo ou sociedade.  

Um dos topos do épico é o confronto da efemeridade do humano com a 

proposta de superação evocada na grandiosidade do feito heróico ou marcial. A figura 

da morte anda no encalço do herói, o desafia de perto e dota de lastro o 

empreendimento, tornando-o digno de ecoar na memória.  Aquele vê no fenecer dos 

companheiros e inimigos o reflexo de sua própria condição mortal que lhe desperta por 

vezes o sentimento de comiseração e compromisso para com os mortos. Essa dinâmica 

estabelece um ciclo de mortes e funerais que se estende do princípio ao fim da narrativa. 

Por sua vez, o épico não é uma forma descarnada que se desloca a revelia no espaço e 

no tempo, mas transformado pelas circunstâncias históricas que o produzem; o herói do 

mesmo modo é ajustado de forma a espelhar os códigos morais de seu tempo e povo, 

                                                 
3
 Segundo Michel de Certeau, a operação historiográfica é a conjunção de três elementos específicos: o 

lugar social, uma prática (análise documental e aplicação conceitual) e uma escrita. Padre jesuíta, teórico 

da história, escreveu na década de 70 e foi um dos primeiros intelectuais a se debruçar sobre a 

materialidade do texto histórico e colocar em xeque seu estatuto de objetividade extrema. Segundo ele, 

nenhuma produção historiográfica está livre do contágio com o mundo social que a produziu: é marcada 

por convicções pessoais, conceitos e visões sociais de mundo do autor, além de ser regulada por práticas 

científicas e produzida no âmbito de uma instituição (CERTEAU, 2010: 65-66).  
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que são, por sua vez, um sistema de referências para compreensão de uma época e 

cultura. Para Joël Candau, no Livro Memória e Identidade, o ato de memória que se 

manifesta no apelo à tradição consiste em expor, „inventando se necessário, um pedaço 

do passado moldado às medidas do presente‟ (CANDAU, 2011: 122). Se um dos 

desígnios da Eneida é a rememoração da tradição mítica através dos „versos encantados‟ 

do uates
4
 trata-se, sobretudo, de um passado atualizado no presente que não deixa de 

incorporar parte do imaginário e valores deste. Na narrativa da Eneida pululam relatos 

de funerais heróicos que nos dão indícios sobre a forma como os romanos do tempo de 

Virgílio lidavam com a morte, os ritos mortuários, o tratamento conferido ao cadáver e 

às relíquias do defunto, os procedimentos e convenções exigidos dos próximos, a 

relação com os ancestrais e a maneira como a comunidade dos mortos estruturava-se em 

relação à dos vivos. Outro reconhecido topos da tradição épica é a visita do herói ao 

reino dos mortos, descensus, que guarda na Eneida suas especificidades no que implica 

à motivação da jornada, à trajetória e à organização espacial desse domínio na narrativa. 

Movimento de extrema provação que confronta o herói com sua condição mortal e deve 

ser compreendido tendo em vista as perspectivas de superação que as profecias sobre 

divinização de Enéias trazem. Predições que igualmente se estendem aos varões da 

Gens Iulia e descendentes de Enéias: César e Augusto.  

Por uma questão de organização e inteligibilidade, optamos pela 

apresentação desta pesquisa em três partes. Em linhas gerais, o primeiro capítulo 

intitulado ‗A Eneida e seu Tempo: uma Reflexão Sobre Literatura e Poder na Roma de 

Virgílio‟, atém-se à questão da historicidade da Eneida, seu momento de composição e a 

inserção de Virgílio no seu próprio tempo. Além de uma apresentação sucinta do 

documento, problematizamos sua inserção nos quadros de poder e ambientes literários 

da Roma do século I a.C. Apesar de projetada num tempo mitológico, a narrativa 

poética da Eneida tem seu valor como testemunho histórico e aparece como importante 

registro das práticas, instituições e expectativas da sociedade romana. Ao nos 

propormos a utilização de uma epopéia como via de entrada para a Roma de Virgílio, 

logo esbarramos em vários questionamentos de cunho histórico, estético e cronológico: 

Primeiramente, o que é a Eneida e que indícios nos restam do seu autor? O que de 

especial teria neste tempo para demandar a composição de uma epopéia? Por que 

Virgílio executou este empreendimento de fôlego? Somos, assim, levados ao propósito 

                                                 
4
 Nome latino tanto para poeta quanto para alguém provido de sabedoria mântica, oracular. Uma espécie 

de porta-voz dos deuses.  
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da composição: seria este o elogio de Augusto ou do próprio gênio romano? Que 

relação manteve com o poderoso patrono? Que escolhas fez durante a composição, se é 

que as teve? Como dialogou com a tradição épica anterior, sobretudo, Homero? Tratou-

se de uma mera imitação? Que modelo heróico encarna o protagonista Enéias? Enfim, 

se a epopéia busca seu referencial no patrimônio mítico histórico, o que explica a 

presença da matriz troiana nas origens de Roma? Tentamos aqui não compartimentar a 

discussão, ou impor uma linearidade inflexível ao texto, mas abordar as questões na 

medida em que forem suscitadas no diálogo com o documento.    

No segundo capítulo intitulado “Ritos Funerários, Descensus e Visões da 

Morte na Eneida de Virgílio”; partindo da narrativa poética, discutimos as concepções 

de morte, a religiosidade e sociabilidade que os ritos mortuários engendravam. A partir 

da análise exegética e hermenêutica do documento, em diálogo com a bibliografia 

especializada sobre poder, literatura e ritos públicos em Roma, problematizamos a 

resignificação da morte heróica na narrativa poética virgiliana a partir da afirmação de 

idéias e valores romanos e seu desdobramento nas representações literárias do mundo 

dos mortos e rituais funerários. Analisamos na narrativa poética as várias etapas do 

funus
5
 heróico, as práticas e gestos implicados no ritual assim como a reintegração do 

morto numa nova condição, as marcas de memória, procedimentos e condutas dos 

próximos que garantiam sua „sobrevivência‟ num „além‟ e na lembrança dos vivos. 

Tendo em vista o escopo deste capítulo, que é uma abordagem histórica dos ritos 

funerários e um estudo das visões romanas da morte na Eneida, pretendemos focar - o 

que não significa, em absoluto, restringir - nossa análise a três passagens da narrativa 

poética: a celebração do aniversário de morte de Anquises (VIRGÍLIO. Eneida, V. 01-

830), o descensus
6
 de Enéias (VIRGÍLIO. Eneida,VI.) e os Funerais de Palante 

(VIRGÍLIO. Eneida, XI. 01- 212).  

No terceiro capítulo, intitulado „Entre a Consecratio de Augusto e a 

Divinização de Enéias: as Promessas do Fatum e a Legitimação de um Mito‘ 

problematizamos as menções proféticas a respeito da divinização
 
de Enéias (VIRGÍLIO. 

Eneida, I. 259-260 e XII. 791-795)  tendo em vista o contexto político de legitimação da 

Gens Iulia e as consecrationes de Júlio César  (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 792 e VIII. 681)  

e Otávio Augusto (VIRGÍLIO. Eneida, I. 289), também referenciadas na Eneida.  As 

                                                 
5
 O termo funus compreende tanto os cuidados e honras ministrados ao morto como o culto observado 

post-mortem. 
6
 Entende-se por descensus  a visita do herói às regiões infernais, ou mais especificamente o mundo dos 

mortos, narrativa que ocupa quase todo o Livro VI da Eneida.  
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promessas de apoteose na Eneida, tanto do herói épico quanto dos „célebres 

descendentes‟, só fazem sentido ao se atentar para os meandros de composição do 

poema e a articulação das múltiplas temporalidades na narrativa concatenadas pelo 

movimento do fatum, ou seja, entre o tempo da ação na obra, o futuro prognosticado, o 

espaço de experiência do poeta e seu horizonte de expectativa. Em via de 

aprofundamento da discussão e melhor apreensão dessas referências na Eneida, 

discutimos nesse capítulo o processo político e religioso que culminou na transformação 

de César em Diuus Iulius, o funeral de Augusto e a consecratio do Princeps, depois de 

morto. Trabalhamos com as seguintes hipóteses: primeiro, a memória viva do processo 

de divinização de César e a construção de seu templo em pleno fórum romano 

reverberam com acuidade nas linhas do poema que enlaçam a expectativa sobre a futura 

consecratio de Augusto. Em segundo lugar, as promessas de divinização de Enéias pelo 

fatum – destinado nem às amarguras do Orco nem aos Vergéis do Elísio, mas a uma 

acolhida feliz junto aos imortais - inscrevem a excepcionalidade de seu nascimento e 

virtude, predicados que entendidos no âmbito de uma memória genealógica se dilatam 

aos varões da Gens Iulia. 
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CAPÍTULO 1  

 A ENEIDA E SEU TEMPO: UMA REFLEXÃO SOBRE LITERATURA E 

PODER NA ROMA DE VIRGÍLIO 

 

O período do Principado presenciou um notável florescimento das artes 

literárias. É o tempo de Vitrúvio, que escreveu um tratado sobre arquitetura, do poeta 

Horácio, do historiador Tito Lívio e do escritor Virgílio. Reza a tradição biográfica que 

Mecenas havia encomendado a Virgílio um poema de cunho mais histórico, uma 

epopéia que narrasse desde a fundação de Roma até a vitória de Otávio em Accio
7
 

(SUETÔNIO. Vida de Virgílio, 21). Tal versão panegírica, centrada na atualidade, 

contaria com algumas incursões retrospectivas ao passado lendário. Soube contornar 

sutilmente o pedido, deslocando o centro da ação para o tempo mítico, anterior a própria 

gênese da cidade, seu intuito: demonstrar a „altivez‟ e a „antiguidade‟ do povo romano e 

explicar o fatum (destino) excepcional deste grupo de “conquistadores”. “O herói do 

poema será Enéias, mas este se erguerá antes de Roma, no alto de uma linhagem que, de 

condutores de homens a triunfadores, caminha até Otávio” (GRIMAL, 1992: 190). Tal 

manobra exigiu pleno domínio do recurso narrativo da progressão, percebido em várias 

roturas que deixam entrever o futuro de Roma e o tempo do autor. Aspectos que 

tratamos mais adiante.   

Em síntese, a Eneida celebra os feitos deste herói homérico, Enéias, que 

guiado pelo fatum lidera um grupo de refugiados troianos até o oeste da Hespéria 

(Península Itálica), local designado para assentar a „nova Tróia‟. Virgílio parece ter 

buscado nos poemas homéricos o parâmetro ideal de inspiração. A semelhança não 

pode ser mera coincidência. O latinista Ettore Paratore chega a dividi-la em Odisseica 

(do Livro I ao VI) e Iliádica (do Livro VII ao XII) (PARATORE, 1982: 312).  Enéias, 

como Odisseu, enfrenta provações fatais no mar desconhecido, prenúncios mal 

interpretados conduzem o herói até Creta, vaga pelo mar Egeu, pela Grécia, Sicília, 

ancora na terra dos Ciclopes, aí resgata um dos companheiros de Ulisses, mais adiante é 

arremessado por uma tempestade nas plagas de Cartago (África), até finalmente aportar 

na Itália. Como o herói de Ítaca, Enéias desce aos infernos em busca da sombra do pai, 

Anquises. Podemos encontrar no poema de Virgílio narrativas de combates, a peleja 

entre rútulos e troianos travada pela supremacia do Lácio, duelo entre os chefes, como o 

                                                 
7
 Nesta batalha, que se travou no ano 31 a.C, culminou na capitulação de Clópatra e Antônio diante das 

forças de Augusto.   
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do Livro XII entre Enéias e Turno (rei dos rútulos), a descrição pormenorizada 

(equifrásica) das armas e dos movimentos segundo o modelo da Ilíada. Aqui os deuses 

também tomam partido e elegem seus favoritos. Não queremos sugerir que a Eneida 

seja uma imitação simplória dos poemas homéricos; isto seria negar sua originalidade. 

A obra de Virgílio situa-se em um contexto radicalmente diferente daquele que originou 

a Ilíada e a Odisséia; são outras motivações além de uma matriz cultural diferente.   

Diante da ausência de cânones do material lendário, ficam claras as 

intervenções e escolhas do poeta, assim como a própria flexibilidade no processo de 

criação a partir do diálogo com a forma da epopéia de origem helênica. Eric Gruen, no 

livro Culture and National Identity in Republican Rome, chama a atenção para o 

dinamismo do processo que levou os romanos a incorporarem o legado cultural helênico 

e simultaneamente investi-lo na remodelação e afirmação de seus próprios valores, tanto 

no espaço público quanto nas artes literárias em geral sem que antes perdessem o senso 

de autenticidade (GRUEN, 1994: 21). Virgílio cria sobre o material lendário e a forma 

épica, a partir de seu „campo de experiência‟, das referências de sua época e sobre a 

qual reflete um „horizonte de expectativa‟. Nesse sentido, a Eneida traz uma diferente 

proposta de heróico, adequada ao gosto e expectativas da sociedade augustana. 

Podemos pensar Enéias não como herói astuto ou furioso, mas o que sustenta sobre os 

ombros um fardo, uma tradição e um futuro. O herói orienta-se por valores 

eminentemente romanos que são contemporâneos ao autor da epopéia, como a pietas, a 

gravitas e a deuotio
8
 (PEREIRA, 2002: 262). Sua uirtus e excelência expressam-se 

antes na devoção à causa, na fidelidade aos seus e no respeito à ordem, não tão somente 

na realização de façanhas marciais em busca da glória perpétua.  

A Eneida não celebra apenas as façanhas de um herói distante e perdido nas 

brumas do passado, mas o tempo presente, do novo nascimento de Roma e o devir 

histórico, no projeto de conservação do Principado. A epopéia alimenta-se na matéria 

mítico histórica a ela preexistente. Lembra Maria Nely Pessanha, no texto 

„Características Básicas da Epopéia Clássica‘, que o feito heróico só se torna objeto do 

canto inspirado do poeta na medida em que, pela revelação do grandioso, transcende os 

liames do real e só possa ser compreendido na perspectiva do tempo cósmico. Esse 

tempo, como modelo e ideal, merece consagração e rememoração, função social que 

                                                 
8
 Sucessivamente a pietas pode significar tanto a observância nas relações e regras para com os deuses e 

com o lar, gravitas é traduzido enquanto frugalidade e sensatez e deuotio entende-se enquanto sacrifício 

tanto à unidade familiar quanto ao Estado.  
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também cabe ao aedo ou uates  (PESSANHA,1992:34). Na Eneida, Mito e História se 

enlaçam e ganham reciprocidade a partir dos desdobramentos do fatum, aqui entendido 

como uma temporalidade teleológica, o destino que amarra as quatro temporalidades 

acima consideradas („passado‟, „tempo da narração‟, „futuro prognosticado‟ e o 

„horizonte de expectativa do poeta‟) e que nem Júpiter pode alterar e que, muitas vezes, 

escapa à compreensão do próprio herói. Virgílio relata que Enéias, ao pousar os olhos 

sobre o presente materno - neste caso o escudo com cenas do futuro de Roma - nada 

consegue entender, mas a imagem lhe apraz; tanto a fama quanto os fados pósteros 

(VIRGÍLIO. Eneida, VIII . 729-733). O grandioso não se encontra irredutivelmente 

preso ao passado lendário, mas presente no campo de experiência e na memória recente 

dos acontecimentos: Otávio é exaltado no poema como aquele que, depois de anos de 

Guerra Civil, conduzirá a Paz ao rústico Lácio e trará de volta o tempo de Ouro 

(VIRGÍLIO. Eneida, VIII. 793-794). O maravilhoso pula para o presente e se faz notar 

na descrição equifrásica da batalha do Accio (31 a.C) que a magia dos versos converte 

numa peleja épica na qual as divindades pátrias tomam parte na refrega e massacram as 

hostes de Antônio (VIRGÍLIO. Eneida, VIII. 675-710) Não somente as façanhas de 

Enéias, mas também este presente traz algo grandioso que a Eneida faz ressoar na 

posteridade, tal como um edifício de memória que se projeta num „horizonte de 

expectativa‟ e insurgiu contra a ameaça silenciosa do esquecimento. Diríamos que a 

Eneida rememora o passado lendário, coloca em evidência a grandiosidade do presente 

e, como memória projetiva, atua como antídoto contra as incertezas do tempo.  

Guardadas as devidas especificidades da epopéia romana, Virgílio está 

posicionado em relação a uma tradição épica que o precede, de longínquas datas e da 

qual Homero se faz representante por excelência.  Segundo Moses I. Finley, no livro O 

Mundo de Ulisses, o aedo desempenhava uma função essencial na sociedade 

aristocrática da época de Homero, marcada pela oralidade, era ele quem legitimava o 

poder dos aristoi (FINLEY, 1982: 73). Designava para estes uma linhagem superior, um 

vínculo com os heróis do passado entre eles, semi-deuses - hemitheoi. Ganhar o elogio 

do aedo era para o aristós a mais elevada honra que podia receber, o mesmo que ter 

garantida a imortalidade. Os gregos tinham consciência de sua condição mortal, 

passageira um dos meios de superação era tornar-se digno de ter os feitos cantados por 

um aedo. Acreditava-se que o aedo escrevia o nome do herói junto às Musas garantindo 

para sempre a conservação de sua memória. Morrer akléos, desprovido de glória, 

esquecido, era para o aristos o pior castigo possível, o mesmo que „morrer 
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completamente‟. Na epopéia de Virgílio, a „Musa‟, no singular ou „As Musas‟, no 

plural, conferem autoridade à voz do poeta. No oitavo hexâmetro do Livro I da Eneida 

recorre ao auxílio da Musa para recordar – Musa mihi causas memora - as causas do 

ressentimento de Juno. A rainha dos deuses que fez um varão insigne por sua piedade – 

uirem isignem pietate - arrostar tantos trabalhos (VIRGÍLIO. Eneida, I. 08-11).
9
 Ou no 

Livro nove para indicar qual deus teria apartado dos navios troianos o destruidor 

incêndio trazido pelos inimigos rútulos, ao acampamento troiano (VIRGÍLIO. Eneida, 

IX. 79-105)  

Na tradição épica, a memória do poeta é de cunho sobre humano e até 

mesmo mântico, coloca-o em estreita conexão com as Musas, potestades conhecedoras 

do “passado, presente e futuro”. Segundo Catherine Darbo-Peschansky, no livro O 

Discurso do Particular,  “a Musa oferece ao poeta a oportunidade de um salto, não para 

o passado apenas, mas para um ou mesmo muitos mundos fora do alcance dos homens 

da sua geração” (DARBO-PESCHANSKY, 1998: 26). As Musas arrebatam-no para o 

exato momento do acontecimento lhe oferecendo uma visão onisciente do 

desdobramento da ação; logo, existe uma impressão de coincidência entre o tempo do 

relato e o tempo do acontecimento.   

 

1.1. Os Rastros de uma Biografia 

 

Não parece descabido, antes mesmo de prosseguirmos com a reflexão sobre 

o documento e sua inserção no tempo de Augusto, concatenar alguns dados biográficos 

sobre o autor da Eneida. Antes, devemos admitir que os elementos disponíveis para 

inferir qualquer coisa da trajetória de vida do poeta são extremamente dispersos e nos 

chegaram a partir de testemunhos tardo antigos. Além do relato biográfico que precede 

o comentário de Servio à Eneida, a mais antiga e segura é a que nos chegou pelas mãos 

do gramático Élio Donato (350 d.C). Trata-se de uma reprodução, aparentemente 

fidedigna, da biografia de Virgílio redigida por Suetônio e incluída no De Uiris 

Ilustribus (CITRONI et alli, 2006: 447). Por essa razão, alguns teóricos referem-se a ela 

como a uita de Suetônio-Donato. Não é o caso da versão da LOEB, com a qual 

trabalhamos aqui, mas cabe registrar tal especificidade da genealogia documental. 

                                                 
9
 Musa, mihi causas memora, quo numine laeso, 

quidve dolens, regina deum tot volvere casus 

insignem pietate virum, tot adire labores                

impulerit. (VIRGÍLIO. Eneida, I. 08-11) 
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Segundo Suetônio, Virgílo é um nativo de Mântua, nasceu no primeiro consulado de 

Marco Licínio Crasso e Gneu Pompeu (70 a.C) e seus pais eram de origem humilde. Os 

dados sobre o pai são incertos, afirma Suetônio, que para alguns seria um oleiro e para 

outros um arrendatário de terras. Ao estilo de muitas biografias da Antiguidade 

Clássica, não faltou ao relato os pormenores combinados à gestação e nascimento, 

principalmente os de cunho prodigioso, anunciando a marca de uma „predileção divina‟, 

„dom‟, „fortuna‟, „excelência‟ ou, simplesmente, pressagiando que se destoaria dos 

mortais: no fim do período de gestação, a mãe de Virgílio sonhou que tinha parido um 

ramo de loureiro – laureum ramum - que ao tocar a terra criou raízes e se expandiu até 

os céus na forma de uma árvore frondosa, repleta de frutos. Ao viajar com o marido no 

dia seguinte, sente-se mal e dá a luz a Virgílio numa vala, ao lado da estrada pela qual 

seguiam. Outra ocorrência incomum: ao nascer, a criança não teria chorado, revelando 

feições de uma expressão nobre, pressagiando, segundo Suetônio, um destino 

venturoso. Em tempo extraordinário, uma árvore cresceu no exato local do nascimento, 

batizada „árvore de Virgílio‟. As grávidas da região a tinham como um amuleto 

protetor, pediam segurança na gestação e tranqüilidade no parto (SUETÔNIO. Vida de 

Virgílio, 01-05).  

Teria vivido em Cremona até envergar a toga viril, quando se mudou para 

Mediolanum e de lá para Roma. Entre outros estudos deu atenção à Matemática, 

Medicina e Retórica. Informa Suetônio que Virgílio teve uma única e frustrada tentativa 

na carreira das leis, em sua primeira sessão, se expressou tão vagarosamente que passou 

a impressão de alguém despreparado para o debate (SUETÔNIO. Vida de Virgílio, 15-

16). O que entra em contraste com o efeito extasiante da audição direta de Virgílio, 

noticiado mais adiante por Suetônio.    

O biógrafo também nomeia algumas composições (algumas das quais só 

temos notícia) originadas na adolescência. Aos dezesseis anos, Virgílio escreveu 

Cantalepton, Priapea, Epigramas, Dirae, Ciris e Culex. Inicialmente pensou em 

escrever a História de Roma, mas pensando não estar à altura do projeto, voltou-se para 

as Bucólicas que dedicou a Asinio Polião. Este homem e seus companheiros teriam 

salvado Virgílio da miséria por ocasião do confisco de terras realizado por ordem dos 

triúnviros, após a vitória de Philippos
10

 (42 a.C); terras que foram revertidas – 

                                                 
10

 A batalha se trava nas vizinhanças da cidade de Phillipi ou Phillipos situada nas proximidades do porto 

de Neapolis. Por razões estratégicas, a cidade foi fortificada no ano de 356 a.C pelo rei Fillipe II da 

Macedônia. Ali, no ano de 42 a. C, se enfrentaram as forças dos triúnviros Otaviano e Marco Antônio e a 
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distributione agrorum -aos veteranos de guerra (SUETÔNIO. Vida de Virgílio, 19). Na 

mesma lógica, dedicou as Geórgicas, um poema sobre agricultura, a Mecenas, que o 

livrou da morte, pois estava envolvido, perigosamente, em altercações com os mesmos 

veteranos por interesses fundiários (SUETÔNIO. Vida de Virgílio, 20). Pura sorte, 

acaso? Não necessariamente. O documento nos permite inferir que, nesse ínterim, 

Virgílio já abandonara, relativamente, o anonimato. Seus versos adquiriram 

notabilidade o suficiente para que caíssem nas graças do „grande protetor das artes 

literárias‟ e confidente de Augusto. Na sua primeira aparição, as Bucólicas já eram um 

sucesso inegável, seus versos, disputados pelos cantores nos recitais (SUETÔNIO, Vida 

de Virgílio, 26).  

Por volta do ano 38 a.C, Virgílio ocupava um lugar de destaque no grupo de 

Mecenas. Seu papel como mediador foi fundamental para a introdução do jovem 

Horácio no círculo de poetas. Virgílio, juntamente com Horácio e outros poetas, figurou 

entre os comitês que acompanharam Mecenas a Brindes, numa missão diplomática. Da 

qual a sátira 1.5 constitui uma espécie de diário de viagem (CITRONI et alli, 2006: 

449). Sob a proteção de Mecenas concluiu as Geórgicas, em sete anos, que teve a 

oportunidade de recitar na íntegra para Augusto, durante a sua estadia na cidade de 

Atela. Retornado da batalha de Accio, teria parado ali para tratar de uma infecção na 

garganta. O recital durou quatro dias seguidos, até o esgotamento vocal do poeta, 

quando foi substituído, na leitura, por Mecenas (SUETÔNIO. Vida de Virgílio, 27).  

Suetônio revela alguns aspectos da personalidade de Virgílio. Não sabemos, 

porém, o quanto podemos confiar em tais dados na medida em que o distanciamento no 

tempo pode ter levado o biógrafo a preencher com caráter e temperamento esse nome 

vultuoso que ressoava na memória dos séculos. Na biografia suetoniana, Virgílio 

aparece como dono de um gênio marcante e de timidez abusiva. Evitava todo tipo de 

exposição desnecessária, raramente aparecia em Roma (mesmo proprietário de uma 

residência – domus - no Esquilino junto aos Jardins de Mecenas) e quando apontavam 

para ele na rua, desesperadamente, buscava refúgio na habitação mais próxima. Passava 

a maior parte do tempo em retiro, na Sicília e na Campânia (SUETÔNIO. Vida de 

Virgílio, 11) Era um homem de saúde vacilante: além das perturbações gástricas, tinha 

fortes dores de cabeças, inflamações e hemorragias. Tudo lhe fazia mal, por isso era 

                                                                                                                                               
dos republicanos, Marco Junio Bruto e Caio Cassio Longino. Estes últimos, envolvidos nos episódios dos 

Idos de Maio, foram incansavelmente perseguidos por Otávio. Suicidaram-se quando viram suas legiões 

despedaçadas pelas dos triunviros.   
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comedido na gula. Alto, tinha hábitos delicados que contradiziam sua aparência rústica 

de pele queimada de sol (SUETÔNIO. Vida de Virgílio, 08). Era comentada sua paixão 

por rapazes; seus favoritos eram Cebes e Alexandre, a quem Virgílio chamou „Alexis‟ 

no segundo poema das Bucólicas (SUETÔNIO, Vida de Virgílio, 09) Vario muito 

insistiu para que terminasse a velhice junto a uma tal Plotia Heria, mas obstinadamente 

recusou. Ao que tudo indica, terminou seus dias solteiro, tanto que em Nápoles era 

popularmente conhecido como parthenias (o virgem) (SUETÔNIO. Vida de Virgílio, 

11)               

Os últimos onze anos de sua vida foram dedicados, exclusivamente, à 

Eneida. Em fase de conclusão para a epopéia, aos exatos cinqüenta e dois anos de idade, 

decidiu viajar para a Grécia e Ásia com o intuito de conhecer os lugares que 

mencionava no poema. Chegando a Atenas, encontrou Augusto que regressava do 

Oriente. Por motivos não explicitados, decidiu acompanhá-lo de volta a Roma. Numa 

visita à cidade de Mégara, abatido pelo sol, foi tomado por uma febre intensa e mal estar 

que persistiram no trajeto de volta para a Itália. Faleceu em Brindes  - Brundisium – em 

19 a.C e seus ossos – ossa – transportados para Nápoles, onde foram lacrados num 

sepulcro ao lado da uia Puteolana (SUETÔNIO. Vida de Virgílio, 35-36).   

 

1.2.Da Cidade de Mármore aos Rumores de um Épico 

             

Concomitante à composição da Autobiografia de Augusto
11

, a gestação da 

Eneida teve lugar numa conjuntura tensa: as campanhas do Princeps na Gália e na 

Hispânia de 27 a 24 a.C, o indiciamento de Cornélio Gallus e, por fim, a conspiração de 

L. Varo Murena, também em 24 a.C. Clifford Ando, no livro Imperial Ideology and 

Provincial Loyalty in the Roman Empire, declara que Augusto, sôfrego pela legitimação 

de sua statio, passou a revelar nova obsessão com os motivos da sua propaganda 

triunviral: a antiguidade da sua família que, „indubitavelmente‟, se originou da deusa 

Vênus e a apoteose do espírito de César que, transformado em cometa (Sidus Iulius) e 

como diuus, recebe culto na corte celestial (ANDO, 2000: 142). Os poetas da geração 

de Virgílio anunciavam estar sobre pressão para produção de um épico marcial que 

celebrasse esse momento de prosperidade da urbs. A ocasião exigia, o poder se 

                                                 
11

 Não nos referimos aqui às Res Gestae, mas ao ensaio autobiográfico redigido durante a Guerra contra 

os Cantábrios. Essas memórias se perderam e seu sentido era nitidamente apologético tendo em conta a 

conjuntura (SUETÔNIO, Vida de Augusto, 85.1)  
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enraizava na materialidade dos monumentos, a capital sofria um insólito processo de 

reconstrução: Suetônio descreve que Augusto, ao fim da batalha de Accio, que o 

afirmou na posição de “protetor” único da res publica, deu início a um audacioso 

projeto de embelezamento e dilatação das comodidades públicas em Roma. Constatou 

que a cidade não correspondia à majestade do Império e ao término de seu investimento 

construtor pôde se gabar de ter deixado uma “cidade de mármore” no lugar onde 

encontrara uma de “tijolos” (SUETÔNIO. Vida de Augusto, 28.3).    

Exaustivamente se tem discutido sobre a questão da autonomia dos poetas e 

artistas do Principado em geral. Lembra Paul Zanker, que poucas vezes a arte esteve a 

serviço do poder político como no tempo de Augusto. Transmite a imagem de consenso, 

paz e unidade sob a direção de um governante sábio que conduz um Império Universal 

(ZANKER, 1992: 13). Zanker critica a apropriação descontextualizada da arte vinculada 

apenas aos traços imanentes e aspectos formais como alguns teóricos que atribuíram o 

reconhecimento da arte no tempo de Augusto ao resgate dos modelos gregos, em 

especial o clássico, e sua qualidade intrínseca. Para esse autor, o que levou uma 

sociedade, inicialmente desiludida, a uma mudança de perspectiva, ampliando a 

confiança no novo poder instituído, não foi somente a prosperidade econômica, nem tão 

pouco a ausência de guerras e tensão, garantida pelo „manejo consentido e legítimo do 

gládio‟ nas mãos do Princeps. Os artífices do Principado foram habilidosos em garantir 

que essa ventura e prosperidade se instalassem na crença e no campo visual das 

populações urbanizadas do Império. Para Zanker, nessa proeza, as imagens tiveram uma 

participação relevante, assim como a literatura, os discursos, as construções, a religião e 

os cerimoniais (ZANKER, 1992: 19).  

Zanker nega peremptoriamente a existência de um aparelho ativo de 

propaganda, organizado à semelhança dos ministérios de publicidade nazi-fascista. O 

poder das imagens não teve como ponto de partida, unicamente, as instâncias estatais, 

sua rápida difusão se baseou no empenho das cidades, províncias e grupos que para 

manifestar agradecimento e fidelidade ao Princeps lhe renderam homenagem na forma 

de estátuas, votos, arcos e templos (geralmente, ambientados aos materiais, técnicas e 

recursos disponíveis na localidade). Trata-se do resultado de uma combinação na forma 

em que o Princeps se apresentava e das homenagens que lhe eram tributadas com maior 

ou menor espontaneidade.  
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A partir de 27 a.C, Augusto passou a demonstrar maior preocupação com 

seu programa moral e o desejo de se revelar o restaurador da República e superou a 

ansiedade de eternizar uma imagem semi divina de si próprio. Aquilo que Zanker 

conceituou como um „audacioso programa de política cultural‟, que apenas 

mencionaremos de passagem, compreendeu: em primeiro lugar, a renovação religiosa, 

que sob o signo da pietas buscou o resgate da religião dos antepassados e a reativação 

de cultos esquecidos,
12

 assim como motivou a restauração de oitenta e dois templos sob 

as expensas de Augusto e seus colaboradores. O engrandecimento do domínio público, 

ou publica magnificentia, que resultou na construção ou reforma de inúmeras basílicas, 

fora, teatros, banhos, pórticos e parques. Resgatava-se a dignidade dos espaços de 

circulação pública, justamente para competir com o luxo recrudescente das vilas, 

palacetes e jardins privados da capital.  Junto à restauração da uirtus romana, buscava-

se fortalecer o ideal de unidade e superioridade do imperium territorial, do qual tratamos 

mais adiante. Por último, basta mencionar, a não muito bem sucedida, renovação moral 

que, em síntese, compreendia um conjunto de leis sumptuárias, para contenção de 

gastos privados, incentivo ao matrimônio, reformulação das leis de herança em 

detrimento dos solteiros e a validação de uma espécie de „código de postura‟ para a área 

do forum e suas adjacências (ZANKER, 1992: 128-129). Na Eneida, Virgílio 

caracteriza os romanos como o „povo togado‟ (VIRGÍLIO. Eneida, I. 282) 

possivelmente uma referência à imposição do uso da toga nos limites do fórum e sua 

distinção como “traje nacional”, igualmente a stola tornava-se a vestimenta adequada ao 

recato feminino. Com a família imperial, Augusto era o primeiro a dar o exemplo: 

aparecia sempre em público com vestes frugais, anunciava que sua toga saíra da oficina 

da própria esposa, evitava entrar na cidade durante o dia para não importunar os 

cidadãos com saudações delongadas e recepções dispendiosas e sua residência no 

Palatino não contradizia os ideais que se fazia representar.  

No entendimento de Zanker, Augusto esteve atento aos anseios subjacentes: 

às inquietações com os „vícios morais‟ e à corrupção, geralmente, associada às 

calamidades da Guerra Civil.  O Principado soube, muito bem, conciliar os padrões 

gregos ao gosto romano: aos poucos, a arte de cunho personalista e glorificadora 

(própria dos soberanos helenísticos, que se faziam representar como deuses, assim como 

                                                 
12

 Nesse mesmo momento surge o compêndio Antiquitates Rerum Diuinarum de Varrão, fruto de uma  

investigação histórica e mapeamento de cultos, locais sagrados, fórmulas e divindades vinculados ao 

passado Romano e, com o tempo, caídos no esquecimento.   
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alguns generais do último século republicano) cedeu lugar ao estilo mais sóbrio e 

apropriado aos propósitos da renovação moral. Segundo Zanker, no caso dos templos 

restaurados, em geral, preservou-se a forma itálica, não mais em madeira ou terracota, 

agora combinada aos elementos da arquitetura dórica ou coríntia (ZANKER, 1992: 134) 

Visavam impressionar pela envergadura, mas traduziam a força e o equilíbrio da 

Acrópole Ateniense. Nas Res Gestae, o Princeps afirma ter mandado recolher as 

representações eqüestres e triunfantes de si mesmo e mandado fundi-las, revertendo o 

lucro em donativo para o templo de Apolo (Res Gestae, 24). Tais estátuas, muito 

possivelmente, divergiam deste „novo estilo‟ de liderança, cujas marcas eram a devoção 

às divindades protetoras e à res publica. Gradativamente, tempera-se a imagem do 

vingador divino e guia militar com a do guia sensato e piedoso. Augusto também 

procurou „construir adequadamente‟, ou seja, sem escandalizar ou atrair sobre si o 

ressentimento dos homens e dos deuses: a pietas orientava o ímpeto construtor, 

buscava-se não profanar a sacralidade de certos lugares ou, tão grave quanto, violar a 

propriedade dos cidadãos de Roma. Guiado por tais preceitos, optou por reduzir seu 

fórum a dimensões modestas e não avançar sobre as construções vizinhas.  

Zanker comenta, esparsamente, sobre as perspectivas de trabalho e criação 

dos escultores e arquitetos do período augustano. Muitos se ajustavam aos círculos, 

como os de Mecenas e Messala, outros se reportavam diretamente a Augusto, 

lembrando, que o Princeps chamou para si a responsabilidade direta sobre a restauração 

e construção de trinta templos na capital. Prescrevia desde a forma, tamanho, estilo, 

material até os custos e o tempo implicados na construção (ZANKER, 1992: 135).  

Zanker parece não muito disposto a reconhecer aos escultores e arquitetos do período a 

mesma autonomia e espontaneidade que percebe nos poetas, mais livres da pressão e 

controle do „mecenato‟. Seu estudo da arte augustana foca-se, esmagadoramente, na 

documentação visual composta por séries numismáticas, frisos, estátuas, construções, 

arcos, estátuas e até mesmo painéis domésticos. Não nega, porém, que poetas e 

escultores criassem a partir de uma base compartilhada (e fluida) de referências, ideais, 

valores, anseios e inquietações. Ao mesmo tempo em que as odes, elegias e relatos 

históricos serviam de referência para a composição de afrescos, relevos mosaicos, 

estátuas ou até construções, poetas como Virgílio, Ovídio ou Horácio transformaram em 

texto os signos visuais da Roma de seu tempo.  
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Karl Galinsky, na interpretação que faz do Principado no livro Augustan 

Culture, procura evitar uma associação direta entre poder e arte. Mais que um programa 

dirigido à acumulação insana de poder que recorre às artes visuais como veículo 

propagandístico, a cultura Augustana teria sido um empreendimento de expressiva 

densidade, que escapa a conceituações simplificadoras e que mobiliza outros agentes 

que não aqueles associados aos tradicionais quadros do poder (GALINSKY, 1996: 

14).
13

 A opção do autor por „Cultura Augustana‟, parte do propósito de reconhecer à 

efervescência intelectual, artística e literária do Principado um horizonte comum cuja 

pluralidade e dinamicidade não podem ser desconsideradas. Para esse autor, não existe  

ruptura com o passado, no sentido de uma “Revolução Cultural” mas antes a 

readequação de antigos modelos, visíveis na arte e na literatura, assim como soluções 

criativas foram articuladas para antigos problemas políticos, tanto que Augusto pôde se 

tornar o guardião legítimo da res publica restaurada e o protetor do mos maiorum 

costume dos ancestrais.   

Segundo Galinsky, devemos compreender a poesia agustana para além de 

um instrumento ideológico a serviço do Principado. Tal postura seria, por demais, 

reducionista e negaria à arte seu potencial criativo.  O Patronato por si só não 

conseguiria explicar essa característica transcendental da poesia. Os poetas, na visão de 

Galinsky, preservaram sua subjetividade e com ela modelaram suas criações 

(GALINSKY, 1996: 20). Esse teórico compreende um clássico como produto de uma 

habilidade para definir, em formas artísticas, algumas duradouras características da 

existência humana a que cada geração se esforça ou sente necessidade de reavaliar. O 

mérito dos poetas da geração de Augusto é ter moldado tais reflexões no âmbito do 

universalmente humano antes que em termos estreitamente romanos. Inseridos num 

espaço de experiência comum, marcado pelo flagelo da guerra civil e o sensível 

desmoronamento da República os poetas guardam expectativas semelhantes em relação 

à própria sociedade, aos valores e ao poder. Imbuída desse espírito augustano, a Eneida 

compreende um importante registro das sensibilidades de seu tempo. Como seus 

coetâneos, Virgílio inovou pela experimentação de formas e ressignificação de modelos 

                                                 
13

 Virgílio, por exemplo, antes de Mecenas, se colocou sob a proteção de Asinio Polião (antigo partidário 

de Antônio), momento que deu origem às Bucólicas (SUETÔNIO. Vida de Virgílio, 19). Em Roma, 

alguns poetas se abrigaram sob a proteção de Valério Messala Corvino. Lembra Citroni (2006) que, 

embora esse último não pudesse concorrer com o prestígio de Mecenas, abrigou alguns nomes 

importantes da poesia como TIbulo, Ligdamo e Valério Rufo. O próprio Ovídio recorda que nos anos de 

exílio contou com o encorajamento e amizade desse figurão das artes. Amigo de Augusto, Messala 

conservou, em relação a esse, certa independência, mesmo nos anos de consolidação do regime 

(CIRTRONI et alli, 2006: 444) .  
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advindos do mundo helênico: combinando a Epopéia Grega com o Épico Histórico 

Romano.   

Desde já expressamos nossa desconfiança dos posicionamentos extremos, 

por demais confortáveis, mas simplificadores de um problema que impressiona pela 

complexidade. Não cabe aqui transformar Virgílio num panegirista convicto cujo 

sentido da obra é o elogio de Augusto ou, ao contrário, desconsiderar as referências ao 

poder instituído para rastrear a „subjetividade perdida‟ do poeta, movimento que H.P. 

Stahl no texto H.P. “The death of Turnus: Augustan Vergil and Political Rival”, chega a 

considerar uma verdadeira „operação de resgate‟ organizada pelos intelectuais - em 

especial, os de Harvard - nas duas últimas décadas do século XX (STAHL, 1993: 180).    

Em nossa opinião, a relação entre poeta e patrono parece bem mais 

nuançada e dinâmica do que deduziríamos a priori, considerando a mensagem política 

de uma epopéia como a Eneida. Por exemplo, se dermos crédito ao testemunho de 

Suetônio, não arriscaríamos dizer que Virgílio guardava com o imponente patrono uma 

condição subserviente. Ausente de Roma, na campanha contra os cantábrios, Augusto, 

em tom suplicante - supplicibus - e jocoso pediu nas cartas que Virgílio mandasse “as 

primeiras gotas ou algum trecho de sua preferência” (SUETÔNIO. Vida de Virgílio, 

32). Pedido que recusou cumprir de imediato, pois consentiu na apresentação dos Livros 

dois, quatro e seis, alguns anos mais tarde.    

Tateamos em busca de uma terceira via que não extraia o poeta de seu 

horizonte temporal e, por sua vez, desconsidere o propósito político e propagandístico 

de uma epopéia - o que seria contradizer a fonte – nem negue a Virgílio o potencial de 

traduzir os conflitos e paixões humanas, numa linguagem que almeja o universal, ou o 

que os romanos compreendiam enquanto tal. Nem independente, nem submissa, a 

epopéia virgiliana encontra-se em complexa interação com as referências visuais e 

políticas da Roma de Augusto (BARCHIESI, 2005: 281). Vejamos algumas: no Livro 

VIII durante a visita de Enéias ao sítio de fundação da futura Roma, Evandro conduz o 

troiano pelos locais destinados a abrigar a urbs monumental (VIRGÍLIO. Eneida, VIII. 

306-368). Os versos de Virgílio, segundo Maria Helena da Rocha Pereira, devotam 

tanto um elogio à grandiosidade do presente quanto uma exaltação à primitiva 

pauperitas (frugalidade) dos tempos idos de Roma (PEREIRA, 2002: 254). Evandro 

descreve locais conhecidos dos romanos, contemporâneos de Virgílio – a Porta 

Carmental, o Argilento, a rocha Tarpéia, o Capitólio, o Fórum Boárium e o bairro das 

Carinas. O poeta que, por vezes, sobrepõe seu olhar ao do herói, tenta revelar o aspecto 
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sagrado de alguns destes locais e fornecer ao interlocutor a sensação de continuidade 

entre a cidade primeva e a metrópole, ambas guarnecidas pela “égide divina”:  

“[Evandro] conduz Enéias à rocha Tarpeia e ao Capitólio, hoje brilhante de ouro, 

outrora eriçado de espinhais silvestres” (VIRGÍLIO. Eneida, VIII. 343).  Mais a frente,  

Virgílio tenta explicar a origem do templo de Júpiter que na Roma antiga encimava 

aquele monte. 

[Dali guia ao Tarpeio, ao Capitólio, 

Hoje áureo, outrora de urzes erriçado. 

Os campestres do luco e do rochedo 

Já com pavor tremiam religioso. 

No cimo, diz, frondente habia um nume; 

Qual seja é dúbio: Arcádios crêem ter visto 

Jove nubícogo a vibrar por vezes 

A égide negrejante] (VIRGÍLIO, Eneida, VIII. 344-351) 

    

Segundo Maria Helena da Rocha Pereira, a presença de Júpiter no Capitólio 

e o templo consagrado à sua divindade são um símbolo inconteste da perenidade de 

Roma. Igualmente, o Templo construído no Palatino sob a iniciativa de Augusto 

aparece como uma promessa feita por Enéias à Sibila de Cumas, explicando e 

prenunciando a autoridade sibilina e a devoção a Apolo do próprio Princeps.     

 

1.3.Os Feitos de um Herói Dividio: Enéias: Entre o Furor e o Consensus 

 

  Possivelmente, ao deslocar o moto da ação para o tempo pré-romano, 

Virgílio adquiriu maior autonomia na composição da trama e dos personagens, todavia 

era fundamental conciliar as exigências de um público contemporâneo refinado. Para 

Jasper Griffin, no texto “Augustan Poetry and Augustanism” escrito para o livro The 

Age of Augustus, essa epopéia requeria a acomodação da moldura homérica ao tempo de 

Augusto: na opinião desse acadêmico, além de revelar o destino de Roma, cabia 

rememorar episódios da história romana, assim como tradições, cultos, lugares e tribos 

do Lácio e Itália, agregar à narrativa princípios da filosofia Platônica e Estóica e, por 

fim, reconciliar a nostalgia republicana ao entusiasmo com o Principado (GRIFFIN, 

2005: 314). Por que não escrever uma Augusteida? Tal proposta, possivelmente, não 

harmonizava bem ao estilo e comprometia a ação: entre outros problemas pontuados por 

Griffin, a transformação de Augusto num guerreiro épico como Aquiles soaria artificial 

e as maquinações dos deuses olímpicos nos acontecimentos recentes, possivelmente, 

seria um obstáculo para a audiência de Virgílio (GRIFFIN, 2005: 319).  Na Eneida, 

Augusto aparece como mais um personagem, uma aparição vacilante na névoa do 



29 

 

porvir, incompreendida para o líder troiano, porém venturosamente inspiradora. 

Arriscaríamos dizer que o modelo de liderança encarnado pelo Princeps, aquele cuja 

auctoritas apóia-se no consensus dos homens e dos deuses, estabelece um diálogo com 

o ideal heróico representado por Enéias. Que ideal seria esse?            

Enéias incorpora uma diferente proposta de heróico, harmonizando a 

excelência bélica à devoção prestada aos socii. Suas escolhas, para Galinsky (1996), 

Cristóbal (2006) e Maria Helena da Rocha Pereira (2002), implicam o bem estar de todo 

um grupo e a realização dos destinos de Roma. Posição que o herói, definitivamente, 

não escolheu, mas foi arrastado a ela pela necessidade e imposição dos deuses. 

Acolhido na corte da rainha Dido, Enéias retrata aos presentes os últimos momentos de 

Tróia e a fuga desesperada da cidade em chamas. A despeito das instruções da sombra 

de Heitor – ou seja, poupar da destruição os penates e com os sócios, pelo mar, buscar 

novas paragens (VIRGÍLIO. Eneida, II. 295 – 308) - admite ter várias vezes se 

precipitado à morte na defesa da pátria e que era essa sua vontade (VIRGÍLIO. Eneida, 

II. 328-329). Com tais palavras incita os jovens do seu batalhão ao embate suicida com 

os gregos: 

  

[Vosso anelo é seguir-me (…) à cidade acesa, tarde acorreis: 

morramos, pelas armas rompamos [a formação grega]. Salvação para 

os vencidos uma, esperarem salvação nenhuma] (VIRGÍLIO. Eneida, 

II. 364.367-370) 

          

  Somente a visão do pavoroso cadáver de Príamo (VIRGÍLIO. Eneida, II. 

587-589) e as revelações de Vênus conseguem dissuadi-lo do sacrifício por Tróia. 

Vênus retira do filho o véu mortal que cobre os olhos; a mãe mostra Netuno 

aguilhoando os alicerces de Tróia com seu tridente. Pelas portas Céias, Juno conduz 

suas tropas de aqueus enquanto Jôve alicia os imortais contra a cidade (VIRGÍLIO. 

Eneida, II. 635-652). Em face de tão catastrófico cenário, a extinção irremediável de 

Tróia torna a empresa heróica infecunda, impassível de ressonância na memória. 

Depressa corre ao encontro dos seus. Gradativamente, Enéias abandona o furor 

guerreiro para encarnar a postura do guia protetor: na fuga, com o pai aos ombros e o 

filho do lado, teme o encontro com os gregos que infestavam a cidade, atento ao tilintar 

das armas e ao clamor dos guerreiros, se esgueira por vielas escuras até alcançar a saída. 

À noite quando volta da busca frustrada por Creusa, extraviada na fuga, o fardo aumenta 

de responsabilidades.  
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[Velhos e moços, donas e donzelas; 

Vulgo infeliz, concorrem para o exílio 

Com quanto salvam, pressurosos querem 

Peregrinar comigo o mar e a terra] (VIRGÍLIO, Eneida, II. 833-836)  

 

Dessa forma dispõe Virgílio: em face das vicissitudes, parece não haver 

outra escolha para os (sócios) exilados senão seguir o líder Enéias, que reúne em si 

todas as esperanças de continuidade. Separado de Enéias pela tempestade, Orião (um 

dos sócios de Enéias) o descreve para a rainha Dido como o rei mais justo e piedoso dos 

homens, em tudo o primeiro e receia não mais contar com sua orientação no caminho 

até as praias da Hesperia (VIRGÍLIO. Eneida, I. 572-573). No verso seguinte à estrofe 

que anuncia a morte de Anquises, já o herói é denominado pai Enéias – Pater Aeneas – 

(VIRGÍLIO. Eneida, III. 747) epíteto que o acompanha até o fim do poema, rótulo que 

expressa o poder tutelar e sintetiza a relação que mantém com os seguidores. Ou seja, a 

mesma de um ideal pater familias (zeloso, de decisão ajuizada, verdadeiro guia moral, 

que na domus preside os sacrifícios e interpreta os sinais divinos) com seus filhos (de 

quem se espera gratidão e reconhecimento).  

Augusto, em seu memorial público de promoção ao poder, as Res Gestae, 

em parte alguma figura como agente: seus excepcionais predicados o levam a 

comparecer ao chamado do dever, sempre que as circunstâncias fatídicas ameaçam a res 

publica e o povo romano. No ano 27 a.C declara ter restituído à salvaguarda do Senado 

o poder que o povo de Roma lhe confiou per consensum uniuersorum (Res Gestae, 34). 

Quando esteve doente, O Senado e o Povo de Roma fazem voto a Jupiter Optimus 

Maximus, porque através de Augusto a res publica foi trazida a condição de  

prosperidade e segurança (SUETÔNIO. Vida de Augusto, 58. 1-2). Segundo Clifford 

Ando, no livro Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire, a recusa 

teatral do poder se torna um lugar comum na ritualística que presentifica o consensus 

(ANDO, 2000: 146). Quando o povo decide votar-lhe o título de pater patriae, 

inicialmente declina. A honraria é acolhida quando Messalla Corvino insiste, no espaço 

da Cúria, que o Senado e o povo de Roma, em conjunto, assim o saudavam. Chorando, 

Augusto roga aos deuses imortais que o permitam preservar o título até o fim da vida. O 

consensus torna-se uma expressão estilizada da libertas, denotando a noção de uma 

livre aquiescência dos governados na autorização do governante. Como argumenta 

Galinsky, a validação da auctoritas realiza-se pela via relacional, antes que um dado 

consumado, demanda sua constante legitimação aos olhos dos governados 
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(GALINSKY, 1996: 14). Voltando ao herói virgiliano, aparentemente, a processual 

autenticação do status de Enéias pauta-se nas decisões acertadas que toma ao longo da 

narrativa e não menos na esmerada atenção aos avisos divinos. Como herói fundador, 

suas escolhas revestem-se de um peso duplamente moral e social, implicam diretamente 

as gerações subseqüentes e dependem do consenso daqueles que o seguem e 

compartilham o ato de fundação - condo. Perspectiva que revela uma diferença tendo 

em vista o ideal homérico de herói.                        

Em paralelo, a escolha do Aquiles homérico parece relativamente simples: 

uma curta vida de glórias ou uma velhice no anonimato. Odisseu nem se fala, perdeu 

todos os homens na travessia e isso pouco influenciou na recuperação de seu status quo 

em Ítaca. Não que na Eneida o desejo de glórias individuais tenha vez alguma: Niso, 

ansioso por concretizar um fato insigne e digno de menção futura recomenda ao 

companheiro Euríalo que sepulte seu cadáver e a qualquer custo o resgate nem que seja 

a peso de ouro (VIRGÍLIO. Eneida, IX. 208). Este último “despreza a luz em espera das 

honras vindouras” (VIRGÍLIO. Eneida, IX. 198-199). Ainda assim, o intuito de ambos 

era romper o cerco inimigo e informar Enéias da investida surpresa ao acampamento 

troiano.  Aos heróis, capturados e trucidados pelos rútulos, Virgílio promete fama 

perpétua, enquanto Roma, o orbe domine e a geração de Enéias habite o Capitólio 

(VIRGÍLIO, Eneida, IX. 437 – 439). Todavia, em relação a Enéias, grande ênfase é 

dada no cumprimento do destino público, por sua vez, encarnado pelo herói.  

Mais que um mero retrato de Augusto, como enxergou a historiografia dos 

anos trinta,
14

 Enéias revela pelas mãos do vate uma personalidade complexa e 

multifacetada e vitalidade repleta de ambigüidades: o desamparo diante do fatum 

coexiste com a persistência férrea do líder troiano que nos últimos livros se converte 

numa máquina de extermínio, ao sabor do furor. Vicente Cristóbal, no texto “La Eneida 

de Virgilio, un Viaje entre Troya e Roma”, define o lider troiano como aquele varão 

carregado de passado e de futuro, pleno de nostalgia e duvidosa decisão (CRISTÓBAL, 

2006: 88). Em suma, o tipo ideal parece conflitar com o composto emocional que 

                                                 
14

 As interpretações dessa década, em sua maioria, tomaram a Eneida como apologia direta de Augusto e 

Roma. Como esclarece Galinsky na introdução do livro Augustan Culture, os trabalhos do período, entre 

eles menciona o clássico Roman Revolution de Ronald Syme (elaborado em resposta aos aduladores 

tratados da figura de Augusto que surgiam no Continente), desenvolvem-se no quadro de ascensão dos 

regimes autocráticos. No geral, hipertrofiam o papel do Estado na análise e realçam seu controle sobre a 

produção visual, intelectual e poética. Nesse mesmo capítulo introdutório, Galinsky também menciona 

outra linha interpretativa da Eneida, que desde a modernidade, destaca o domínio do herói sobre as 

paixões humanas. Enéias é retratado com a resignação e o auto controle de um monge asceta 

(GALINSKY, 1996: 10).        
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evidencia a humanidade de Enéias. Talvez se expresse aqui uma das marcas da 

transcendência do poema. O símile virgiliano apresenta certas peculiaridades que o 

distinguem do de Homero e Apolônio de Rodes. Para além da função ilustrativa da 

ação, geralmente cúmplice da descrição equifrásica
15

, que coloca o interlocutor na 

presença do acontecido ou do objeto descrito, o símile virgiliano é também veículo de 

pathos. Traduz, por associação, o tormento emocional que acomete o sujeito 

surpreendido pela contingência ou pela dúvida, diante de uma escolha embaraçosa.  Às 

súplicas emocionadas de Ana (irmã de Dido), que tentam convencer Enéias a 

permanecer em Cartago, o herói opõe sua obstinação e confiança nas promessas de 

Júpiter: não obstante, instaura-se um conflito no âmago do herói entre a terna paixão e a 

razão obediente, traduzido pelo poeta na forma do seguinte símile.    

 

[Se, de anos rijo o válido carvalho, 

Daqui ali soprando Aplinos Bóreas, 

Extirpá-lo porfiam, berram, silvam. 

E, do tronco as entranhas retremidas, 

Juncam o solo as folhas; aos rochedos 

Ele se agarra, e quanto a plaga etérea 

Penetra o pico seu, tanto profunda 

No Tártaro a raiz: não de outro modo 

Assíduas vozes mil o herói combatem,  

E a grande alma suspira, a mente imóvel 

Persiste, e rodam lágrimas baldias.] (VIRGÍLIO, Eneida, IV. 481-491)  

 

 O destino torna-se um fardo pesado de suportar, exige renúncias e desperta 

o conflito constante com as paixões e as fragilidades de homem do herói, como o 

próprio cansaço. Segundo Maria Helena da Rocha Pereira, “Enéias é, sobretudo, um 

homem de missão. E todo o seu procedimento, as aparentes incongruências dos seus 

sentimentos e reações explicam essa característica” (PEREIRA, 2002: 267). O 

desespero, a angústia e a incerteza, marcas indeléveis da condição humana, são a todo 

momento confrontados com a “missão espetacular” cuja concretização reclama os 

esforços do herói troiano.  

 Os „fados‟ não permitem que Enéias permaneça junto da rainha Dido em 

Cartago.  Quando recebe de Mercúrio a ordem de deixar Cartago, o herói “arde em 

                                                 
15

  Através da vivacidade descritiva, o poeta (ou orador) procurava colocar o acontecido ou o ausente na 

presença do público interlocutor. Segundo Ruth Webb, no livro
 
Ekphrasis, Imagination and Persuasion in 

Ancient Rhetorical Theory and Practice, o que se esperava da potência verbal do orador ou vate, era que 

esse moldasse e trabalhasse com a galeria mental de seus ouvintes. Lembra essa autora que não podia 

haver uma dissonância entre o orador, o público e o repertório de signos compartilhados. Nesse sentido, a 

equifrases é um recurso utilizado para enriquecer a narratio e estimular essa galeria mental 

compartilhada, possibilitando a visualização do acontecido através de palavras (WEBB, 2009: 131-135).     
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desejo de partir em fuga” – ardet abire fuga- e lamenta por deixar “aquelas doces 

terras” (VIRGÍLIO. Eneida, IV. 281). Enéias felicita Heleno por ter encontrado a paz 

almejada e não mais ter de enfrentar os trabalhos no mar e buscar essa Itália, que 

sempre foge (VIRGÍLIO. Eneida, III, 511-513). Obediência conformada? Nem sempre. 

Enéias põe em dúvida essa lógica oblíqua e enigmática do fatum que o desgasta com 

trabalhos sem fim, leva embora companheiros e entes queridos e o arremessa numa 

guerra infausta. Ao perceber a palidez do jovem Lauso, que acabara de transpassar com 

a lança, sente-se tomado de compaixão e vem à mente a imagem do próprio filho, Iúlo. 

Questiona que honra, ainda, poderia prestar ao rapaz e apressa os companheiros de 

Lauso que não avançavam para recolher o corpo (VIRGÍLIO. Eneida, X. 806-818). 

Junto ao cadáver do jovem Palante lamenta: „Que triste volta! Ó sonho de triunfos! Eis a 

fé minha!‟ (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 52-53).     

Enéias é também aquele que traz a ordem da desordem e seus esforços e 

caráter piedoso contribuem para a concretização de uma missão que supera, de longe, a 

existência do herói (BAUZÁ, 1998: 05). A Eneida enquanto epopéia que “explica” 

Roma receia os danosos efeitos da discórdia que impede a validação do consensus. Para 

Alexander Lobur (2008), no livro Consensus and the Founding of Romam Imperial 

Ideology, e Clifford Ando (2000), no livro Imperial Ideology and Provincial Loyalty in 

the Roman Empire; o que existe de singular no Principado e o distancia das monarquias 

helenísticas é que o mesmo envolveu através do consensus formas inéditas de expressão 

política apoiadas nas tradicionais normas republicanas. Augusto restaura os comitia, o 

cerimonial, símbolos e instituições republicanas, devolve o exército e as províncias, 

mantendo parte substancial de ambos.  Antes que uma realidade, a formação de 

consensus revela antes uma vontade ou potência de ação que o governante deseja 

divulgar. Hostilizando em público qualquer relação com a tirania e a monarquia, 

recusando qualquer honraria por demais pomposa ou extraordinária. Em posse do 

supremo poder resolveu restituí-lo aos originais cultores, o povo e o Senado de Roma, 

reservando pra si a aparentemente despretensiosa denominação do Princeps, ou 

primeiro entre os pares.  

Otávio desempenhou habilmente a tarefa de conduzir a opinião pública em 

favor do programa de restauração, justificando agir sempre pelo consensus e procurando 

jamais atentar contra a tradição. Destreza que revelou na desconstrução pública da 

imagem do rival Antônio, usando o testamento para imputá-lo traidor da pátria, 

orientalizado, afeminado e entregue à lassidão: além de trazer à tona seus desígnios 
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secretos de transferência da capital para Alexandria. Antônio passa a expressar a 

verdadeira antítese da figura do bom governante que Otavio ansiava por encarnar, ou 

seja, do atento guia e vigilante da República e dos mos maiorum O consensus pode ser 

compreendido como ausência de disparidade, força, unanimidade e conformidade na 

ação, ingredientes essenciais que viabilizam a concordia trazem a abundância e evitam 

a crise intestina (LOBUR, 2008: 02-18). 

Conseguinte à passagem referida acima, a profecia de Heleno adverte das 

animosidades que Enéias encontrará no Lácio e das guerras que travará para a 

concretização do objetivo final (VIRGÍLIO. Eneida, III. 475-476). Para estancar o 

derramamento de sangue causado pelo embate funesto com os itálicos, Enéias propõe 

um duelo decisivo entre ele e Turno (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 514-151). Tal proposta é 

levada ao conhecimento dos latinos pela boca de Drances e de outros arautos, que foram 

até Enéias reclamar o direito de sepultar seus mortos. Aparentemente, a Guerra não é 

para Virgílio o mesmo que foi para Homero, palco onde os guerreiros podem afirmar 

sua excelência, é também destruição e lamento.  Como aponta Mario Citroni, longe de 

uma voz distante e imparcial, o narrador, em várias passagens, intervém através da 

apóstrofe a uma personagem, demonstrando empatia ou comoção pela mesma 

(CITRONI et alli, 2006: 490). Reside aqui uma das peculiaridades da epopéia virgiliana 

que transita entre a onisciência do narrador e a subjetividade da voz empática. Aos 

heróis Niso e Euríalo, capturados e trucidados pelos rútulos, Virgílio promete fama 

imortal, 

[Par Ditoso! Terás, se em verso eu valho, 

Perpétua fama, enquanto o pai de Roma 

O orbe domine, e a geração de Enéias 

Do Capitólio habite a rocha imóvel] (VIRGÍLIO. Eneida, IX. 437 – 

440).   

 

A dimensão catastrófica das Guerras no Lácio pode ser apreendida no 

alarido pungente das matronas desoladas, viúvas, órfãos e irmãs sem consolo que 

amaldiçoam a Guerra e o noivado de Turno
16

 (VIRGÍLIO, Eneida, XI. 205-207). 

Semeador da discórdia e da aversão aos „invasores teucros‟, Turno desempenha o papel 

de antagonista por excelência, o anti-herói da ação épica. H. P. Stahl, no texto ―The 

death of Turnus: Augustan Vergil and Political Rival”, argumenta que o poeta procura 

suscitar nos seus ouvintes/leitores emoções fortes de desaprovação moral aos gestos de 
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 Prometido de Lavínia, Turno se opõe ao rei Latino quando este decide, por obediência aos vaticínios, 

casar a filha com o príncipe estrangeiro, no caso, Enéias.       
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Turno. Desaprovação que viabiliza a compreensão da morte do antagonista, no final do 

Livro XII, como ação punitiva.  Quando comparada à de Lívio, a imagem oferecida de 

Turno por Virgílio é proporcionalmente negativa, em nada aparenta com um defensor 

ou herói da Península Itálica (STAHL, 1993: 201). Muito pelo contrário, se confiar nas 

palavras do personagem Drances, sua guerra é movida por orgulho ferido. Turno é 

aquele que mune a guerra despropositada, ignora os desígnios do fatum, viola os pactos 

e se comporta cruelmente em batalha. Além de decapitar os oponentes com o carro em 

movimento, se vangloria de ter exterminado o jovem Palante, inexperiente nas armas e 

protegido de Enéias, e finalizado, assim, a descendência de Evandro.   

Muito semelhante a que liga Aquiles e Pátroclo, a relação de Enéias e 

Palante compreende aprendizado e proteção. O jovem é confiado a Enéias pelo rei 

Evandro, a fim de ser instruído na arte da guerra e muito aprender com as virtudes do 

comandante troiano. Num passado remoto, o mesmo rei Evandro encontrara na figura 

de Anquises um modelo e um guia para os seus passos. Para Stahl, enquanto a cadeia de 

eventos mais superficiais conecta a morte de Turno no Livro XII à sua conduta 

desumana no Livro X, outra se tece a nível subliminar desde o momento em que Enéias 

visita Palanteum (STAHL, 1993: 207). Esta reforça-se em torno da relação pai e filho, 

apelando para um terreno de valores e sentimentos compartilhados com sua geração de 

romanos.  

Enéias não é nenhum herói kantiano ou asceta, se vinga; é um equívoco 

negar ao herói um furor passional ou certo ardor guerreiro. Não podemos cair, porém, 

numa interpretação extrema como a de Issally e Morales, que considera o gesto final de 

Enéias uma traição da romanidade, que se condena e ao mesmo tempo macula a 

sociedade que pretende fundar (ISSALLY e MORALES, 2001: 63). Para as autoras 

Enéias se contradiz no final do Livro XII, perde o controle de si e se iguala a Turno na 

ação impiedosa. É incorreto ignorar o aspecto da clemência em Enéias, pelo contrário, o 

gesto existe, todavia é interrompido por um terceiro movimento. Prostado aos pés de 

Enéias, Turno suplica o perdão. O teucro, por um instante, chega a reprimir a mão que 

sustenta a lança, até que a vista pousa sobre o boldrié de Palante, destacado no peito do 

rútulo (VIRGÍLIO. Eneida, XII, 911-913). Vemos aqui a presença da dúvida e da 

hesitação já mencionadas.  

[Mal embebe, enfuriado o herói vozeia: 

Quê! Tu me escaparás, dos meus com pressa!... 

“Nesta ferida imola-te Palante, 
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Palante vinga-se em teu ímpio sangue” 

No peito lhe esconde o iroso ferro]
17

 (VIRGÍLIO, Eneida, XII. 920-

924) 

   

Turno desrespeita a sacrossanta relação pai-filho; Enéias se vê obrigado a se 

vingar do assassino e respeitar os laços de fidelidade a Evandro. Segundo Stahl, uma 

fúria sagrada faz o herói desferir o golpe mortal. Lembra o mesmo que a vingança, no 

campo político, era autorizada no tempo de Virgílio. Basta lembrarmos que os 

assassinos de César, a partir da constituição do Segundo Triunvirato com Otávio, 

Antônio e Lépido, são considerados parricidas e implacavelmente perseguidos sob a 

égide de Marte Vingador (STAHL, 1993: 211).  

Na interpretação de Pierre Grimal, no livro Virgílio ou o Segundo 

Nascimento de Roma, as ações de Enéias no Lácio configuram um prelúdio dessa 

„missão fundadora‟ e da política „de paz‟ conduzida por Roma (GRIMAL, 1996: 235). 

Esclarece Júpiter que Enéias tem como sina „amansar povos, instituir cidades e 

costumes (leis)‟ (VIRGÍLIO. Eneida, I. 278-279). No Lácio, o patriarca troiano não 

promove a guerra a puro contento é „arrastado‟ a ela para restabelecer a justiça. Observa 

com rigor as normas do iustum bellum, que é a guerra empreendida de acordo com as 

normas do direito e o consentimento das divindades. Na Roma de Vrigílio, „guerra‟ e 

„paz‟ formavam dois estatutos diversos que estavam representados no templo de Jano. 

Escancaradas as portas desse templo, abertas segundo um rito solene, colocava-se a 

cidade sob um novo regimento, o da guerra, simbolizando religiosamente o 

desprendimento das forças mortíferas, o Furor e a Violência. Na medida em que Enéias 

personifica a cidade, deve conhecer essa dupla condição, sem que isso comprometa seu 

„caráter‟ que permanece inalterável (GRIMAL, 1996:237). 

Como já mencionado, a fundação de Roma – urbem condere – apenas existe 

como promessa dos fata, os trabalhos implicados nessa fundação, estes sim, manifestam 

o verdadeiro dínamo da ação na Eneida.  Segundo Kimberly K. Bell, no texto 

“Translatio and the Constructs of a Roman Nation in Virgil‟s Aeneid”, antes de centrar 

sua narrativa na exaltação dos predicados físicos ou habilidades mentais do herói, 

Virgílio mantém o foco em seu destino como fundador de uma nação, assentada sobre 

                                                 
17

 [tune hinc spoliis indute meorum 

    eripiare mihi? Pallas te hoc uulnere, Pallas 

    immolat et poenam scelerato ex sanguine sumit.' 

    hoc dicens ferrum aduerso sub pectore condit]   (VIRGÍLIO, Eneida, XII. 920-924) 
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velhas culturas, um herói que é guiado por profecias, visões, sonhos, além de uma 

vontade pétrea (BELL, 2008: 20).  Augusto compartilha com o ancestral o papel de 

fundador de uma grande nação. O primeiro, assim como o troiano, é representado nas 

Res Gestae como aquele que carrega o destino por sobre os ombros, reconstrói Roma e 

ao término de gerações marcadas pelo conflito civil, devolve-lhe a alma republicana.  

 

1.4.As Raízes Troianas das Origens de Roma 

 

Definitivamente, as raízes troianas das origens de Roma não despontaram, 

aleatoriamente, nas linhas virgilianas; refletem, ao mesmo tempo, uma opção (que 

transparece na tessitura do material lendário) e um projeto de poder.  Eric Gruen no 

capítulo “The Making of Trojan Legend” do livro Culture and National Identity in 

Republican Rome, ressalta que o desenvolvimento da tradição que vincula Roma e Tróia 

foi obra dos poetas e historiadores gregos e remonta ao período da República (GRUEN, 

1994: 16). O autor rastreia o percurso da Lenda de Enéias na literatura grega e latina, 

suas variantes, e subseqüente inserção no âmbito de um Império Romano, em vias de 

formação, na bacia Mediterrânea. Tarefa árdua considerando as variações que a lenda 

sofreu ao longo dos anos para ser consagrada nos versos virgilianos e na historiografia 

de Títo Lívio. O próprio século de Augusto não conseguiu canonizar a tradição lendária 

e suscitar um consenso geral; muitos intelectuais gregos mostraram-se reticentes em 

endossar a versão troiana das origens de Roma. Desejosos de assegurar uma posição 

privilegiada nos quadros do Império, temiam reconhecer nos rivais épicos os fundadores 

de Roma.  

Para Dionísio de Halicarnasso, por exemplo, o feito coube aos gregos que 

na trilha do herói Evandro estabeleceram-se no monte Palatino que, por sua vez, deve o 

nome à cidade materna do herói. Como se não bastasse, Dionísio traz o herói Héracles 

ao Lácio, que se casa com a filha de Evandro e deixa uma “descendência de forma a 

moldar o futuro da península” (GRUEN, 1994: 08). Sem descartar a participação de 

Enéias nos empreendimentos mitológicos do Lácio, consegue, no entanto, comprovar 

suas „raízes aquéias‟, transformando seu ancestral Dardanus num refugiado da Arcádia. 

O Rômulo, da versão de Dionísio, justifica o rapto das sabinas, baseando-se numa 

antiga prática helênica. 

Para Gruen, antes mesmo da associação entre Enéias e o Lácio, ou até 

mesmo Roma, os heróis gregos figuraram como protagonistas das jornadas de 
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colonização das terras a Oeste. Por trás da produção lendária, o autor questiona se não 

está o interesse grego na mesma região que aflui para justificar a atividade de fundação 

das apoikiai  e conectar as novas cidades ao passado mais remoto da Hélade (GRUEN, 

1994: 12). O Oeste é o cenário das provações de Odisseu e de algumas aventuras de 

Héracles. Em linhas polêmicas da Teogonia de Hesíodo aparece a menção a Latino 

como filho de Circe e Odisseu (HESÍODO. Teogonia, 1011-1016).   

Segundo Bernadette Liou-Gille, no seu livro sobre os heróis fundadores de 

Roma, a dispersão da lenda esteja associada à expansão romana mas deve-se admitir 

que a lenda já era reconhecida no Mediterrâneo, suas escalas imaginárias, suas imagens 

santas e oferendas votivas (LIOU-GILLE, 1980: 116). Para a autora o herói é divulgado 

em todos os lugares onde penetra a influência e o comércio grego e a cerâmica com 

cenas mitológicas, logo tradições e diversos suportes fazem viajar Enéias da Samotrácia 

à Sicilia e Magna Grécia. (LIOU-GILLE, 1980: 117). 

Em que momento Enéias irrompe nos contos que o associam a Península 

Itálica? Pressupõe Gruen que a ramificação troiana foi uma criação grega assim como 

Odisseu e aos poucos tornou-se a explicação prevalecente (GRUEN, 1994: 12). A 

priori, vários malabarismos poéticos foram tentados para contornar a autoridade dos 

poemas homéricos que colocam na boca de Poseidon a profecia de que “Enéias e sua 

linhagem governariam sobre os troianos.” Dionísio de Halicarnasso simplesmente re-

interpretou o sentido da frase: ao dizer “governar sobre os troianos”. Homero queria 

dizer “governar sobre os troianos na Itália” (DIONÍSIO DE HALICARNASSO. 

Antiguidades Romanas, I. 53.4)  

Poetas e historiadores sicilianos, como Stesichoros,
18

 tiveram grande 

responsabilidade na ampliação, quando não na criação das narrativas de viagens troianas 

para o Oeste. Gruen deduz que os contatos e alianças seladas com cidades itálicas 

podem ter contribuído para que as tradições da Etrúria e do Lácio fossem incorporadas 

às narrativas (GRUEN, 1994: 15). A expansão romana em si e os contatos com a Magna 

Grécia foram determinantes para a inclusão de Roma no complexo lendário. O mais 

antigo registro que vincula Enéias a Roma é uma versão bem diferente da que Virgílio 

legou à posteridade. Trata-se do texto de Alcimus, para quem Enéias desposou 

Thyrrenia, dando origem a Rômulo. No conto de Alcimus, Rômulo não figura como o 

fundador da urbs e sim seu neto Rhomus. É importante ressaltar que mesmo as versões 
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 Procedente de Himera ou Sicília, escreveu poemas de tema troiano no século VI a.C.   
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que divulgaram a ancestralidade troiana acabaram se misturando numa amálgama 

extremamente confusa com traços helênicos e doravante componentes latinos e itálicos.  

A regra é justamente a ausência de conformidade que resultou num 

verdadeiro caos criativo que muitas vezes produziu versões ambíguas da lenda, como 

aquela em que Odisseu viajou para Oeste em parceria com Enéias. Falta de cânones que 

gerou problemas praticamente insuperáveis de cronologia que desafiou os escritores 

contemporâneos. O intervalo temporal entre a queda de Tróia, calculada por Erastótenes 

no ano de 1184 a.C, e o ano fundador de Roma, situado ora no século IX a.C ora no 

século VIII, acabou gerando uma incongruência cronológica. Diocles
19

 resolveu o 

impasse estendendo a descendência de Enéias a Alba Longa, cuja linhagem real 

originou os gêmeos Rêmulo e Rômulo, solução posteriormente seguida por Virgílio e 

Lívio em suas consagradas versões da Lenda (GRUEN, 1994: 31).   

Como afirmado anteriormente, a construção e o desenvolvimento da 

tradição que vincula Roma e Tróia saiu das oficinas poéticas gregas. Tecitura que teve 

como motor as migrações para oeste. Onde ficaram, então, as tradições autóctones 

romanas? Segundo Gruen, as origens troianas abraçadas por Roma foram embebidas 

num contexto latino e combinadas com lendas latinas, o que é possível visualizar na 

inserção de Alba e Lavínio no conto, juntamente com o episódio dos gêmeos (GRUEN, 

1994: 26). O vínculo lendário com as referidas cidades atendeu aos propósitos de 

enraizar Roma no Lácio, conciliar os ressentimentos resultantes das guerras latinas e 

promover a imagem da urbe no Lácio; por sua vez, reconhecendo os vínculos de 

irmandade com Roma, as cidades latinas adquiriram tratamento especial do 

conquistador. 

Identificar-se com um povo contemporâneo implicava em riscos que os 

romanos não corriam no caso troiano.  Destes, a existência confinada num passado 

mitológico permitia moldá-los ao sabor das circunstâncias. Além do mais, como já foi 

atentado, acolher a origem troiana era um meio de assinalar um espaço na cultura 

mediterrânea e conferir aos romanos características distintas dos outros povos. Coube 

enfim à historiografia e à poesia romanas um papel significativo na conscientização e 

divulgação da matriz troiana principalmente no que diz respeito ao momento de vitórias 

militares fora da Península Itálica. Como é o caso da derrota do rival cartaginês. Quer 

dos tempos pré-romanos ou dos idos fundacionais da urbs, nenhum testemunho textual 
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 Matemático e poeta, contemporâneo de Apolônio de Rodes, viveu no século III a.C 
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nos chegou intacto. Todas tardias, as narrativas históricas e poéticas que tratam da 

fundação de Roma ou do Lácio Primitivo dizem respeito mais ao contexto em que 

foram geradas, ou seja, de dominação romana da Península Itálica e à hegemonia 

política e militar na bacia mediterrânica. Cumpria reforçar a noção de um destino 

manifesto antes mesmo dos próprios romanos e da urbs condita divulgando a 

„excepcionalidade‟ desta prole de „conquistadores‟ e „construtores‟. 

No sexto livro da Eneida, Anquises, num vale à parte dos Campos Elísios, 

indica os varões que pelo nascimento perpetuariam a glória de Roma. Lembra o filho 

Enéias – memento - que enquanto alguns (povos) se destacariam na arte com o mármore 

e outros no mapeamento dos astros, a vocação do romano por excelência seria a arte de 

governar povos, impor a paz, perdoar aos vencidos e debelar os soberbos (VIRGÍLIO. 

Eneida,VI. 851-853).    

Para Gruen, o sucesso nas batalhas foi acompanhado da tentativa de validar 

as qualidades civilizadas do vitorioso tanto a nível interno quanto externo. Quando a 

historiografia se desenvolveu em Roma, a conexão com Tróia era um dado largamente 

enraizado, o consenso, no entanto, não significou uniformidade da tradição, o que é 

possível constatar nas divergências entre Fábio Pictor e Catão sobre alguns aspectos da 

lenda como, por exemplo, a narrativa do prodígio da porca branca e o próprio esquema 

de datação. Enquanto o primeiro situou o evento em Alba, Catão o fez em Lavínio 

(GRUEN, 1994: 26). Ambos, porém, reconhecem o intervalo de tempo entre o fim da 

Guerra de Tróia e a fundação de Roma, assim como as origens albanas do primeiro rei 

romano. Intervalo de tempo que não foi a maior preocupação dos poetas Nevio e Ênio, 

que simplesmente transformaram Enéias no avô de Rômulo, encontrando, através de um 

recurso poético, Roma com o glorioso tempo dos heróis (GRUEN, 1994: 35-36). Como 

ressalta o autor, parece não ter existido no segundo século qualquer cânone ou 

circunstância que limitasse “quer a liberdade dos poetas, quer a inventividade dos 

historiadores” (GRUEN, 1994: 25-26).  

Mitos fundacionais são, para Emma Dench no livro Romulus‘ Asylum: 

Roman Identities from the Age of Alexander to the Age of Hadrian, comumente 

contraditórios na Bacia do Mediterrâneo, o que para ela explica as visões diferenciadas 

dos mitos do „Asilo de Rômulo‟ e do „Rapto das Sabinas‟. O Rapto das Sabinas, da 

mesma forma que a lenda Troiana, se abre a variadas leituras. Serve, na opinião de 

Dench (DENCH, 2005:21), tanto ao propósito de modelo para a recente conquista da 

Península Itálica quanto testemunho do sangue compartilhado com os povos da região. 
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Como bem destaca a autora, as versões do mito deslizam da generosidade à imposição 

dominadora, assim como a própria política romana no seu âmbito expansionista. Como 

observamos nos argumentos anteriores, a própria lenda da peregrinação troiana carrega 

consigo ambivalências claras e preconiza a mistura de várias matrizes culturais, como a 

Troiana, a Grega e a Latina. Tais lendas refletem sociedades muito diferenciadas tanto 

nos parâmetros políticos quanto culturais.  

 

1.5.A Composição de uma Epopéia 

  

O fim da República e o tempo de Augusto foram momentos marcantes de 

entusiasmo com a cultura grega, em especial com uma forma de classicismo associado 

estritamente à 'era de ouro de Atenas‟. Vínculo comparativo que serviu ao propósito de 

projetar Roma na História do Mundo a partir de um „Século de Ouro Augustano‟.  

Numa linha argumentativa semelhante a de Eric Gruen (1994) e Emma Dench (2005), 

Greg Woolf (2001) defende que a criação de uma literatura latina atendeu ao propósito 

de emancipação e demonstração de originalidade frente aos gregos. Ocupou, assim, um 

papel de destaque na cultura augustana e juntamente com os monumentos, festivais e 

solenidades depõem sobre a percepção que, naquele momento, os romanos tinham de si 

mesmos e do seu passado. Cabia ao povo romano um patrimônio estético e literário 

adequado à posição que agora „ocupava no universo‟. Produto da Idade Augustana, a 

consciência de um imperium é aparentemente uma noção solidificada nas linhas da 

Eneida assim como a idéia de um povo destinado à dominação cósmica. Com palavras 

tranqüilizadoras destinadas a acalmar a aflição de Vênus, no Livro I, Júpiter certifica 

que prazo nem metas estabelece ao domínio dos romanos e que a eles dará o Império 

sem fim – imperium sine fine (VIRGÍLIO. Eneida, I. 279). Resultado de um caráter 

piedoso, cultivado desde os fundamentos míticos da urbs, do respeito ao mos maiorum e 

do contrato mantido com os deuses, à pax deorum.  

Contornando as simplificações grosseiras que vêem na expansão romana 

qualquer coisa como a imposição hegemônica cultural, Gruen problematiza o delicado 

momento em que os romanos se vêem confrontados, mais diretamente, com o legado 

cultural grego (GRUEN, 1994: 86). Episódio que, por gerações, atraiu a atenção dos 

intelectuais e deu margem a uma série de interpretações equivocadas quando não 

unilaterais. Para o mesmo autor, a aproximação da Grécia provocou nos romanos um 

conjunto de reações contraditórias; ora prestaram reverência e sentiram-se dispostos a 
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assimilar uma herança cultural que parecia os ultrapassar em longevidade, ora 

manifestaram receio e estranhamento diante de certas práticas religiosas, elementos 

artísticos e alguns procedimentos esportivos. A abordagem do autor tenta decifrar o 

dinamismo do processo que levou os romanos a incorporarem o legado cultural helênico 

e simultaneamente investi-lo na remodelação de seus próprios valores, do espaço 

público e das artes em geral sem, contudo, perder o senso de autenticidade (GRUEN, 

1994: 104). Desse movimento de adequação e resignificação das formas estéticas e 

gêneros literários da Hélade, a Eneida não constitui um fator isolado. Tanto o substrato 

lendário homérico quanto a epopéia foram remodelados e ajustados de forma a 

refletirem as noções e anseios da Roma de Augusto.  Porém, o que na época de Virgílio 

a tradição reconhecia como epopéia?  

Na Antiguidade Clássica, a epopéia era, grosso modo, um poema narrativo, 

composto em um metro predominante  – o hexamêtro   - cuja declamação deveria ser 

contínua e acompanhada por uma nota na lira. Segundo Nely Maria Pessanha, a palavra 

grega epopéia é o prolongamento semântico da aproximação de duas outras: épos e 

poéio. To Épos, que no singular remete a „discurso‟, „palavra‟ ou‟ narrativa‟ enquanto, 

tà épea designa o ato de narrar em determinado tipo de verso, no caso o hexamêtro. Já 

poéio tem o sentido de „fabricação‟ ou „criação‟. Do ponto de vista etimológico, afirma 

Pessanha, epopéia é a criação narrativa em versos que segue uma métrica precisa 

(PESSANHA, 1992: 31). A essa característica métrica, Carlos Antônio Kalil Tannus, 

acrescenta duas: a função celebradora e a forma narrativa estruturalmente definida 

(TANNUS, 1992:73). Ainda no âmbito de uma definição clássica, para Aristóteles, é 

justamente o metro um dos parâmetros de diferenciação entre a tragédia e a epopéia; 

enquanto a primeira é imitação direta (da ação) de homens elevados, a outra conta com 

a mediação do narrador e emprega um metro uniforme (ARISTÓTELES. Poética, 

1449b). Para o teórico grego essa „narrativa mimética‟ da epopéia é mediatizada, 

mesmo quando enunciada na voz de uma terceira personagem e traz implícita a voz do 

narrador. Conclui-se então pela presença de um narrador onisciente, que domina os 

meandros da ação, que se desloca facilmente pelos espaços e possui liberdade na 

utilização da temporalidade. Diríamos que Virgílio aprofunda essa onisciência, ao ponto 

de traduzir o pathos e não apenas as circunstâncias implicadas na ação.   

A epopéia alimenta-se na matéria mítico histórica a ela preexistente. 

Lembra Pessanha que o feito heróico só se torna objeto do canto inspirado do poeta na 

medida em que, pela revelação do grandioso, transcenda os liames do real e só possa ser 
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compreendido na perspectiva do tempo cósmico. Esse tempo, como arquétipo e ideal, 

merece consagração e rememoração, função social que, também, cabe ao aedo ou uates  

(PESSANHA, 1992:34).  

Para Grimal, a epopéia, essencialmente, conta uma história que traduz um 

momento do Universo (GRIMAL, 1992: 189). Seu tom deveria ser o mais elevado 

possível, enfeitiçando aqueles cujos ouvidos fossem tocados pela cadência firme dos 

versos. Segundo Tannus, a celebração do passado mítico histórico não pode prescindir 

da intervenção do sobre-humano ampliando o espaço do maravilhoso na narrativa. Esta 

idéia se torna ainda mais clara se pensarmos que era comum, no tempo de Otávio, 

referir-se ao poeta chamando-o por uates (TANNUS, 1992). Este último figurava no 

imaginário popular como uma espécie de feiticeiro que sob inspiração profética se 

tornava um porta- voz dos deuses, um adivinho capaz de predizer o futuro. Nesse 

sentido, o poeta “torna-se o portador de uma mensagem que o ultrapassa, que vem do 

mais fundo do seu ser. Sendo mediador de uma mensagem mais que humana” 

(GRIMAL, 1992: 201). Para o autor, esta compreensão não escapava a Virgílio que 

estava convencido do teor quase oracular de sua poesia que portava uma sabedoria, 

explicava Roma e o seu favorecimento singular na ordem cósmica.  

Sobre os meandros de composição e edição da epopéia virgíliana, o relato 

de Suetônio traz algumas pistas valiosas. Virgílio desenvolveu, em prosa, um esboço da 

narrativa que ia, aos poucos, versificando (SUETÔNIO. Vida de Virgílio, 23). Este 

rascunho contava já com a divisão em doze livros, respeitando uma tradição 

alexandrina de repartição das obras poéticas e históricas (TANNUS, 1992: 74). 

Versificá-lo não foi um feito instantâneo, mas um procedimento meticuloso, de 

resultado quase imperceptível, que se arrastou por onze anos. Pela manhã costumava 

ditar uma saraivada de versos que no restante do dia reduzia a um pequeno número, “a 

maneira de uma mãe ursa, lambendo-os até ganharem forma” (SUETÔNIO. Vida de 

Virgílio, 22). Tinha sempre ao lado o liberto e secretário Eros que, atenciosamente, 

registrava nos manuscritos. Virgílio compunha passo a passo, particulatim, ao sabor da 

inspiração e não numa ordem preestabelecida. Deixava alguns versos incompletos, 

outros fora da métrica, como versos de escora – tibinicii - até que outros mais sólidos 

ocupassem o lugar – solidae columnae aduenirent (SUETÔNIO. Vida de Virgílio, 24).               

Quando a dúvida surpreendia Virgílio, este reunia os amigos para um recital 

privado, sem nenhuma platéia copiosa. O poder de sedução da poesia cantada ditava-lhe 

o teor de inspiração ao qual estava subordinado (SUETÔNIO. Vida de Virgílio, 33).  
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Nas palavras de Ênio, só a voz inspirada do poeta era “capaz de verter sobre os mortais 

versos em chama até o fundo de sua medula” (GRIMAL, 1992: 202). Um tal Julio 

Montano costumava declarar que só roubaria os versos de Virgílio se, por encanto, 

aprisionasse sua voz, expressão e poder dramático; enquanto as palavras, retumbantes, 

deixavam a boca do poeta, soavam pálidas e sem tom nos lábios de outro (SUETÔNIO. 

Vida de Virgílio, 29). 

Virgílio, ao que tudo indica, morreu antes de concluir a obra. Abatido pela 

doença, nos momentos de devaneio, pedia as caixas com os livros para que ele mesmo 

os queimasse. Deixou orientações claras para que destruíssem os pergaminhos e não 

publicassem nada que ele mesmo não tivesse dado, pessoalmente, ao mundo. Augusto 

impediu que a Eneida tivesse tal destino infame e ordenou que Lucio Vario e Plotio 

Tuca revisassem o poema e o preparassem para a publicação. Vario fez poucas 

correções e deixou as linhas incompletas tal como estavam. Estas, posteriormente, 

muitos tentaram concluir, mas desistiram logo da empreitada dada a ousadia do fato 

(SUETÔNIO, Vida de Virgílio, 36-40).  

 Os poderes de uates puderam „transportar‟ Virgílio bem longe no tempo, 

até os idos primordiais do destino de Roma e a dinastia dos reis troianos; tal movimento 

era importante para compreender as transformações de seu próprio tempo. 

Considerando o momento de composição da Eneida, a mesma encontra-se nessa 

interseção onde o presente glorioso é iluminado pelo passado heróico e vice-versa: 

sendo assim uma narrativa de fundação, cumpre celebrar o realizador e seus ilustres 

descendentes, assim, os últimos acabam imbricados na ação do primeiro. Ficam claras 

as intervenções e escolhas do poeta, como a própria flexibilidade no processo de criação 

a partir do contato com a forma da epopéia de origem helênica. Logo, trata-se de um 

equívoco reduzir na obra o espaço de expressão de uma subjetividade. Flexibilidade que 

também lhe permitiu remodelar o ideal heróico incorporado da tradição homérica 

dando-lhe uma aparência mais romana, Enéias não é mais o herói astuto ou furioso, mas 

o que sustenta sobre os ombros um fardo, uma tradição e um futuro. Sua uirtus e 

excelência se expressam antes na devoção à causa, na fidelidade aos seus e no respeito à 

ordem que na realização de façanhas marciais em busca da glória perpétua. O poema 

reflete o próprio ceticismo da sociedade augustana quanto à guerra e o seu desejo de 

segurança: Enéias só move a guerra contra os „ímpios‟ e a contragosto, como o ilustre 

descendente romano e porta o estandarte do consensus e da pax. Não se trata apenas do 

elogio subserviente ao patrão poderoso ou de propaganda do regime, ao modo 
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totalitário. Cabe considerar as condições táteis de produção e divulgação disponíveis e a 

inserção específica de Virgílio nos quadros de poder: possivelmente, qualquer um que, 

naquele momento, aceitasse o desafio de compor uma epopéia que cantasse os destinos 

– fata - de Roma e que, minimamente, esperasse recepção e reconhecimento, levaria em 

conta a atuação da gens iulia. O papel dessa família, na remodelação dos rumos da 

História de Roma, fazia-se explícito a todos, a partir de César e principalmente de 

Augusto, bastava lançar o olhar em volta para ver uma cidade em franca transformação. 

Fundava-se uma „nova Roma‟ e desse „milagre‟, Virgílio foi muito mais que um 

simples espectador, foi também artífice.   
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CAPÍTULO 2 

 

RITOS FUNERÁRIOS, DESCENSUS E VISÕES DA MORTE NA ENEIDA DE 

VIRGÍLIO 

 

Na Antiguidade Grega e Romana, os ritos fúnebres apareciam como um 

momento privilegiado no qual a família e a própria cidade ostentavam sua glória, 

riqueza ou, num sentido inverso, exprimiam sua inquietação e fragilidade. Provida de 

reconhecimento social, a „teatralização‟ cujo protagonista era o morto marcava no 

imaginário antigo o encerramento de um „ciclo vital‟, assinalado por etapas de transição 

tais como a puberdade, o ingresso na vida pública e o casamento (FLORENZANO, 

1996).  Os atos da peça se sucediam numa divisão mais ou menos clara: a exposição do 

cadáver, o elogio da memória, a deposição na tumba, a cremação ou inumação e por fim 

o culto que o indivíduo recebia após a morte. Se podemos conceber a morte enquanto 

fator desagregador, que força a resistência das amarras sociais, por outro lado, pensando 

na criteriosa organização que os funerais aparentavam na Antiguidade, podemos 

compreendê-los como expressão ou encenação autorizada do desespero de onde o 

próprio sentido de continuidade saía renovado. 

Entre os romanos vigorava a idéia de que a morte trazia a destruição do 

corpo, mas não do morto. No mais, pensou-se que a alma retinha impressões da 

sociabilidade em vida e nos casos de morte violenta registrava as sensações do 

momento extremo. A postura intelectualista de encarar o trespasse como o retorno ao 

nada absoluto ou a hesitação quanto às expectativa de „além vida‟, não teve divulgação 

expressiva no âmbito da população em geral e restringiu-se, no mais, aos simpatizantes 

de alguns segmentos filosóficos. Para Franz Cumont, no livro After Life in Roman 

Paganism ‗Lectures Delivered at Yale University on The Silliman Foundation, o culto 

funerário celebrado junto à tumba permanece da crença de que o morto, ou o que dele 

sobrevive, retém parte de suas necessidades e sentimentos no outro mundo, assim como 

da própria concepção de um pós-vida que prevalece na sepultura. Cabe então assegurar 

ao falecido uma existência suportável. As oferendas levadas regularmente ao túmulo 

decorrem tanto da piedade -pietas - dos parentes quanto do receio de vingança do morto 

(CUMONT, 1959: 47). Aqueles que foram negligenciados voltam para reclamar dos 

vivos os devidos cuidados ou tornam-se „lêmures‟ ou „larvas‟, espíritos vingativos e 

perigosos que atormentam os lares romanos.  
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No texto virgiliano, as almas preservam no submundo as feições que 

mantinham em vida e lembram com afeição dos amigos e parentes, assim como 

guardam rancor de seus malfeitores. Espíritos inquietos eram dignos de temor e 

reverência, recorriam aos seus em busca de vingança e assombravam os algozes que 

lhes tiraram a vida. Para alguns teóricos, essa interação entre vivos e mortos, por meio 

de oráculos, oferendas levadas aos túmulos e aparições de espectros é um traço comum 

às religiões grega e romana, que tende a se modificar, paulatinamente, com a introdução 

do Cristianismo.
20

 No universo virgiliano, vivos e mortos não estão apartados por 

fronteiras intransponíveis; comunicam-se em sonhos, com freqüência interagem, as 

sombras servem de guia, aconselham, revelam segredos e os acontecimentos do destino, 

como arautos do fatum. 

Em sonho – in somnis - no momento em que o primeiro sopor toma conta 

dos mortais, a triste visão de Heitor – maestissimus - anuncia a Enéias o início da 

invasão de Tróia (VIRGÍLIO. Eneida, II. 270) O espectro não refletia um Heitor 

triunfante, mas sim a figura do herói ultrajado: coberto de pó, com a barba esquálida e 

os cabelos ensangüentados – squalentem barbam et concretos sanguine crinis -  o dorso 

infestado de feridas, tal como o havia deixado Aquiles depois de arrastá-lo em seu carro, 

em volta da cidade (VIRGÍLIO. Eneida, II. 271- 279).
21

 Figura que alude à destruição 

                                                 
20

 Para Michel Vovelle, no seu estudo sobre as representações iconográficas do purgatório, permanece ao 

longo da Idade Média uma constante tensão entre a Igreja que pretende domesticar a morte e organizar o 

trabalho de luto dos fiéis e a permanência de crenças populares sobre a presença e a manifestação dos 

mortos no mundo dos vivos, segundo o autor, revivem larvas da civilização antiga ou da cultura céltico-

germânica. Nesse mundo das vilas e aldeias, os mortos, vingativos ou indulgentes, compartilham da 

convivência dos vivos, na expressão do historiador, “estão logo ali”, vagam pelas ruas, vielas, caminhos, 

invadem o reduto dos lares. Ao longo da Baixa Idade Média a Igreja procurou afirmar sua tutela sobre o 

universo ritual e representativo da morte: dissipando a crença em aparições e fantasmas, ministrando 

sacramentos aos moribundos, salvaguardando seus testamentos, presidindo os funerais, consolando 

familiares, gerenciando os espaços de sepultamento, criando para as almas receptáculos, como o limbo e 

o purgatório. Esses mortos foram rechaçados pelo discurso oficial para uma área silenciosa que 

permanece suspeita da cultura popular, mas constantemente impõe sua presença em narrativas orais, 

iluminuras e imagens (VOVELLE, 2010: 30-38). Para Jean Claude-Schmitt no livro Os Vivos e os Mortos 

na Sociedade Medieval, vida e morte no imaginário medieval não constituíam realidades excludentes, 

certas categorias de mortos (suicidas, condenados, enforcados, assassinados, insepultos, noivos mortos 

antes do casamento) eram mais facilmente convertidos em „duplos‟, „fantasmas‟ que retornavam para 

concluir assuntos inacabados, clamar vingança ou arrastar os vivos para a sepultura. Também 

permanências de crenças ancestrais que chocavam com o discurso oficial da Igreja (SCHMITT, 1993: 18-

23).   

 
21

 [Tempus erat quo prima quies mortalibus aegris 

    incipit et dono diuum gratissima serpit. 

    in somnis, ecce, ante oculos maestissimus Hector                

    uisus adesse mihi largosque effundere fletus, 

    raptatus bigis ut quondam, aterque cruento 

    puluere perque pedes traiectus lora tumentis. 

    ei mihi, qualis erat, quantum mutatus ab illo 
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irremediável e ao destino selado de Tróia. Heitor, banhado em lágrima, manda Enéias 

fugir e buscar para os companheiros, os penates de Tróia – Troia penatis – e os objetos 

sagrados – sacra – novo abrigo e novas muralhas – moenia - que o herói deve 

estabelecer ao fim de sua peregrinação. Além do mais, Heitor atém aos cuidados de 

Enéias a grande Vesta e o fogo imortal que cabe ao herói transplantar para o Lácio. 

Gesto que, junto com os penates, simboliza a transferência da carga ancestral de Tróia 

para Roma e etiologicamente remonta a um passado longínquo o culto das vestais. Tal 

aparição desperta o herói que, em sobressalto, se lança na defesa dos seus e da cidade 

(VIRGÍLIO. Eneida, II. 289-295).
22

  

                                                                                                                                               
    Hectore qui redit exuuias indutus Achilli                

    uel Danaum Phrygios iaculatus puppibus ignis! 

    squalentem barbam et concretos sanguine crinis 

    uulneraque illa gerens, quae circum plurima muros 

    accepit pátrios] (VIRGÍLIO. Eneida, II. 268-289) 

     

    [Era no tempo em que o primeiro sono 

    Aos cansados viventes principia  

    E em que este dom benéfico dos deuses 

    Pelos membros gratíssimo serpeia. 

    Eis que em sonhos Heitor se me afigura. 

    Estar vendo diante dos meus olhos. 

    Tristíssimo e soltando largos prantos; 

    Como outrora arrastado por cavalos, 

    De ensangüentado pó todo coberto, 

    E passados co‟um loro os pés tumentes. 

    Ai de mim, como estava, quão diverso  

    Daquele Heitor, que vinha triunfante 

    Dos despojos de Aquiles Carregado 

    Ou que os troianos fogos dardejara 

    Aos argivos baixeis! A barba esquálida, 

    E de sangue empastados os cabelos, 

    Com as mesmas feridas que sem conto 

    Em torno recebeu dos pátrios muros]  

 
22

 [heu fuge, nate dea, teque his' ait 'eripe flammis. 

    hostis habet muros; ruit alto a culmine Troia.                

    sat patriae Priamoque datum: si Pergama dextra 

    defendi possent, etiam hac defensa fuissent. 

    sacra suosque tibi commendat Troia penatis; 

    hos cape fatorum comites, his moenia quaere] (VIRGÍLIO. Eneida, II. 289-294) 

     

    [Te salva, ele me diz, filho da deusa! 

    Está senhor dos muros o inimigo, 

    Ruindo vem a terra a ativa Tróia! 

    Assaz à pátria e a Príamo sé há dado; 

    Se defender seus muros braço humano 

    Pudesse também este os defendera. 

    Os sagrados objetos de seu culto 

    Tróia te recomenda, e os seus penates 

    Toma-os por companheiros de teus fados 

    Uma nova cidade lhes procura] 
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Múltiplos portentos avisam-no da ruína fatal de Tróia entre eles a aparição 

de Vênus e a revelação dos deuses atacando os alicerces da cidade. Neste mesmo Livro 

a sombra de Creusa aparece a Enéias como outra emissária do fatum: atento à proteção 

do pai e do filho, Enéias nem percebe que a esposa tinha se extraviado na fuga. Na 

busca desesperada pela esposa em meio às ruas e edifícios da cidade em chamas, vê 

diante dos olhos o triste fantasma e a sombra da cônjuge – infelix simulacrum atque 

ipsisu umbra Creusae.
23

 Cabe ressaltar que simulacrum tanto pode significar 

representação visual, pictórica, imagem projetada num reflexo, quanto aparência de 

alguma coisa ou pessoa e neste sentido a palavra é empregada como sinônimo de 

espectro ou fantasma (OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 1766). Apesar de 

reflexos pusilânimes de uma vida que se esvaiu, os mortos na Eneida desempenham na 

trama dos acontecimentos um papel ativo, tanto servem de exemplo quanto transmitem 

informações preciosas dos eventos futuros. Atônito, o varão troiano ouve da esposa os 

prenúncios do sinuoso trajeto até as praias da Península Itálica e a promessa de uma 

consorte e um reino que o esperam no porvir.  Os fata (Destinos) não permitem que 

Enéias leve Creusa na viagem, muito menos que permaneça junto da rainha de Cartago, 

na medida em que o casamento com Lavínia deve acontecer para que a aliança entre 

troianos e latinos seja efetivada.       

 

2.1. Morte, Polução e Ritos Funerários na Eneida 

 

Segundo J.M.C Toynbee, no livro Death and Burial in the Roman World, 

dois princípios básicos perpassam a compreensão ritualística e funerária na República 

Tardia e início do Principado: primeiramente a morte exige distanciamento e 

purificação (TOYNBEE: 1971:43). Com a exceção dos Imperadores divinizados e de 

alguns triunfadores contemplados com as honras públicas, a tradição proibía o 

                                                 
23

 [quaerenti et tectis urbis sine fine ruenti 

   infelix simulacrum atque ipsius umbra Creusae 

   uisa mihi ante oculos et nota maior imago] (VIRGÍLIO. Eneida, II. 771-773) 

 

   [Enquanto pelas casas da cidade , 

   Procurando-a, sem fim discorro insano, 

   O triste fantasma e a própria sombra 

   De Creusa aos meus olhos se apresenta, 

   Na estatura maior do que era antes] 
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sepultamento no âmbito da urbs, mais especificamente no pomerium.
24

 O mais remoto 

indício de alguma tentativa de controle sobre o posicionamento dos sepulcros em Roma 

consiste no corpo legislativo conhecido como Leis das Doze Tábuas, datado de 451 a.C, 

com interdições claras sobre o sepultamento intramuros.
25

 Outra noção considerada por 

Toynbee: deixar o corpo insepulto podia resultar em conseqüências nefastas para a alma 

do falecido (TOYNBEE: 1971:43). 

Exemplos dessas manifestações de mortos insepultos e injuriados sobejam na 

Eneida, como a aparição onírica de Siqueu no Livro I. Este último é assassinado 

covardemente pelo irmão de Dido, Pigmaleão, descrito como o mais celerado dos 

homens. Ávido pelo tesouro do cunhado, o soberano de Tiro mata Siqueu e oculta o 

crime da irmã, iludindo a mesma com mil esperanças.
26

 A imagem – imago - de Siqueu 

aparece a Dido, em sonho – in somnis - com a face pálida – ora pallida - e descobre a 

ferida causada pelo ferro transpassado (VIRGÍLIO. Eneida, I. 353-356).
27

 A sombra 

insepulta revela as aras sangrentas e o trajeto do crime assim como aconselha a mulher a 

seguir para o exílio com os tesouros enterrados e bem abrigados da cobiça do irmão. 

Enorme quantia de ouro e prata que Dido usou para comprar o território cartaginês e 

                                                 
24

 O pomerium, ou espaço entre muros, identifica os limites sagrados da fundação da urbs traçados por 

Rômulo e que posteriormente foram ampliados pela Muralha Serviana. Perímetro que não podia ser 

conspurcado pelas armas dos soldados ou pela presença dos mortos em seu solo. Vale lembrar que as 

tumbas imperiais, como o próprio Mausoléu de Augusto, e túmulos de algumas figuras do Período 

Republicano, situavam-se no Campo de Marte, fora do traçado do pomerium. Ali também localizava-se a 

iustrina, recinto de combustão dos corpos.      
25

 Segundo Hugh Lindsay, o afastamento dos mortos da urbs tanto pode ligar-se aos fatores de ordem 

prática quanto aos tabus religiosos concernentes à nódoa espiritual trazida pelo cadáver. Para Vivian 

Nutton, no texto “Medical Thoughts on Urban Pollution”, os romanos não ignoravam os „perigos 

sanitários‟ da acumulação intransigente de matéria putrefata em poços, canais e cloacas da cidade, 

ameaça que recrudescia com o alastramento de doenças e pestilências devastadoras (NUTTON, 2004, 65-

66).  Linsday considera também o receio de incêndios que podiam ser provocados pela ação de cremar os 

cadáveres no âmbito da urbs.          
26

  Dido, como Enéias, é uma „despatriada‟ e ad nihilo dá início a um Império que num futuro distante 

entrará em conflito de com os interesses de Roma. A cidade de Cartago no Livro I é representada em 

pleno crescimento, destinada a um futuro ilustre (VIRGÍLIO. Eneida, I. 419-519).   

 
27

  [Ipsa sed in somnis inhumati venit imago 

     coniugis, ora modis attollens pallida miris, 

     crudeles aras traiectaque pectora ferro                

     nudavit, caecumque domus scelus omne retexit]  (VIRGÍLIO. Eneida, I. 353-356) 

      

     [Mas do insepulto esposo a própria imagem 

     Em sonhos se lhe antolha, com medonhos 

     Gestos alçando o pálido semblante: 

     Mostra-lhe as cruas aras, mostra o peito 

     Do ferro traspassado e todo o oculto 

     Doméstico atentado patenteia] 
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estabelecer os primeiros alicerces de Cartago. Presente no Livro I da Eneida, esta 

narrativa está vinculada à fuga de Dido da cidade de Tiro que, por sua vez, corta os 

mares com um grupo de refugiados em busca de novas terras. Guiados pela deusa Juno 

ao território Líbio, os tírios fundam a cidade de Cartago (VIRGÍLIO. Eneida, I. 340-

370).   

Cuidados rituais operam uma espécie de purificação, a ideia é esconjurar o 

absurdo da morte tornando-a explicável. No Livro VI, antes de penetrar os domínios 

sagrados do Averno, Enéias precisa demonstrar respeito aos mortos e, obviamente, se 

purificar. Na Eneida, a Sibila adverte que o corpo de um companheiro – corpus amici – 

nesse caso, Miseno, jazia, na praia, insepulto e com a morte – funus – contaminava toda 

a armada (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 149-151).  Reforça no verso a idéia de polução, o 

verbo incestare e nesse aspecto a sacerdotisa de Apolo é categórica: à sua habitação, 

primeiro, o envia e no sepulcro o encerra, imolando sobre ele, negras ovelhas 

(VIRGÍLIO. Eneida, VI. 152).
28

 Uma constante no imaginário funerário romano é o 

tabu de que a morte e mais especificamente o cadáver traz polução e que esta deve ser 

depurada com ritos adequados. Nesse ínterim, fica vedado o intercâmbio com os deuses 

a qualquer um que tenha manuseado ou se aproximado do corpo inanimado.  

Segundo Hugh Lindsay, no seu estudo sobre morte e polução na sociedade 

romana, tanto a família quanto a casa do falecido passam por um ritual demorado de 

purificação. Cumpre ao herdeiro varrer – extra uerere – a habitação e livrá-la da nódoa 

funesta da morte e o sacrifício realizado nove dias depois – nouemdial sacrificium – 

reintegra os parentes novamente na comunidade, retirando-os da situação liminar em 

que se encontravam (LINDSAY, 2004: 152).  Neste receio quanto à contaminação do 

cadáver, torna-se difícil separar os tabus de ordem espiritual daqueles que denominamos 

„higiênicos‟, fatores que não se dissociam claramente no pensamento romano 

                                                 
28

 [praeterea iacet exanimum tibi corpus amici 

   (heu nescis) totamque incestat funere classem,                

   dum consulta petis nostroque in limine pendes. 

   sedibus hunc refer ante suis et conde sepulcro. 

   duc nigras pecudes; ea prima piacula sunto] (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 149-152). 

     

   [Exânime lá jaz o corpo de um amigo 

   E com a morte a armada contamina. 

   À sua habitação primeiro o envia 

   E no sepulcro o encerra. Ovelhas negras 

   Faze logo trazer: e sejam estas  

   As expiações primeiras] 
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(LINDSAY, 2004: 171). Na Eneida, seladas as relíquias de Miseno no túmulo, Corineu, 

um dos troianos da comitiva, roça os companheiros com um ramo de oliveira, 

espargindo sobre eles a água lustral (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 231). Só então pode 

Enéias avançar para o Averno. Possivelmente, caso negligenciasse tais precauções os 

caminhos do submundo estariam vedados para o herói. Diríamos que a descrição dos 

funerais de Miseno é uma, entre outras passagens da narrativa poética, que permite a 

Enéias expressar sua pietas em relação aos mortos, aos costumes ancestrais e às coisas 

divinas.           

Jean Pierre Vernant, no texto “La Belle Mort et Le Cadavre Outragé”, 

esclarece que, para os homens da Antiguidade, o processo da morte era algo bem mais 

complexo que a mera privação da vida (VERNANT, 1989: 51). Morrer pressupunha um 

ritual prolongado cujo corpo era objeto de uma transmutação ao término da qual o 

indivíduo estava apto a cruzar os umbrais da morte. Miseno
29

, exímio tocador de 

trompa, foi alvo da inveja do deus Tritão que o afogou nas ondas. No canto VI recebe 

de Enéias e dos companheiros as devidas honras fúnebres: em volta do corpo emitem 

ruidosos clamores de dor, mais que todos, o chefe troiano. Mais que um critério 

sentimental, cabe lembrar que prantear o cadáver, assim como guardar o luto, tornava-se 

quase uma obrigação social daqueles que lhe eram próximos, nos funerais romanos. A 

manifestação visual e audível da dor por parte dos vivos era etapa indispensável das 

solenidades que cercavam a morte. Segundo Hugh Lindsay, os sinais de luto dos vivos, 

os cabelos desgrenhados, muitas vezes cobertos de cinzas e a sujidade de suas roupas 

formavam um contraste com a beleza do cadáver (LINDSAY, 2004: 162).
30

 Também, 

os cuidados dispensados ao morto eram uma forma de devoção. Desprovido de alento, o 

corpo encontrava-se vulnerável a toda sorte de ameaças, podia ser desfigurado pelos 

processos naturais de corrupção e putrefação, talvez, desnudado, retalhado, ultrajado por 

inimigos, ou jogado insepulto à mercê de cães e aves carniceiras.   

Aos próximos, quando possível, cumpria a proteção do cadáver, impedindo 

ou revertendo tais processos. Com desvelo, os sócios aquecem os caldeirões e lavam o 

corpo frio de Miseno, depois untam o cadáver com óleos perfumados e o envolvem 

                                                 
29

 Segundo esclarecimentos da própria epopéia, Miseno era companheiro de Heitor e inflamava os 

guerreiros troianos com os toques de clarim. Com a morte de Heitor, passou a seguir Enéias (VIRGÍLIO. 

Eneida¸VI. 165-170)  
30

  Nos círculos aristocráticos em Roma essa obrigação podia ser reforçada por carpideiras contratadas 

para o serviço do luto. Em sua interpretação do revelo de Amiternum, parte do atual acervo do museu de 

Aquileia, Toynbee identifica a presença dessa figuras com seus cabelos despenteados e gestos dramáticos 

seguindo o baldaquino com o corpo (TOYNBEE, 1971: 46).  
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numa manta púrpura (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 225-229). Seria o cadáver a objetivação 

material da morte e da corrupção humana? Sobre o próprio cadáver é fundamental 

anunciar o triunfo da vida e da memória. Erradicar ou simular as marcas presentes da 

degradação, limpá-lo, eliminar os humores, as feridas quando existentes, extirpar os 

odores e através de artifícios variados imprimir no corpo uma aparência de viço. Em 

outras palavras evitar que os sinais da aniquilação se fixem no cadáver de forma a não 

escandalizar os presentes. O importante era reter do morto uma imagem íntegra antes de 

fazê-lo desaparece no invisível pela ação do fogo (VERNANT, 1989: 74). Para Miseno, 

uma enorme pira é erguida até os céus, revestida com ciprestes e adornada com armas 

fulgentes. 

[Outros, aos ombros (triste ministério) 

Tomam o grande féretro e submetem, 

Voltando o rosto, segundo o uso dos ancestrais, 

à pira os acesos fachos] (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 222-225) 
31

 

 

Encontramos nesses versos uma das mais pormenorizadas descrições de um 

funeral heróico na Eneida. Não ignoramos a inspiração do topos homérico, como dos 

próprios funerais de Pátroclo (HOMERO. Ilíada, XXIII. 250), mas não se trata de mera 

repetição. Na dinâmica da emulatio, os elementos gregos são resignificados a partir de 

uma ótica romana. Além do mais, Virgílio enfatiza que os troianos procedem segundo o 

„costume‟ ou „uso dos ancestrais‟ - mos parentum (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 223), 

provavelmente no intento de explicar certas práticas, ou arcaísmos, em uso, no seu 

próprio tempo. Ao deitarem as chamas na pira, os companheiros de Miseno viram para 

o rosto para outro lado. O que permite deduzir do adjetivo auersus, segundo a definição 

do Dicionário Oxford de Latim, „com as costas viradas para‟ ou „olhando em outra 

direção‟ (OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 211). Traria a visão do cadáver 

algum tipo de mau-agouro ou qualquer sorte de contaminação para os que o fitavam de 

perto? Aparentemente para aqueles revestidos da dignidade sacerdotal, sim.  

Segundo Jean Bayet, estudioso da religião romana, por um tempo, os 

funerais realizaram-se à noite, com tochas, para não conspurcarem a vista dos 

sacerdotes sacrossantos, como Flamem de Júpiter ou o Pontífice Máximo e para não 

quebrarem a pureza dos cultos celestiais e dos fiéis que deles se ocupavam (BAYET, 

1986: 81). Costume que se flexibilizou com o recrudescimento da ostentação nos 

                                                 
31

[ pars ingenti subiere feretro, 

    triste ministerium, et subiectam more parentum 

   auersi tenuere facem] (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 222-224) 
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funerais da nobilitas e abastados em geral que se realizavam à luz dos quais nos dá 

notícia, por exemplo, Políbio no Segundo Século a.C (POLÍBIO. História,VI. 53).
32

  Ao 

que tudo indica, os tabus concernentes à imagem do cadáver permaneceram até a época 

imperial. Lembra Simon Price, no seu texto “From Noble funerals to divine cult: the 

consecration of Roman Emperors”, que Tibério precisou de indulto do Senado por ter 

pousado os olhos no cadáver de Augusto e ao endereçar o elogio fúnebre ao filho 

Druso, o corpo do último foi ocultado por um manto (PRICE, 2006: 66). Retomando os 

funerais de Miseno, a polissemia poética da Eneida nos impede qualquer afirmação 

categórica, pois várias são as possibilidades de leitura. É possível que o gesto de olhar 

para o outro lado seja meramente uma precaução contra o calor intenso das chamas, já 

que nos próximos versos anuncia,  

 

Tudo arde a um só momento: os montões de incenso 

As entranhas das vítimas, as copas de azeite 

Derramado sobre elas (…). (VIRGÍLIO. Eneida,VI. 226-228) 

 

Em se tratando do século I a.C, cabe recordar que a cremação era prática 

comum no tempo de Virgílio, embora a inumação não tenha desaparecido 

completamente, tornando-se predominante, posteriormente no século III e IV d.C, em 

todo o Império (MORRIS, 1992: 35; HOPE, 2007:109). Na própria Eneida, 

encontramos uma referência explícita à inumação, em parte do Livro XI concernente à 

trégua e funerais dos guerreiros tombados em batalha. Virgílio define que „cada qual 

trazia os corpos segundo o costume pátrio‟ – Huc corpora quisque suorum more tulere 

patrum (VIRGÍLIO. Eneida, VIII. 185-186). Assim, enquanto parte dos latinos ergue 

inúmeras piras – pyras struxere – outra parte, os corpos dos guerreiros sepulta na terra – 

terrae infondiunt (VIRGÍLIO. Eneida, VIII. 203-205).  

Citando Plínio, J.M.C. Toynbee afirma que algumas famílias nobiliárquicas 

conservaram a inumação mesmo quando o outro costume tornou-se usual: o historiador 

menciona o caso de Sila, primeiro membro da gens Cornélia a ter seu corpo incinerado 
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 Para Lindsay, diferente de Atenas, as diversas leis sumptuárias que tentaram reduzir as expensas com 

os funerais em Roma conheceram curta ou pouca efetividade (LINDSAY, 2004:139). Segundo a mesma 

autora, este fato decorre da orientação não democrática das instituições políticas e da vida pública em 

Roma que instigava a competição das gentes a um nível angustiante. Em Roma, a pompa e o poder não 

faziam o mínimo sentido se não fossem externalizados, preferencialmente, para um público amplo de 

espectadores. Os funerais criavam um ensejo adequado para a família ostentar sua longevidade e seu 

poder coroando o morto com honras e exéquias suntuosas. Aos olhos do público, os herdeiros reforçavam 

sua pietas e uirtus através dos cuidados devotados ao morto. Evidentemente o esplendor do cortejo 

dependia do status do falecido. 
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(PLÍNIO. História Natural, VII. 187, apud: TOYNBEE, 1971: 39).
33

 Talvez para os 

romanos não existisse uma distância insuperável entre as duas práticas, mesmo que 

reduzidos às cinzas pela ação das chamas, os restos mortais ganhavam abrigo sob a 

terra. Logo que as labaredas se dissiparam, as relíquias – fauillae - foram lavadas com 

vinho e os ossos – ossa - de Miseno recolhidos numa urna de bronze – cadus aenus. 
34

 

Urna que o pio Enéias encerrou num massivo sepulcro, com as armas, o remo e a tuba 

do falecido, erguido aos pés de um monte que passou a ganhar o seu nome (VIRGÍLIO. 

Eneida, VI. 232-235).     

 

2.2 Pompa Funebris e o Cortejo de Palante 

 

Assim como nos funerais aristocráticos e no funeral imperial - funus 

imperatorum - é reservada aos heróis virgilianos a pompa funebris cujo efeito 

transbordante marca todas as etapas da encenação. Nesse sentido, o cortejo fúnebre do 

herói Palante, filho do rei Evandro, é emblemático. Palante é primogênito do arcádio 

Evandro, fundador de Palanteum, assentamento mítico que emprestará seu nome a um 

dos montes de Roma. Enéias, no livro VIII, dirige-se ao sítio da futura Roma para 

firmar com o chefe arcádio uma aliança política e militar. Por sua vez, o rei coloca 

Palante sob os cuidados de Enéias, no intuito de instruí-lo na arte da guerra e da 

liderança. No campo de batalha, o jovem perece pelas mãos de Turno, rei dos Rútulos e 

principal oponente de Enéias, que despoja as armas e o boldrié do guerreiro abatido 

(VIRGÍLIO. Eneida, X. 440-500). 

   O Livro XI da Eneida inicia com a descrição da trégua e dos funerais das 

vítimas da guerra, uma entre outras passagens do poema que sinaliza a pietas do herói, 
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 Segundo informações de J.M.C Toynbee, o Sepulcretum localizado nas imediações do Fórum Romano, 

datado do oitavo ao sexto século antes de Cristo contém vestígios tanto de cremação quanto de inumação, 

apesar de Cícero e Plinio considerarem a inumação o rito primitivo em Roma (TOYNBEE, 1971: 39; 

CÍCERO. Sobre as Leis, II. 22 -56; PLÍNIO. História Natural, VII. 187). O que leva esse pesquisador a 

deduzir que a cremação tenha se generalizado, processualmente, bem antes do século I a.C sem se tornar 

uma disposição absoluta, adotada, indistintamente por todos. Como ressalta Phillipe Áriès, no livro 

História da Morte no Ocidente, a atitude diante da morte pode parecer quase imóvel através de períodos 

muito longos de tempo, os homens tendem a sacralizar as práticas funerárias e receiam em modificá-las 

(ARIÈS, 2003: 22). Sobre o sepulcro dos Cornélios-Scipiões, localizado na Via Appia, informa Toynbee, 

que foram localizados sarcófagos com inscrições, de membros da família que morreram entre o terceiro e 

o segundo século a.C, o que converge com a informação presente nos documentos escritos (TOYNBEE, 

1971: 40).     
34

 [reliquias uino et bibulam lauere fauillam, 

    ossaque lecta cado texit Corynaeus aeno] (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 227-228) 

 

   [com vinho lavam as relíquias e brasas incendidas 

   E em brônzeo vaso, os ossos encerrou Corineu] 
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voltada para os companheiros de armas e não menos para os corpos dos inimigos 

abatidos. Abrandado o frêmito da peleja, urge cuidar dos mortos e inverter a desordem 

novamente em ordem, cumprindo com esmero os ritos funerários. O rito é um processo 

delicado que reclama dos participantes esmerada atenção, em especial aos gestos, às 

fórmulas e aos detalhes: diríamos que um esmero semelhante ao que se exige no 

sacrifício voltado aos deuses soberanos. O que tange aos deuses na partilha do sacrifício 

e a parte que cabe aos mortais é uma distinção fundamental que não admite 

transgressões sob o risco de atrair miasma aos sacrificantes. O historiador Ittai Gradel 

no livro Emperor Worship and Roman Religion, declara que fortes valores consagrados 

pela tradição e a necessidade de não infringir a pax deorum suplantam qualquer 

exigência maior de fé ou crença pessoal na religião romana. Garantir sua a eficácia é 

mais premente do que perguntar sobre esse ou outro aspecto do ritual (GRADEL, 2002: 

23).
35

 Por extensão, a observância precisa dos ritos funerários e sua continuidade através 

de celebrações e sacrifícios renovados junto da tumba selam a concórdia entre vivos e 

mortos. Na Eneida, os mortos no campo de batalha, presas da guerra, por assim dizer, 

traduzem uma situação de desarranjo que reclama dos vivos ritos e expiação.
36

  

A presença da morte desnorteia a consciência de Enéias – turbataque funere 

mens est - que se inquieta por legar tempo ao funeral dos aliados –sociis dare tempus 

humandis (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 03-04). O sentido de devoção permeia as palavras 

do pius Enéias para quem depositar na Terra o corpo dos companheiros é a „única 
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 Na introdução do seu livro Emperor Worship and Roman Religion Ittai Gradel procura traçar alguns 

pressupostos básicos da religião romana. Segundo o estudioso, Religio é um conceito que muito se 

aproxima da noção de pietas na medida em que remete ao senso de diligência e obrigação para com os 

superiores, entre os quais figuram os deuses. Apesar de compreender religião como diálogo e mediação 

entre humanos e a esfera divina, a comunicação preservada na ação ritual, para Gradel essa noção de 

„outro mundo‟ como um domínio distante e excludente do humano não encontra ressonância no 

imaginário romano (GRADEL, 2002: 05).  Religiosus não é aquele que experimenta em seu íntimo a 

experiência com o divino, movido pela fé ou pela emoção, mas aquele que observa os ritos 

adequadamente e cumpre, oficiosamente, suas obrigações para com os deuses  e guarda reverência para 

com as coisas divinas, res diuinae. A prática correta, cumprir os ritos adequadamente tem mais 

importância para o homem antigo do que o sentimento de fé. Para o autor, a fé e o arrebatamento 

emocional são aspectos secundários, marginalmente relevantes para o sentido de religio (GRADEL, 

2002: 04) 
36

 Os ritos e tréguas da forma como são descritos na Eneida remetem a uma situação excepcional. Sobre 

os funerais militares, Valerie Hope, declara que nem sempre havia oportunidade de identificar os mortos e 

tributar honras individuais. Grandes valas de sepultamento ou piras coletivas atendiam a necessidade do 

deslocamento das tropas e em caso de derrota romana, em geral, os corpos dos soldados jaziam e estado 

de putrefação. Para a autora as fontes são muito reticentes quanto ao que acontecia nos casos de derrota 

pois a memória que o romano quer promover é a da vitória (HOPE, 2002: 161). Há de se considerar, 

também, que o cenotáfio, ou túmulo vazio, era sempre um expediente válido para os desaparecidos cujos 

restos mortais não puderam ser identificados e devidamente sepultados.  
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honra‟ – solus honos – que os mesmos esperam no profundo Aqueronte
37

 (VIRGÍLIO. 

Eneida, XI. 23-24). Diz o varão troiano aos presentes: “Honre com os últimos ritos - 

decorate supremis muneribus - as almas egrégias – egregias animas - daqueles que, 

com sangue, nos deram essa pátria!” (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 25-26)‟
38

 O Lácio e a 

Península Itálica aparecem já como pátria; o sangue derramado e os corpos sepultados 

sob a terra fidelizam esse vínculo com o solo. No campo semântico vinculado à palavra 

munus, podemos encontrar uma plêiade de significados: na esfera militar, munus pode 

referir-se a uma tarefa específica; um dever confiado a um cidadão pela República; 

ofício ou dever para com os imortais ou os mortos, neste último caso, aparece como 

sinônimo de rito (OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 1446). Por fim, munus 

remete a espetáculo público ou jogo gladiatorial, provavelmente um desdobramento do 

sentido anterior, na medida em que lutas de gladiadores eram comumente oferecidos por 

ocasião dos funerais da nobilitas (CUMONT, 1959: 51). Por um lado, o adjetivo 

supremus pode conotar aquilo que está „mais alto‟, como também referir-se ao que é 

„decisivo‟ ou „último‟ no que tange a uma duração ou existência, como supemus dies, 

‗dia da morte‟. Quando vinculado a „obséquio‟ ou „ofício‟ passa a ter a conotação de 

„rito funerário‟ (OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 1886). Em outro hexâmetro 

mais à frente, o adjetivo aparece vinculado a honor com o sentido de „tributo mortuário‟ 

– honorem sumpremum – reportando ao gesto de Enéias que atira um manto sobre o 

corpo do mancebo árcade (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 76). A premência de prestar aos 

mortos as honras extremas condensa-se, muitas vezes, na palavra funus, simples 

sinônimo de „funeral‟ ou „exéquias‟. Por exemplo, na fala de Enéias em menção a 

Evandro: „_ Ó infortunado, verás o penoso funeral de teu filho!‟ – Infelix, nati funus 

crudele uidebis! (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 53)  

Enéias lamenta enviar o cadáver de Palante à „desolada cidade‟ – maestam 

urbem - do pai e aliado Evandro. Na presença do cadáver, desfere golpes no peito e 

altos clamores remete aos céus (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 36-39). Para Franz Cumont, a 

obrigação do pranto colérico parte de uma concepção bem remota, quase indetectável 

no tempo, de um pós-vida associado à tumba e da noção de que o morto retém parte de 

suas necessidades terrenas no além (CUMONT, 1959: 47). Por isso, libações e 

oferendas de alimentos eram deixadas em intervalos regulares nos sepulcros. A despeito 
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 Um dos rios que delimita a fronteira do mundo dos mortos. 
38

 [egregias animas, quae sanguine nobis 

   hanc patriam peperere suo, decorate supremis                

   muneribus] (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 25-26) 
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da introdução de elementos de um „além estilizado‟ à maneira grega, ou idéias como a 

de metempsicose, persiste no imaginário romano a presença de animae convivendo 

junto aos vivos e em seus túmulos. Idéias sobre a vida na tumba convivem com um 

destino passado em outro mundo (CUMONT, 1959: 70). Para Cumont, uma idéia não é 

substituída ou abandonada em função de outra, existe sim um processo de assimilação 

no mundo romano em que crenças, aparentemente antagônicas, convivem num mesmo 

período. Se esse morto escuta, lamenta ou guarda ressentimentos, familiares e próximos 

deviam ser o mais convincentes possível na externalização de sua dor. As troianas, por 

exemplo, em seu lamento e com as tranças desgrenhadas – crinem solutae - se rebatem, 

segundo o costume – de more (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 35).  

A morte do guerreiro é traduzida como golpe da Fortuna, reviravolta 

desconcertante para um pai que aguardava seu retorno feliz, em marcha triunfal 

(VIRGÍLIO. Eneida, XI. 54).  O jovem é “arrebatado por um negro dia e submerso 

numa morte áspera” – abstulit ara dies et funere mersit acerbo (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 

28). A ênfase no sobressalto é depositada no símile do cadáver com a flor de jacinto, 

tolhida por um golpe violento: ainda que não mais o vigor da Terra a sustente, conserva 

a instantaneidade do brilho e formosura (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 69-72).  

Na narrativa, dois elementos são mencionados como anestésicos do infortúnio 

que é trazido pela morte. Primeiro, a memória de um trespasse valoroso cujas marcas de 

bravura são as feridas abertas no peito do herói.  Evandro nem verá o filho morto a 

impulso de golpes infamantes – pudendis ulneribus – (nesse sentido, abatido pelas 

costas) nem o receberá em casa salvo, porém desonrado (como alguém que se põe em 

fuga do inimigo) (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 54-56).
39

 Nesse sentido, o rei árcade poderá 

crivá-lo de honras e na fala de Enéias, o cadáver de Palante já aparece como uma boa 

memória em potencial, digna de ser cultivada. Toda a exuberância emprestada ao 

cortejo visa abrandar o infortúnio que a visão desconcertante do corpo inanimado – 

                                                 
39

 hi nostri reditus exspectatique triumphi? 

   haec mea magna fides? at non, Euandre, pudendis                

   uulneribus pulsum aspicies, nec sospite dirum 

   optabis nato funus pater. (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 54- 57) 

 

    [Eis o nosso voltar! Eis os triunfos 

    Tão esperados! Minha fé é esta! 

    Mas não verás de vergonhosos golpes 

    Morto, Evandro, teu filho: nem salvo ele, 

    Desejará, oh pai a penosa morte] 

 



59 

 

corpus exanimi - provocaria em Evandro. Manda conduzir com grande reverência o 

corpo do jovem abatido pelas mãos de Turno. :  

 

Pranteando, manda o cadáver levantar e escolhe 

Guerreiros mil, que as honras extremas     

E que do pai às lágrimas assitam 

Pequeno alívio de tão grande luto, 

Mas que ao mísero ancião era devido. (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 57- 

61)
40

 
 
 

 Levantar o cadáver – tolli corpus – é, segundo nota de um dos tradutores 

da Eneida,  José Maria da Costa e Silva, um termo técnico que significa tirá-lo de onde 

está para conduzi-lo no saimento (COSTA E SILVA, 2004: 437). O corpo do jovem é 

coberto com duas aparatosas „vestimentas púrpuras, fiadas a ouro‟ – uestis auroque 

ostroque rigentis - pela rainha Dido, um presente dado a Enéias (VIRGÍLIO. Eneida, 

XI. 72-75). Dádivas póstumas que destinadas às chamas acompanharão Palante no outro 

mundo. O chefe troiano ordena que generosa presa de cavalos e armas despojados dos 

inimigos acompanhassem o cortejo (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 75-80). Virgílio descreve o 

féretro a maneira de um baldaquino, confeccionado de ramos de carvalho e varas de 

medronheiro, cujo teto era tecido de folhas e a cama de flores de jacinto (VIRGÍLIO. 

Eneida, XI. 62-69).
 
 

De armas em punho, seguem os chefes dos troianos e arcádios. Uma 

passagem polêmica da Eneida consiste na referência às vítimas humanas enviadas por 

Enéias para regar, com o sangue, a fogueira de Palante (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 81-84). 

Os mesmos oito jovens que recolhe no campo de batalha para imolar aos manes de 

Palante (VIRGÍLIO. Eneida, X.517-20). Como vimos no capítulo anterior, a leitura de 

H.P Stahl foca principalmente no vínculo de devoção paterna construído entre Palante e 

Enéias, o que o leva  a não perdoar Turno nos últimos versos da Eneida (STAHL: 1993, 

207).  Para R. J. Tarrant, no texto „Poetry and Power: Virgil's Poetry in Contemporary 

Context‟, podemos sentir nessas linhas o eco do sacrifico perpetrado por Otávio nas aras 

do Diuus Iulius (TARRANT, 2003 :179). Segundo informações fornecidas por 

Suetônio, na Vida de Augusto, um total de 300 senadores e cavaleiros que tomaram o 

partido de Lúcio Antônio foram conduzidos a Roma durante os Idos de Março para o 
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 Haec ubi defleuit, tolli miserabile corpus 

   imperat, et toto lectos ex agmine mittit                

   mille uiros qui supremum comitentur honorem 

   intersintque patris lacrimis, solacia luctus 

   exigua ingentis, misero sed debita patri. (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 59-63) 
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sacrifício no altar de César (SUETÔNIO. Vida de Augusto, 15). R.J.Tarrant enxerga 

nesta passagem uma expressão de brutalidade que contradiz o espírito da clemência 

romana propagandeada em outras passagens do poema e, por fim, um sinal de repúdio 

do poeta à Guerra (TARRANT, 2003: 177). Cabe lembrar também que sacrifícios 

humanos não eram tão estranhos à tradição romana, como é o caso dos prisioneiros 

gregos e gauleses que foram sepultados vivos no Forum Boarium em 228, 216 e 113 

a.C. (BEARD; NORTH; PRICE, 2005: 158). Por sua vez Francis Cairns, em seu 

compêndio sobre o Augustan Epic, atenta para a presença do topos homérico: o 

sacrifício de doze prisioneiros de Guerra que, na Ilíada, Aquiles manda imolar sobre a 

pira funerária de Pátroclo  (HOMERO. Ilíada, XVIII. 333-337; CAINRS, 2004: 92). 

Munidos com ânforas de azeite, os latinos pedem autorização a Enéias para 

recolher os mortos no campo de batalha (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 100-101). 

Estabelecida a trégua entre troianos e rútulos, as partes cuidam de seus mortos. No 

funeral dos guerreiros, Virgílio descreve uma cerimônia semelhante à decursio, 

manobra executada em torno das fogueiras imperiais. Três vezes decorrendo 

 

A infantaria, em fulgurantes armas, 

A rogal chama fúnebre circula; 

Três a cavalaria; e ululam todos (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 183-186).
41

  

    

O azeite acima é empregado, juntamente com ungüentos, na toalete dos cadáveres.  

Fogueiras são erigidas na praia e espólios atirados ao fogo (elmos, lanças, freios e 

arreios), bois e porcos sacrificados aos deuses ctônicos (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 190-

195). Como nos funerais de Miseno, os ossos são recolhidos por entre as cinzas e sobre 

eles um monte de terra eleva na forma de um túmulo.  

 

2.3. O Túmulo, a Memória e os Riscos do Cadáver Ultrajado  

 

De imediato, só podiam ingressar e „sobreviver‟ no mundo dos mortos 

aqueles que minimante receberam um cuidado para a conservação da memória na forma 

de um marco funerário, um túmulo ou uma estela. O túmulo era a morada do morto ou 

um dos poucos suportes de memória que ligavam-no ainda à existência dos homens. 
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 [ter circum accensos cincti fulgentibus armis 

   decurrere rogos, ter maestum funeris ignem 

   lustrauere in equis ululatusque ore dedere]  (VIRGÍLIO. Eneida, XI. 183-186) 
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Segundo Valerie Hope (2007), no livro Death in Ancient Rome, muitos romanos 

deixavam um legado pecuniário e disposições testamentárias aos herdeiros, muitas 

vezes com sérias sanções legais, para que cuidassem de seus túmulos e protegessem 

seus sepulcros de qualquer forma de profanação. Para essa autora, o foco das 

preocupações do moribundo parecia recair mais sobre as precauções para ser lembrado 

nesse mundo do que os preparativos para uma transição ou viagem para o outro mundo 

(HOPE, 2007: 71). Desejo e ideal que nem sempre correspondiam à dinâmica dos 

cemitérios romanos - com reapropriação de tumbas e construção de novos sepulcros 

sobre os velhos - também o avanço do tecido urbano e a própria especulação com as 

terras forçavam a realocação desses jazigos. Assim como a casa, o túmulo era um 

recinto sagrado com espaços destinados a libações e sacrifícios e a ele agregava-se 

também uma memória que, geralmente, estava ancorada numa tradição familiar. 

Membros da nobilitas romana, como os Cipiões, transformaram seus túmulos em 

verdadeiros santuários de memória (WALLACE-HADRILL, 2008: 52-60). Nas 

contendas políticas, os que sofriam a Damnatio Memoriae além dos bustos, efigies, 

moedas e inscrições podiam ter seus túmulos destruídos, também. 

Aparentemente, teme-se o retorno ao caos indistinto. O morto teme, acima 

de tudo, o esquecimento e busca a sobrevivência na memória dos vivos.  Não é aleatória 

a aglomeração de tumbas romanas em locais de freqüente circulação de pessoas. 

Segundo Hope, os cemitérios romanos eram espaços ao mesmo tempo marginalizados e 

de sociabilidade onde vivos interagiam com os mortos e com outros vivos (HOPE, 

2007: 128-129). O viajante mal cruzava os portões da cidade e se via interpelado pelos 

avisos dos mortos grafados piedosamente nos epitáfios. Para quem se dirigiam então? 

Não exclusivamente aos parentes e amigos, mas a todos os passantes. Em Roma, 

algumas sepulturas chegavam a ter uma espécie de campo repouso destinado à 

comodidade do interlocutor. De um modo geral, a linguagem dos epitáfios fala do papel 

social do morto e sua fidelidade aos deveres para com a família e a cidade. Alguns 

cumpriam o papel de mordaz censura como, por exemplo, o patrono que amaldiçoa o 

liberto ingrato ou o pai que deserda a filha indigna (VEYNE, 2000: 106). Justamente 

para que seus mortos não fossem esquecidos, a res publica regulava, por meio do 

calendário cívico-religioso, as festas e cerimoniais devotados aos mortos. Como 

considerado acima, teme-se o morto negligenciado ou esquecido.  (tomar cuidado 

construção, plural seria melhor aqui) 



62 

 

Na Eneida, a Sibila ilustra a sorte das desditosas almas cujos corpos 

quedaram insepultos. O barqueiro Caronte separa as almas que receberam os cuidados 

funerários daquelas cujos ossos jazem ao relento. Existe aqui uma demarcação ou lei 

nesses domínios de Dite. Retomando a narrativa do Livro VI na Eneida, ao espanto de 

Enéias que observava a legião de almas que se aglomeravam nas margens do Estige, no 

Averno, a Sibila responde  

 

[Pobre turba inumada é quanto avistas; 

Caronte o barqueiro; sepultos os que embarcam. 

Nem pode algum, se os ossos não descansam 

Montar a margem torva e rouca veia, 

Cem anos
42

 volteando ansiosos vagam] (VIRGÍLIO. Eneida,VI. 335-

340)
43

  

 

Entre as sombras, o comandante troiano divisa as almas de Leucáaspis e 

Oronte, chefe da armada Lícia, ambos privados das “honras da morte” por terem os 

corpos sorvidos no mar tempestuoso. Da mesma forma, surpreende ao encontrar o 

piloto Palinuro que arremessado da nau fora arrastado até as praias da Lucânia e ali 

abatido por selvagens locais. O mesmo roga a Enéias que ponha fim às aflições e lhe 

providencie funerais adequados (VIRGÍLIO. Eneida,VI. 360-380). Palinuro quer que 

Enéias busque o porto de Vélios e jogue-lhe terra sobre o corpo abandonado – „aut tu 

mihi terram inice‟ (VIRGÍLIO. Eneida,VI. 365-366).  Cumprindo-se assim os mínimos 

ritos necessários para a realização do ritual de sepultamento. Pois até então seu corpo 

estava “entregue à onda e aos ventos do litoral” - Nunc me fluctus habet uersantque in 

litore uenti‟ (VIRGÍLIO. Eneida,VI. 362).  Como alternativa, o piloto roga ao troiano 

que estenda a mão e o leve consigo até a outra margem do rio.  Este último pedido é 

duramente censurado pela Sibila, que questiona como que insepulto o piloto desejaria 

calcar as outras margens, ou ver as águas do Estige (VIRGÍLIO. Eneida. VI. 372-373).  

A promessa de um monumento erigido em sua memória, de um lugar que 

portaria, doravante, seu nome ameniza, um pouco, as angústias do companheiro de 

                                                 
42

 Segundo Franz Cumont, assim como no paganismo romano existe na Eneida mais de uma concepção 

de vida além túmulo. Para o autor, este trecho revela que Virgílio esteve sob influência do Pitagorismo, 

assim como das idéias de metempsicose divulgadas no âmbito desse segmento. Para os pitagóricos, a 

alma insepulta vagava por cem anos, o tempo de uma existência humana, até poderem alcançar as 

margens extremas do Estige.      
43

 [haec omnis, quam cernis, inops inhumataque turba est;                

    portitor ille Charon; hi, quos uehit unda, sepulti. 

    nec ripas datur horrendas et rauca fluenta 

    transportare prius quam sedibus ossa quierunt. 

    centum errant annos uolitantque haec litora circum] (VIRGÍLIO. Eneida,VI. 335-340) 
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Enéias. Os povos da vizinhança – finitimi -, orientados por prodígios divinos erigirão 

para Palinuro, um túmulo – statuent tumulum - no intuito de aplacar seus restos mortais 

– ossa piabunt e sobre esse mesmo túmulo hão de impor oferendas solenes (VIRGÍLIO. 

Eneida,VI. 378-381).
44

 No tempo de Virgílio, o nome identificava um promontório, 

localizado ao sul do golfo de Vélios, onde supostamente teria caído o piloto,  mas nada 

sabemos a respeito da manutenção de algum culto a herói fundador ou monumento 

preservado. De qualquer forma, tal referência permite entrever o caráter etiológico e 

histórico de uma epopéia como a Eneida.  

Cumpridas as exéquias, o indivíduo deixava o mundo dos vivos e passava a 

existir em outro plano, longe da corrupção do tempo. Seu nome se preservava na 

memória social tanto pela renovação dos sacrifícios em intenção dos manes e pela 

construção de um marco funerário. Este último ato contrasta com o caráter transitório e 

passageiro dos valores que encarnam o humano no curso de sua existência. 

 Enterrado sem os devidos préstimos e tributos, a sombra de Polídoro (um 

dos filhos de Príamo e Hécuba, soberanos de Tróia) reclama um sepulcro digno – iusta 

sepultura. Enéias, ao tentar estabelecer os alicerces de uma cidade na Trácia, presencia 

a manifestação de um prodígio: sangue em enorme quantidade começa a jorrar de um 

arbusto, logo, ouve as lamúrias do fantasma encerrado num tumulus, aqui compreendido 

como um monte, um outeiro (VIRGÍLIO. Eneida, III. 31-40). Polídoro era príncipe 

troiano, enviado com copiosa quantia de ouro para a Trácia no intuito de ser colocado 

sob a proteção do rei. Num momento em que a vitória troiana parecia incerta para 

Príamo, o soberano toma tal providência para preservar seu descendente. Ao saber do 

triunfo de Agamêmnon, o tirano da Trácia transgride os deveres da hospitalidade e 

degola o jovem para apoderar-se do tesouro (VIRGÍLIO. Eneida, III. 50-60)   

 O sangue que jorra do arbusto é a manifestação de um prodígio horrendo, 

mal presságio, acontecimento tétrico que contraria a ordem natural das coisas, expresso 

                                                 
44

 [nam tua finitimi, longe lateque per urbes 

    prodigiis acti caelestibus, ossa piabunt 

   et statuent tumulum et tumulo sollemnia mittent,                

   aeternumque locus Palinuri nomen habebit]   (VIRGÍLIO. Eneida, VI 378-381) 

     

    [Aterrados por longo e largo espaço 

    Os povos e cidades confiantes, 

    De celestes prodígios, os teus ossos 

    Hão de aplacar, um túmulo hão de erguer-te, 

    Hão de oferendas sobre ele impor solenes 

    E aquele promontório para sempre 

    Conservará de Palinuro o nome] 
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pelo vocábulo latino monstrum (VIRGÍLIO. Eneida, III. 26). Ampliando o campo de 

interpretação podemos, talvez, compreender tal acontecimento na lógica de operação do 

fatum, pois tal fenômeno afugenta Enéias, juntamente com os socii, daquelas paragens, 

que desistem do propósito de assentar ali os muros da Nova Tróia. Poluído com esse 

tipo de crime, o solo da Trácia não se faz convidativo aos sacros ritos de fundação de 

uma cidade nem obtém consentimento dos celícolas que levam Enéias a retomar o 

caminho de sua peregrinação. Tumulus aqui pode ter o sentido de um simples outeiro ou 

montículo de terra jogado sobre o cadáver lacerado. Não é certamente um marco de 

memória, pois não consegue obter de Enéias reconhecimento. Só a manifestação da voz 

de Polídoro leva a identificá-lo àquela elevação de terra e aquela ocorrência espantosa.   

Antes de deixar a Trácia, através dos ritos adequados, encerra a alma de Polidoro - 

animamque sepulcro condimus - no túmulo, a maneira de um re-sepultamento. „Aos 

Manes enlutados ali estão as aras adornadas de véus e feral cipreste‟ - stant Manibus 

arae caeruleis maestae uittis atraque cupresso (VIRGÍLIO. Eneida, III. 51-52). Em 

evidência no hexâmetro, as aras são altares de destinação funerária e os véus remetem a 

mortalha que cobre o cadáver que, nesse sentido, está ausente, mas faz-se representar 

através deste artifício. O cipreste era uma árvore associada aos ritos funerários em 

Roma. Árvore consagrada a Dis Pater, deus do submundo, uma vez cortada, crescia 

novamente, remetendo à ideia de continuidade da vida. Pendurado na porta, o galho de 

cipreste indicava a casa que estava em período de luto (LINDSAY, 2004: 155). Novo 

sepulcro é levantado para Polidoro. As troianas desgrenham o cabelo, conforme o rito, e 

o sangue das vítimas é derramado sobre a terra (VIRGÍLIO. Eneida, III. 66-69).  Forte 

adeus é dirigido ao morto e seu nome clamado fortemente, associando-o ao local.      

Outra passagem interessante diz respeito ao diálogo com a sombra de 

Deífobo, assassinado e cruelmente mutilado em decorrência da traição da esposa. 

Traição e execrável maldade de Helena: promove orgias e com um archote dá sinal para 

os gregos invadirem o palácio de Príamo. Com danças fingidas, guiava as bacantes 

troianas. Ulisses aqui aparece como um verdadeiro assassino, instigador de crimes – 

scelerum Aeolides (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 529) - que com Menelau invade o quarto do 

casal – Deífobo e Helena – e mata o filho de Príamo, desprotegido, na cama. Enéias mal 

foi capaz de reconhecer o herói no submundo, com o rosto disforme, mãos e orelhas 

decepadas (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 510-530). Não conseguindo encontrar o corpo e 

sepultá-lo, no sentido de pono sob a terra pátria, construiu pra Deífobo um memorial, 

tumulus. Veríamos aqui uma forma de ultraje? Nem Enéias localizou o cadáver, nem 
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pôde preparar seu corpo, banhar-lhe, lavando seus ferimentos, envolver-lhe em 

ungüentos, nem sepultá-lo na terra pátria. Erige-lhe, então, um cenotáfio, aqui descrito 

como - tumulus inanis - túmulo vazio (VIRGÍLIO. Eneida,VI. 505). Com voz potente – 

voce magna –, três vezes os manes do antigo companheiro de armas invoca junto ao 

monumento erguido nas praias da Retheia. 

Segundo Donald Kyle, no livro Spetacles of Death in Ancient Rome, a 

interdição da sepultura e a negação dos cuidados dispensados ao morto aparecem no 

imaginário romano como uma forma de punição para além da morte (KYLE, 1998: 20-

23).
 45

 O destino dos condenados na arena, das vítimas das proscrições, inimigos 

infames (que voluntariamente se deixaram aprisionar em batalha) e escravos sublevados 

não era o mesmo daqueles agraciados com a „morte natural‟ ou „valorosa‟. Tais ações 

classificadas como ímpias, tratando-se de „cidadãos íntegros‟, eram aceitáveis no caso 

de criminosos cujas ações os situavam para além da proteção da lei. Nem mesmo era 

permitido lamentá-los. Cumpria esclarecer aos espectadores que só morreriam traidores 

e prisioneiros de guerra (KYLE, 1998: 14).
46

 Com freqüência seus corpos eram 

desnudados, retalhados, ultrajados e jaziam insepultos à mercê de cães e aves 

carniceiras.  

Para Jean Pierre Vernant, o cadáver ultrajado compreende a antítese da 

morte heróica. A desfiguração dos restos mortais ataca o cadáver no que ele ainda 

preserva de humano, transmutado em algo monstruoso ou indecifrável, não encontra 

ressonância na memória dos vivos. Este nem mais vive nem está devidamente morto, já 

que não pode ser celebrado ou rememorado (VERNANT, 1989: 77). Na Eneida, o 

insulto aos mortos é interpretado como uma grave falta moral e uma ação de crua 

impiedade. Mezêncio, reconhecido como aquele que não teme os deuses, é o profanador 

por excelência de corpos. Sua tirania foi tamanha que ao anexar a etrusca cidade de 

Agila, perseguiu e torturou os opositores, ligando mortos e vivos, boca a boca, numa 

espécie de abraço tétrico (VIRGÍLIO, Eneida, VIII. 480-486). Ações que pouco lhe 

                                                 
45

 Casos de negação da sepultura e profanação de cadáveres aparecem na narrativa de Tito Lívio 

referentes ao tempo da Realeza. Como no caso de Tulia, mulher de Tarquínio, o Soberbo que em conluio 

com o marido, assassina e desonra o cadáver do pai, o rei Servio Túlio (TITO LÍVIO. História de Roma, 

I. 48.7). O rei Tarquínio Prisco expunha à humilhação o corpo dos suicidas que através da morte 

escapavam dos penosos trabalhos de construção conduzidos pelo monarca (TITO LÍVIO. História de 

Roma, I.59.13).             
46

 Durante o Principado e ao longo do Império, com o aprimoramento dos jogos gladiatórios, 

desenvolveu-se ao lado dos espetáculos toda uma logística de escoamento e eliminação da matéria 

repugnante da arena. Quando não eram diretamente abandonados às águas do Tibre, as vítimas eram 

rudemente atiradas em poços coletivos denominados putticulli (BODEL, 2004: 128-139).  
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custaram a vida, acabando como exilado e hóspede do Palácio de Turno. No Livro III, 

Príamo morre ao tentar proteger o filho Polites. Preso pelas cãs, Neoptólemo imola o 

velho rei no centro do Palácio, vertendo o sangue por sobre um altar que ali ficava.    

    

[De Priamo este o fado, assim finou-se 

Tróia arder vendo e Pérgamo assolar-se; 

Quem d‟Ásia em povos cem reinou soberbo 

É cadáver; na praia o tronco informe 

Jaz sem nome, e a cabeça decepada] (VIRGÍLIO. Eneida, II. 585 -

590)
47

   

 

Ao presenciar tal cena pavorosa, Enéias teme a sorte dos seus e desiste de 

buscar a morte na defesa de Tróia. Vênus revela ao herói que a destruição da cidade é 

iminente e inevitável por disposição dos fata. O temor que o pai Anquises tenha uma 

sorte semelhante à do rei - sem sepultura e memória – leva Enéias a carregá-lo nos 

ombros e evitar qualquer encontro indesejável com as patrulhas gregas. O ancião, por 

sua vez, traz consigo os deuses lares e penates de Tróia. Mesmo tendo perdido o pai na 

jornada em busca da Hesperia, Enéias mantêm-se ligado a ele através do culto aos 

manes do ancestral e das orientações que recebe em sonho.     

Os cuidados não cessavam com a redução do corpo às cinzas ou o 

sepultamento. Cabia à família a manutenção das diligências para com o morto e seu 

sepulcro, através de libações e oferendas regulares. Quando da inumação das cinzas, 

passados oito dias, a família era obrigada a realizar outro sacrifício reservado aos 

Manes. O finado se tornava ele próprio o beneficiário de um sacrifício na medida em 

que se encontrava inserido na coletividade dos mortos. Para além das obrigações 

esperadas da família, o calendário romano estipula festas regulares, como a novena (dos 

dias treze aos vinte e um) que no mês de fevereiro se consagra aos parentes difuntos 

„dies parentales‟, que começa com o sacrifício fúnebre da grande vestal e termina na 

Feralia, momento em que se levam oferendas aos túmulos. Para Jean Bayet, estudioso 

da religião romana, tais festividades têm por fim preservar a concórdia entre mortos e 

vivos (BAYET, 1986:83).   

 

 

                                                 
47

 [haec finis Priami fatorum, hic exitus illum 

   sorte tulit Troiam incensam et prolapsa uidentem                

   Pergama, tot quondam populis terrisque superbum 

   regnatorem Asiae. iacet ingens litore truncus, 

   auulsumque umeris caput et sine nomine corpus.] (Virgílio. Eneida, II. 585 -590) 
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2.4. O Culto aos Manes de Anquises 

 

Segundo Meslin, no livro L‘Homme Romain, cada família honra seus 

ancestrais e conserva viva uma memória que não remonta pouco mais que três ou quatro 

gerações. Memória genealógica, por assim dizer. O culto aos ancestrais é para esse autor 

a manifestação de uma crença num ordo rerum que dispõe cada coisa ou indivíduo em 

seu devido lugar. A respeito dessa memória dos ancestrais, Meslin acrescenta que a 

concepção de tempo não está separada da noção de geração. Apoiado na tradição, ou 

mos maiorum (costume dos maiores, ou ancestrais que não é fixo ou permanente, mas 

atualizado e reinventado), é que o homem romano busca a justificativa para suas ações 

no presente. Vivo, o pater familias é a 'expressão encarnada' dos ancestrais aos quais se 

reúne após a morte formando uma corrente perene que reduz as diferenças diacrônicas 

entre as gerações (MESLIN, 2001: 59).  Para Joël Candau, todo aquele que está 

preocupado com a transmissão de sua memória genealógica está mais preocupado com a 

transmissão de si mesmo. Cada indivíduo reconhece nos perigos que cercam a memória 

dos ancestrais e da própria família as ameaças colocadas a sua própria sobrevivência no 

porvir (CANDAU, 2011: 142. Nesse sentido, o romano, principalmente da nobilitas, 

busca refugiar-se na memória da própria família pela linhagem que aparentemente irá 

protegê-los dos assaltos do tempo. 

À morte biológica segue-se a redefinição dos papéis sociais. Enéias vê no 

pai Anquises um estimado guia, mesmo depois de morto. No Livro V, depois de 

abandonarem Cartago, chegam os troianos à região do Monte Erix, situada no extremo 

noroeste da Sicília e desembarcam nas terras de Acestes. Muito queridas são essas terras 

para Enéias, pois tanto oferecem abrigo seguro paras as fatigados naus, quanto encerram 

as relíquias do pai Anquises morto quando, há exato um ano - annuus exactis completur 

- galgavam, pela primeira vez, essas paragens (VIRGÍLIO. Eneida, V. 20-34). Sobre os 

sicanos desse território, governa o aliado Acestes, filho de mãe troiana e do rio Crimiso. 

Na Sicília, cuida de celebrar a morte do pai: defronte para o túmulo com a cabeça 

coberta e cercado por enorme multidão de guerreiros, dá início aos procedimentos 

rituais com cuidadoso zelo. Verte as libações, enche duas taças de vinho, ao líquido 

mistura flores purpúreas, derramando a bebida ao chão.  

 

 

 



68 

 

[Salve, alma santa, ó sombra salve 

Cinzas do caro pai que em vão recobro!] (VIRGÍLIO. Eneida, IV. 80-

81)
48

 

 

Mal acaba de pronunciar tais palavras e um portento ocorre: irrompe do 

fundo do sepulcro incomum áspide, de cor cerúlea, matizada de ouro, que rodeia as 

copas de vinho e os manjares trazidos ao sepulcro. Incerto de ser essa serpente o gênio 

do local ou uma mensageira do pai, o troiano renova os sacrifícios.  

 

[A alma do grande Anquises invocava, 

E os manes do Aqueronte
49

 removidos. 

Os sócios, cada qual como podia, 

Oferecem também seus donativos; 

E as aras acumulam, touros matam] (VIRGÍLIO. Eneida, V. 98-

102)
50

. 

 

De alguma forma os mortos continuavam vivendo. Em geral, na cultura 

romana, o nome do indivíduo aparecia atrelado à invocação genérica dos Manes. Sob 

essa fórmula eram imortalizados nos epitáfios tumulares, honrados pela família no 

aniversário do passamento ou em festividades reguladas pelo calendário romano, como 

a Parentalia. A aparente antiguidade e obscuridade do termo inviabilizam qualquer 

tentativa de precisão conceitual ou etimológica. Para Bayet, a fórmula di manes aparece 

como resquício de uma concepção arcaica quase imemorial de além em que o morto 

individual era aprisionado numa coletividade anônima e suspeita da hipótese de uma 

pluralidade de almas encerradas numa mesma pessoa (BAYET, 1986:85). A Eneida de 

Virgílio contem uma diversidade maior de usos e sentidos. Os manes tanto podem 

remeter ao espectro ou alma do falecido, como na invocação aos manes de Anquises, 

mas também podem poeticamente ilustrar a morte de alguém ou referir-se ao mundo das 

sombras (VIRGÍLIO. Eneida, III. 565).  Os romanos acreditavam que os espíritos dos 

mortos abandonavam temporariamente a morada inferior para assistir aos sacrifícios e 

libações celebrados em sua honra.  

                                                 
48

 [salue, sancte parens, iterum; saluete, recepti                

    nequiquam cineres animaeque umbraeque paternae] (VIRGÍLIO. Eneida, V. 80-81) 
49

 O submundo encontra-se representado no trecho pela menção ao Aqueronte, na Eneida, as águas desse 

rio possuem um aspecto turvo, com lodo e vários redemoinhos, representam uma espécie de fronteira das 

regiões infernais (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 323-324). 
50

 [pateris animamque uocabat 

  Anchisae magni manisque Acheronte remissos. 

  nec non et socii, quae cuique est copia, laeti                

  dona ferunt, onerant aras mactantque iuuencos; 

  ordine aena locant alii fusique per herbam] (VIRGÍLIO. Eneida, V. 98-102) 
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Para Jean Claude Richard (1966), no texto “Tombeaux des Empereurs et 

Temples des Divi.” e Stephen Harrinson (2006) no texto „„The Epic and The 

Monuments. Interactions Between Virgil‟s Aeneid and the Augustan Building 

Programme”, a celebração do aniversário da morte de Anquises, narrada no Livro V, 

remete, indiretamente, aos acontecimentos vinculados à oficialização da apoteose de 

César. Para Harrison, mais que uma etiologia da Parentalia - festividade romana em 

honra dos manes ancestrais, realizada no mês de fevereiro - vários elementos da 

narrativa aludem à construção do Templo e a instituição de um culto ao Diuus Iulius 

(HARRISON, 2006: 162). Enéias pede ao pai ventos propícios até a Itália - poscamus 

uentos - e consentimento na edificação da Nova Tróia, para que, assim, possa renovar 

todos os anos – quotannis – essas mesmas honras em templos consagrados a ele – 

templis dicatis (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 59- 60).
51

 Certamente a promessa de templos 

dedicado a um mesmo indivíduo lembra mais a organização do culto imperial do que, 

propriamente, as oferendas dispersas dedicadas aos mortos por ocasião da Parentalia. 

Jean Claude Richard acrescenta que a alternância das palavras tumulus e adytum 

(compreendida como a parte mais reservada de um santuário) aplicadas, uma e outra, ao 

túmulo de Anquises lançam dúvidas sobre a condição póstuma do patriarca troiano. Da 

mesma forma arae (altares de destinação funerária) em câmbio com altaria (elevados 

aos deuses e diui), acabam sugerindo que o mesmo é uma espécie de diuus em potencial 

(RICHARD, 1966: 130).  

Ao organizar com o companheiro Acestes o traçado da Ílion siciliana, 

Enéias destina ao sepulcro de Anquises um sacerdote e um extenso bosque sagrado - 

tumuloque sacerdos  ac lucus late sacer additus Anchiseo (VIRGÍLIO. Eneida, V. 763). 

James Stevens Curl, no livro The Celebration of Death, explica que exuberantes jardins 

sepulcrais, por volta do século I a.C, tornaram-se parte do complexo arquitetônico de 

algumas tumbas romanas, um elemento incorporado da Grécia Helenística que simulava 

o túmulo dos heróis do passado e prefigurava “a ideal paisagem de um Elísio desfrutado 

na terra” (CURL, 1980:42).  Cabe lembrar que o Mausoléu da Domus Iulia, no tempo 

de Virgílio, ganhava existência no Campo de Marte e, igualmente, estava rodeado por 
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 poscamus uentos, atque haec me sacra quotannis 

    urbe uelit posita templis sibi ferre dicatis.  (VIRGÍLIO. Eneida, V. 59- 60). 

    

    [imploremos bom vento e que se digne, 

    Quando a nova cidade edificarmos, 

    Receber anuais as mesmas honras 

    Em templos a ele próprio dedicados] 
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um bosque – lucus – sagrado (ARCE, 1990; BRAREN, 1995: 165). Tal como Otávio, 

Enéias erige para o pai um santuário, compartilha com aquele da mesma pietas e 

deuotio à memória do ancestral. Assegura o troiano que mesmo submetido às agruras do 

cativeiro, não deixaria de cumprir os anuais votos – annua uota – com solenes pompas 

–  solemnis ordine pompas - cobrindo os altares do pai com as oferendas gratas aos 

mortos (VIRGÍLIO. Eneida, V. 51-54).
52

    

Ao contrário do que sustenta Harrison, Anquises não se transforma em um 

deus após a morte (HARRISON, 2006: 162). Não existem elementos suficientes para 

sustentar tal assertiva. Como seria, então, possível encontrá-lo no mundo inferior no 

Livro VI? O que torna a afirmativa de Harrison questionável é a caracterização de 

Anquises como diuinus e não deus - reliquias diuinique ossa parentis condidimus terra 

– ‗encerramos na terra as relíquias e ossos do divino pai. ‟ (VIRGÍLIO. Eneida, V. 47).  

O termo diuinus, segundo as definições apresentadas pelo Dicionário Oxford de Latim 

tanto pode ao referir-se a pessoas ou objetos assinalar sua natureza divina, quanto citar 

alguém que procede sob inspiração divina, é dotado de poderes sobre humanos ou de 

visão privilegiada, em referência a capacidade divinatória (OXFORD LATIM 

DICTIONARY, 1968: 564). No imaginário romano, o morto, alçado à condição de 

„venerando ancestral‟, parece compartilhar com os deuses certos conhecimentos 

interditos ao comum dos mortais. A alma de Anquises, no Livro VI, aparece revestida 

de sabedoria profética, desvenda ao filho Enéias os futuros acontecimentos da História 

de Roma, prenunciando, inclusive, uma nova idade de ouro no Lácio, sob a égide de 

César Augusto (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 791-792). Na sociedade romana, os que 

ascendiam à condição de ancestral pareciam levar para o outro mundo parte de suas 

antigas atribuições. De certa forma, auxiliavam os vivos na condução da res publica, 

brindando com seu exemplo as gerações futuras e velando pela autoridade da lei social. 

Os ritos funerários selam o pacto entre mortos e vivos, criteriosamente 

estabelecem cada qual em seu lugar. Segundo Candau, faz-se um pacto com os mortos e 
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 hunc ego Gaetulis agerem si Syrtibus exsul, 

   Argolicoue mari deprensus et urbe Mycenae, 

   annua uota tamen sollemnisque ordine pompas 

   exsequerer strueremque suis altaria donis. (VIRGÍLIO. Eneida, V. 51-54) 

 

   [se das Gétulas Sirtes sobre águas, 

   Ou no Argólico mar, ou em Micenas 

   Me encontrasse este dia, lá cumpriria 

   Os ânuos votos com solene pompa. 

   E co‟os devidos dons elevados aos altares] 
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se concilia com suas memórias justamente para evitar que a dor do desaparecimento não 

venha impedir a necessária afirmação dos vivos e de sua autonomia (CANDAU, 2011: 

147).  Os ritos funerários trazem um propósito ordenador, visam reverter ou contornar o 

desajuste que a morte provoca no grupo e esconjurar a ameaça que paira sobre as 

instituições familiares ou sobre a própria cidade. 

Talvez, precisemos nos despir dos nossos preconceitos modernos para uma 

aproximação com os ritos e o estatuto do morto na Antiguidade Romana. Esse universo 

de indomáveis espectros e sombras atormentadas causa uma espécie de estranhamento 

exótico no leitor moderno, excita pelo misterioso que guarda. Além do mais, vivos e 

mortos não se separam em fronteiras estanques. Existe um intercurso e uma relação de 

dom e contra dom como a que marca a relação de homens e deuses, através do 

sacrifício. Bem, o que então os mortos esperam dos vivos? Os mortos não estão aquém, 

nem tão além da condição humana. Não deixam de estar sujeitos ao tempo humano e ao 

fatum porque morreram. Estão atados aos favores dos vivos e compartilham 

parcialmente da sua convivência. Precisam destes para o cumprimento das exéquias 

funerárias, sem as quais estão destinados a uma vida de tormentosa errância. Esperam a 

construção de um túmulo, a renovação permanente e a constante rememoração de seus 

feitos e das pessoas que foram. Por sua vez, dos mortos, os vivos esperam orientação, 

proteção, honra transmitida e agregada através da memória imaculada do ancestral. 

Enquanto expulsamos a morte, os romanos traziam seus mortos para o mais perto de sua 

convivência, ostentavam suas imagens no forum e se instruíam através de seus exempla. 

Como declara Meslin, em sociedades que sacralizam a tradição como a romana, o 

mundo se faz mais de mortos do que de vivos (MESLIN, 2001: 183). Os ensinamentos e 

instituições legados por esses ancestrais são dignos de veneração; pensar em termos de 

ruptura para o romano é a quebra da ordo rerum. 

A interpretação do complexo simbólico e figurativo da morte na cultura 

romana, seu relacionamento com os mortos e o culto aos ancestrais pode ajudar a 

esclarecer um pouco melhor os próprios „viventes‟, no sentido de possibilitar um novo 

olhar sobre as engrenagens sociais e dispositivos de poder ali operantes. Até e 

„inclusive‟ na morte o universo romano não dispensa a liturgia e a hierarquia. No que 

concerne aos funerais públicos, todo o esforço empreendido, a atenção voltada ao 

cerimonial, o cuidado com os signos de distinção do falecido e a assistência prestada ao 

culto mortuário buscam esconjurar o fantasma do absurdo, intrínseco à idéia de 

aniquilação completa vinculada ao esquecimento. Os mortos „parecem vivos‟ e atuantes, 
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muitas vezes deliberam e protagonizam seu funeral, revelando sua plena capacidade de 

afetar ou escandalizar os presentes.  

 

2.5 Do Tártaro aos Vergéis Elíseos: a Jornada do Descensus, os Exempla e os 

Espaços do Averno na Eneida de Virgílio 

 

O descensus de Enéias ocupa a posição central do poema épico de Virgílio, 

uma espécie de divisor de águas na ordenação dos livros. Devemos lembrar que a ideia 

de catabasis e anabasis, o descenso ao inframundo e a posterior saída dele é, 

reconhecidamente, um topos da tradição literária antiga. Metaforicamente, a catabasis 

representa o desejo de superação da finitude humana, revela as vicissitudes do herói ao 

confrontá-lo com sua condição mortal e expô-lo ao temor da aniquilação. Ao deixar, 

ileso, os domínios da morte, o herói dá provas de sua grandiosidade e resistência, 

reforçando sua excelência e os méritos que fazem ecoar seu nome na eternidade 

(FELTON, 2007: 94). A Eneida refere-se a três heróis que precederam Enéias nessa 

empreitada: Teseu e Pirito, que tentaram raptar Proserpina, e Hércules, que, no décimo 

segundo trabalho, com a força, subjugou Cérbero e, com o consentimento de Plutão, o 

levou à presença de Euristeu (VIRGÍLIO. Eneida. VI. 391-395). Segundo D. Felton, em 

seu ensaio sobre os costumes funerários e o universo dos mortos na Grécia Antiga 

escrito para o Companion to Greek Religion, os antigos atribuíram aos mortos certos 

poderes divinatórios e o conhecimento de mistérios vedados aos vivos. Por sua vez, a 

descida ao submundo traz subjacente tal propósito de revelação. Crença que estava 

diretamente vinculada às práticas necromânticas cultivadas pelos povos da Antiguidade 

(FELTON, 2007: 97). No Hades, Odisseu busca a sombra do adivinho Tirésias, único a 

quem é dado o poder de preservar a consciência no outro mundo, em busca de 

instruções para voltar a Ítaca (HOMERO. Odisséia, XI. 126-135). Na Eneida, o sentido 

de revelação encontra-se igualmente presente nas palavras que o herói dirige às 

divindades infernais nas fauces do Orco:  

 

Deuses que o império exerceis sobre as almas, as sombras caladas, 

o Caos sem luz, Flegetonte, morada das noites silentes! 

Seja-me lícito manifestar-me a respeito das coisas 

por mim ouvidas, contar os segredos do abismo e das trevas! 

(VIRGÍLIO, Eneida, VI. 264-267)
53
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   [Di, quibus imperium est animarum, umbraeque silentes 

       et Chaos et Phlegethon, loca nocte tacentia late,                
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Segundo María Luisa La Fico Guzzo, o espaço representado por Virgílio no 

Livro VI possui conotações marcadamente simbólicas, abre-se a uma multiplicidade 

inesgotável de leituras e interpretações (LA FICO GUZZO, 2003: 100). Se existem 

referências a um espaço físico com indicadores concretos, construídos poeticamente na 

própria geografia do Averno como rios, cavernas, bosques, abismos, descidas, caminhos 

e entrocamentos, essa espacialidade se desdobra para comportar outras dimensões tais 

como a religiosa, a filosófica, a histórica e a moral. O Livro VI descreve a penetração 

do herói no campo religioso, seu acesso, assim como num templo ou santuário, exige 

purificação e expiação (LA FICO GUZZO, 2003: 104). Essa sacralidade aumenta na 

intensidade de aprofundamento e aproximação do centro,  axis mundi,  localizado além 

do Palácio de Plutão, nos Campos Elísios. Ali Enéias ouve do pai Anquises segredos de 

ordem cósmica e revelações sobre o futuro de Roma.   

Diríamos que esse espaço apresenta na epopéia de Virgílio uma 

verticalização e perceptível complexidade. Em relação ao Hades Homérico, alguns dos 

elementos dessa 'geografia imaginária do além' já se encontram delimitados na Eneida, 

como é o caso do Tártaro e dos Campos Elíseos, dotados de seus respectivos atributos e 

peculiaridades. Enéias em sua jornada pelo reino de Plutão, guiado pela sacerdotisa de 

Apolo, transita por diferentes regiões organizadas segundo uma lógica de poder e 

critérios morais que, em conjunto, acabam reforçando uma hierarquia espacial, 

facilmente perceptível na narrativa: numa gradação que vai do medonho ao paradisíaco. 

Em contato com esses espaços maravilhosos, seus respectivos habitantes e criaturas 

mitológicas, as virtudes do herói ganham corpo pelo confronto com os modelos 

negativos do Tártaro e a aproximação dos exempla encontrados nos Campos Elíseos.  

Na Eneida, algumas denominações são empregadas para referir-se ao 

submundo. Orco não é, definitivamente, o mais recorrente. Nas crenças populares 

itálicas, Orco era o daemon da morte e por extensão acabou representando o próprio 

Inferno. Nas pinturas etruscas, daemon barbado, que aos poucos é helenizado e 

assimilado a Hades-Plutão, passa a designar o reino dos mortos (SERRANO, 1999: 158; 

GRIMAL, 1992 : 189-190). Esse espaço é também associado à Érebo, irmão da Noite, 

potência referente às Trevas (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 247). Na maioria das vezes, 

                                                                                                                                               
       sit mihi fas audita loqui, sit numine uestro 

       pandere res alta terra et caligine mersas] (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 264-267) 
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Averno aparece como sinônimo de submundo, o mesmo acontece com „Casa de Dite‟ 

(VIRGÍLIO. Eneida, VI. 269), apesar de o Palácio de Plutão ocupar uma posição 

diferenciada no reino inferior. É comum que as referências ao mundo dos mortos 

venham acompanhadas da adjetivação „infernal‟, como é o caso de „Portas Infernais‟, ou 

„Juno Infernal‟ (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 106 e 138).  Uma única ocorrência no livro III, 

traz „infernus‟ na forma substantivada, como referente de lugar propriamente dito 

(VIRGÍLIO. Eneida, III. 386).  

Mas como poderia esse vasto domínio, de moradas profundas e amplos 

caminhos, sustentar-se nas entranhas da Terra? A pista podemos encontrar na raiz 

etimológica do substantivo comum „Hades‘, que no grego significa „invisível‟ ou 

„vazio‟, sentido que é retido e transmitido também na Eneida. Virgílio alude à „Morada 

de Dite‟
54

 como „vazia‟ e seus „reinos‟ como „insubstanciais‟ - Domos Ditis uacuas et 

inania regna (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 269). Segundo a definição do Dicionário Oxford 

de Latim, uacuus é uma propriedade característica das coisas do mundo inferior que não 

contêm nada de substancial. É também, sinônimo de um abraço dado por uma sombra 

ou um fantasma (OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 2001). A idéia é 

complementada pelo adjetivo inanis, como algo inconsistente, propriedade também 

estendida às coisas e habitantes do submundo. Em grande medida, a nebulosidade e a 

escuridão também caracterizam a paisagem das moradas inferiores. Coberta em trevas - 

caligne mersas (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 267), baixar à região infernal é como andar em 

densa mata à luz de uma tênue lua. Ali „a Negra Noite rouba a cor das coisas‟ -  Rebus 

nox abstulit atra colorem (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 272).    

Embora inanes, essas regiões existem no imaginário romano
55

 tanto quanto 

a imago/memória que se retêm daqueles que partiram e cuja sobrevivência depende do 

contínuo esforço de rememoração dos vivos.
56

 Igualmente inanes são as cenas da 

Guerra de Tróia  representadas no templo de Cartago - pictura inani- capazes de 
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 Dite –Ditis ou Dis –é um dos epítetos de Plutão, advém de diues, do latim „rico‟ ou „abastado‟ 

(OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 548). Assimilação que faz todo sentido, pois essa divindade 

acumula em seus domínios os metais que fazem a riqueza monetária dos homens.      
55

 Entendemos por imaginário um sistema de idéias-imagens que dá significado à realidade histórica. Esse 

conjunto de representações compartilhadas de signos e idéias, ou o imaginário, é, em si, elemento de 

transformação do real e de atribuição de sentido ao mundo. Representações que se tornam ao mesmo 

tempo matriz e efeito das práticas construtoras do mundo social, deste modo, tanto estão sujeitas quanto 

propulsionam o movimento histórico (PESAVENTO, 1995: 23).   
56

 O nome do falecido é sempre evocado por ocasião dos sacrifícios e votos que se renovam diante da 

tumba, no aniversário de morte. O Livro V da Eneida expõe, em pormenores, esse tipo de ritualização: 

junto da tumba do pai, no momento em que Enéias, há exato um ano - annuus exactis completur 

(VIRGÍLIO. Eneida, V. 20-34) – desembarca nas praias da Sicília com o propósito de sacrificar aos 

manes de Anquises e honrar a memória do progenitor.  
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despertar a memória e o pranto do herói, tal como reminiscências de um passado que 

persiste  (VIRGÍLIO. Eneida, V. 164-165).  As moradas de Dite podem ser vistas 

apenas em condições excepcionais, assim como a sombra – umbra - ou „imago‘ do 

morto que, vez ou outra, se manifesta aos familiares ou parentes, como uma impressão 

ou simulacro do que fôra em vida. Na Eneida, imago é o substantivo empregado para a 

aparição onírica do falecido marido de Dido, o abastado Siqueu. Insepulto, revela à 

esposa as aras sangrentas e o trajeto do crime que o abateu -
 
 In somnis inhumati  venit 

imago coniugis (VIRGÍLIO. Eneida, I. 354 – 355). Por associação, a imaterialidade é a 

propriedade definidora dos habitantes desse mundo: Enéias esgrime a esmo ao tentar 

ferir as sombras que voluteiam ao seu redor na entrada do Orco; essas são caracterizadas 

como „tênues vidas sem corpo‟ – sine corpora uitas; „ôca imagem de forma‟ - caua 

imagine formae. (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 292 – 293). Nos Vergéis Elísios, Enéias tenta 

abraçar, por três vezes, a imagem de pai que escapa „semelhante a um sonho alado‟ - 

uolucrique simillima somno (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 702). A presença de alguém 

provido de alento e de matéria nessas ocas paragens representa certa discrepância e põe 

em destaque o aspecto prodigioso da visita. Enéias, ao empreender a travessia do Estige, 

faz a barca de Caronte gemer ao peso de sua carnatura. Somente a visão do ramo de 

ouro, ostentado como „dom fatal‟ – donum fatalis, consegue persuadir o barqueiro a 

carregar o troiano em seu barco de sombras (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 408-416).  

Excepcionais são as condições para se adentrar nesses domínios. Apenas os 

escolhidos da divindade podem cruzar os limites do Averno. Enéias o foi através da 

revelação do ramo de ouro, associado ao culto de Proserpina. Deve antes purificar-se, 

tanto da polução trazida pelo cadáver de Miseno quanto do contato com o mundo 

externo. Nem aos companheiros, nem ao fiel Acates é permitido acompanhá-lo, pois são 

chamados de profanos pela Sibila: „longe, oh longe, ide profanos!‟ - procul o, procul 

este, profani (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 254).  Somente a profetiza pode guiar o herói 

pelos sinuosos caminhos do inframundo. Por fim, Enéias deve pedir passagem às 

potestades ctônicas observando os ritos adequadamente: cabe contemplar as várias 

divindades no ritual que representa, na narrativa poética, a chave de acesso ao mundo 

inferior. Vale a pena nos determos um pouco no ritual antes de avançarmos na análise 

do espaço poético.   

Associado ao culto e aos favores de Proserpina, o ramo de ouro representa a 

fertilidade e abundância das messes. Segundo Felton, apesar de a senhora passar parte 

do ano na superfície com a mãe Ceres, auxilia o marido a exercer o mando – dominium - 
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sobre as almas (FELTON, 2007: 90). À Domina, Enéias imola uma vaca estéril. Trata-

se sobretudo de uma deusa infecunda, idéia reforçada pelo epíteto casta vinculado à 

senhora de Plutão (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 402)   

De quatro Novilhos, a Sibila apara o pêlo dos chifres, uma dádiva à Hecate, 

„deusa potente no céu e no Érebo‟ - Hecaten caeloque Ereboque potentem (VIRGÍLIO. 

Eneida, VI. 247). Esse epíteto possivelmente indica que a deusa poderia deixar o reino 

de Plutão e transitar por outros domínios. Divindade antiga, pertencente à geração dos 

Titãs, relaciona-se às forças mágicas, à figura dessa deusa atribui-se a invenção da 

feitiçaria. Segundo Pierre Grimal, no seu Dicionário de Mitologia Grega e Romana, 

Hécate vincula-se diretamente ao mundo das sombras e exerce uma espécie de domínio 

sobre as animae inquietas e iradas, principalmente aquelas que morreram de forma 

violenta (GRIMAL, 1992: 193). No imaginário romano, seu nome é recorrente nos 

textos de imprecações mágicas gravados nas tabellae defixionum.
57

 Estátuas são 

erigidas a ela nas encruzilhadas na forma de uma mulher com três corpos ou três 

cabeças, a divindade é representada com tochas e escoltada por cães raivosos 

(GRIMAL, 1992: 193). Na Eneida, os uivos e latidos de cães advindos da caverna, 

representam a aproximação dessa divindade junto aos sacrificantes (VIRGÍLIO. Eneida, 

VI. 255-258).  

Como manda o ritual ctônico, o sangue é completamente vertido no chão e a 

vítima, por inteira, devotada às „divindades infernais‟. Aqui não tem lugar o banquete, 

tão comum nos sacrifícios olímpicos (SCHEID, 2007: 265).
58

 Alguns companheiros de 

Enéias degolam e recolhem o sangue dos vitelos. Ao Rei Estígio - Stygio regi - as 

entranhas inteiras são ofertadas em aras noturnas - aras nocturnas (VIRGÍLIO. Eneida, 

VI. 252). Por fim, uma ovelha negra é sacrificada à Mãe das Eumênides, à Noite e 

também à Terra que os romanos adoravam sob o nome de Tellus ou Terra Mater 

(VIRGÍLIO. Eneida, VI. 249-250). Cabe lembrar que o mundo dos mortos encontra-se 

alojado no ventre dessa divindade primordial que não pode ser descuidada na oferenda.   

Na Eneida assim como na Odisséia, o mundo dos mortos possuí uma 

localização própria no espaço na narrativa poética. Como vimos, seu acesso deve ser 
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 Tabuletas, geralmente de chumbo mármore ou madeira, depositadas sob a terra e endereçadas às 

divindades ctônicas com imprecações ou maldições lançadas contra rivais, concorrentes ou inimigos 

políticos.   
58

 Para John Scheid, estudioso sobre religião e ritualísitca romana, nos funerais romanos, o sacrifício 

marca a separação entre vivos e mortos. Na definição do autor, o sacrifício é um ato de comunhão social 

por meio do qual os homens reforçam sua condição de mortais (SCHEID, 2007: 270). 
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consentido pelas divindades que o guardam.
59

 Odisseu chega ao Hades de barco, 

localizado nas antípodas do Oceano, além do país dos Cimérios, numa região onde o sol 

não bate (HOMERO. Odisséia, XI. 25). Já na Eneida, uma das portas do Orco está 

situada nas imediações de Cumas, na cratera de um vulcão extinto. O nome, segundo 

indicações da própria Eneida vem do grego aornon: „[lugar] sem aves‟, pois das águas 

exala um cheiro que espanta a vida.  A Entrada do Orco compreende uma vasta caverna 

– spelunca alta - entre as rochas, boca espantosa, defendida por densa e sombria 

vegetação e bosques - luci.  Do centro exalam vapores nauseabundos – halitus - 

infestando os ares (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 237-240).
60

 Possivelmente, esses odores no 

imaginário romano remetiam ao próprio cheiro da putrefação, do bolor, de coisas 

mortas.  

Postas em analogia, o princípio do Averno traduz alguns elementos da 

domus romana como um uestibulum, compreendido aqui como um espaço fechado que 

antecede a entrada de um edifício (OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 2048). 

Nesse lugar estão encerradas as desditas humanas: o Remorso - Luctus;  a Enfermidade 

– Morbus; a Velhice Inamável - Senectus Tristi; o Medo – Metus e a Pobreza – Egestas 

(VIRGÍLIO. Eneida, VI. 274-281). A própria morte personificada ali se acolhe: Letum, 

que é, por sua vez, a potência de morte, o próprio ato de morrer (OXFORD LATIN 

DICTIONARY, 1968: 1018). Esse Vestíbulo possui um limen, soleira, onde está 

sentada a Guerra Mortal - Bellum Motiferum –; instala-se a Discórdia e os tálamos das 

Fúrias. Nas portas - in foribus – aglomeram-se criaturas bestiais, algumas delas abatidas 
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 Segundo Felton, os gregos suspeitavam que algumas grutas ao sul da Grécia e da Itália fossem „portas 

de acesso‟ para o submundo, como Cape Taenarum, na região meridional do Peloponeso.
 
Aos pés do 

Averno localizava-se um dos quatro principais oráculos de consulta aos mortos. Os outros três eram 

Acheron em Thesprotia, Heracleia Pontica, ao sul do Mar Negro e Tainaron (Taenarum), ao sul da 

Grécia.   
60

 spelunca alta fuit uastoque immanis hiatu, 

  scrupea, tuta lacu nigro nemorumque tenebris, 

  quam super haud ullae poterant impune uolantes 

  tendere iter pennis: talis sese halitus atris                

  faucibus effundens supera ad conuexa ferebat. 

  [unde locum Grai dixerunt nomine Aornum.] (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 237-242) 

 

  [(…)  alta espelunca 

  Houve, de largo hiato, pedregosa, 

  D‟um negro lago e de medonhas sombras 

  De tenebrosos bosques, defendida: 

  Sobre a qual ave alguma podia  

  Passar voando impune. Tal, surgindo, 

  Pestilente vapor das Autras fauces, 

  Té a celeste abóbada subia, 

    D‟onde os Gregos Aórnon lhe chamaram] 

 



78 

 

por Hércules: a Hidra de Lerna; Briareu de cem braços – Briareus centumgeminus; 

Centáuros – Centauri; Cila- Scyllae; Górgonas e Harpias – Gorgones Harpyiaeque 

(VIRGÍLIO. Eneida, VI. 286-290).   

De um espaço comprimido e um amontoado de sombras, como no Hades 

homérico (HOMERO. Odisséia, XI. 40-45), a geografia do Averno chega quase a um 

espaço sistemático, com divisões e fronteiras (como aquelas formadas pelos rios 

Aqueronte, Cocito, Estigie, Flegetonte e Letes) e as sombras revelam plena capacidade 

de sentir, lembrar e reconhecer. Além do mais, não se trata de um Deus, mas sim 

Deuses que exercem o imperium (domínio) sobre as sombras caladas.
61

 Com pesos e 

funções diversificadas, as potestades ligam-se de forma específica a cada uma dessas 

regiões infernais.  Cumont sugere que esse „reino imaginário‟, historicamente, agrega os 

referentes concretos e institucionais do mundo dos vivos, como a própria organização 

jurídica da qual a própria organização ctônica é uma projeção irrepreensível 

(CUMONT, 1959: 75). Além de protegido por muralhas e rios intransponíveis, o Orco é 

governado por potestades soberanas, Plutão e Prosérpina, seus juízes, Minos, Éeaco e 

Radamante, proferem sentenças a partir de um códice moral pré-estabelecido que as 

Fúrias ou Eríneas executam com afinco.  

Os mortos não são todos iguais, desempenham papéis e encontram-se em 

localizações distintas no mundo dos mortos: nos primeiros umbrais estão as crianças 

arrebatadas prematuramente do colo das mães (VIRGÍLIO. Eneida,VI. 426-428). Os 

condenados à morte, por crimes supostos, são conduzidos ao tribunal presidido por 

Minos que inquire as sombras sobre a vida e os crimes acusados (VIRGÍLIO. 

Eneida,VI. 431-432). Num local apartado estão os suicidas que, vencidos da própria 

amargura, não conseguem o almejado sossego nas terras do Averno. Ao que tudo 

indica, não se trata aqui do sacrifício heróico, exaltado na referência aos Campos 

Elísios, menos ainda do suicídio político louvado pela nobilitas, mas de uma categoria 
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  Di, quibus imperium est animarum, umbraeque silentes 

     et Chaos et Phlegethon, loca nocte tacentia late,                

     sit mihi fas audita loqui, sit numine uestro 

     pandere res alta terra et caligine mersas. (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 264-267) 

     

      [Deuses que o império exerceis sobre as almas, as sombras caladas, 

o Caos sem luz, Flegetonte, morada das noites silentes! 

Seja-me lícito manifestar-me a respeito das coisas 

por mim ouvidas, contar os segredos do abismo e das trevas!] 
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covarde de evasão da vida que o poeta parece reprovar e que reverbera no próprio 

imaginário romano. 

Não distante dali e circundado por uma Selva de Mirto, árvore sagrada de 

Vênus, estão os „Campos Lugentes‟ e todos os miseráveis que se deixaram consumir 

pelo Amor: ali foi parar a sombra de Dido, que recusa a fitar de frente seu algoz, Enéias, 

em trânsito com a Sibila. A cena remete diretamente ao Livro IV, no qual a 

vulnerabilidade da rainha contrasta com a persistência férrea do herói que não se deixa 

amolecer pelos encantos da soberana cartaginesa. Levada ao desespero, não suporta a 

partida do amante e enterra no peito o gládio de Enéias (VIRGÍLIO. Eneida, IV. 645-

647). Indiretamente, a uirtus do líder troiano, obediente à lógica do fado – fatum – 

parece se opor à construção da imagem orientalizada e amolecida do rival político de 

Augusto, Marco Antônio, acusado de se render aos encantos de uma rainha estrangeira, 

provocando a ruína e a própria morte.    

 Em seu percurso pelo mundo inferior Enéias chega a um local de 

bifurcação: à direita vislumbra o Palácio de Plutão e os Campos Elísios, à esquerda, o 

Tártaro. O efeito desse alinhamento não nos parece aleatório: os exempla negativos e 

tormentos do Tártaro salientam a plenitude dos ditosos habitantes dos Elíseos. Os vários 

tipos paradigmáticos que estão no Averno transferem, através da memória de virtude ou 

transgressão, um exemplum a ser emulado ou evitado. Essa ideia encontra eco nas 

palavras de Flégias
62

, que admoesta aos demais e clama incessantemente entre as 

sombras 

[Aprendei a justiça com o meu conselho a não ultrajar os deuses] 

(VIRGÍLIO. Eneida, VI. 620)
63

  

 

 Traduz-se monitus por „aviso‟, „advertência‟ ou „conselho‟. Substantivo que 

pertence ao mesmo grupo semântico do verbo moneo que significa „fazer recordar‟, 

„avisar‟, „iluminar‟ „instruir‟ e do vocábulo monumentum (OXFORD LATIN 

DICTIONARY, 1968: 1130). Segundo Jacques Le Goff, nos tempos de Cícero, 

monumentum se especializa em dois sentidos: marco comemorativo de arquitetura ou 

escultura; ou um monumento funerário destinado a perpetuar a recordação de uma 

pessoa no domínio em que a memória é particularmente valorizada: a morte (LE GOFF, 

1996: 15). A memória paradigmática referenciada acima, no hexâmetro de Virgílio, 
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 Pai de Íxion, castigado por ter ateado fogo ao templo de Apolo em Delfos. 
63

  [Discite iustitiam moniti et non temnere diuos] (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 620) 
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atende ao propósito de comunicar um exemplum ou ensinamento, sentido que é 

reforçado pelo verbo disco que significa, apreender, instruir ou se informar. Por sua vez, 

os vários personagens lendários, primordiais, arquetípicos ou ainda os varões destinados 

ao nascimento
64

, encontrados pela difícil jornada do Averno, formam com a uirtus do 

herói uma espécie de „superfície de tensão‟ e dirigem ao interlocutor algum tipo de 

mensagem, seja de cunho moral e ou político. 

Ao pé de uma rocha, Enéias mira a imponente fortaleza que guarnece a 

cratera tartária, que impede de sair aquilo que está dentro. Com sua corrente flamejante, 

o Flegetonte forma em torno da tríplice muralha uma espécie de fosso protetor 

(VIRGÍLIO. Eneida, VI. 548-551). Numa torre de ferro, Tisífone, uma das Fúrias, 

exerce uma vigilância constante; as portas são de ferro tão duro que nem mesmo as 

forças divinas são capazes de solapar (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 573-575). Quem se 

encontra ali encerrado?  Muitos que desafiaram a soberania de Júpiter: os Titãs, 

fulminados pelo Altissonante, os filhos de Aleo (Oto e Elfiates)
65

 e Salmoneu, que 

tentou forjar os raios de Júpiter (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 580-595). Também Íxion, que 

tentou violar Juno e Piritoo que tentou raptar Proserpina. A punição que lhes atribui 

Virgílio é a mesma que Homero fixa para Tântalo na Odisséia, ou seja, condenado a 

padecer, eternamente, fome e sede (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 601-607;  HOMERO. 

Odisséia, XI. 583-592). O Tártaro virgiliano recebe homens cujas faltas equiparam-se, 

em gravidade, às dos seres legendários. „Aqueles que aos irmãos nutriram ódio, no 

curso da vida, aquele que feriu o pai [entre outros] - hic quibus inuisi frates, dum uita 

manebat pulsatusue parens (Virgílio. Eneida,VI. 608-609). Atentar contra o progenitor 

é considerada ofensa direta aos mores romanos, na medida em que o pai é o depositário 

da tradição e a expressão viva dos ancestrais, lembrando que parens pode tanto 

significar patriarca, pai, quanto antepassado (OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 

1318). Atrocidade que forma um contraste marcante com o heroísmo de Enéias, que, 

sobre os ombros carrega Anquises pra fora de Tróia em chamas (VIRGÍLIO. Eneida, II. 

717-725). 

 A subversão dos laços consangüíneos, por sua vez, remete à quebra da 

fides, valor e ideal sobre o qual se constroem as alianças políticas e a relação de amicitia 
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 Aqui nos referimos especificamente às almas dos varões destinadas ao nascimento, nomeadas por 

Anquises nos vales do Elísio.  
65

 Oto e Elfiates cometeram o crime de desafiar os olímpicos, intentando entre outras coisas, escalar o 

Olimpo. Seu castigo no Tártaro consistia em estarem atados a uma coluna cheia de cobras e eternamente 

atormentados pelos gritos de uma coruja.  
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no mundo romano (WINTERLING, 2009: 36-37).
 66 

Também, nesse abismo, estão 

aqueles que „ímpias armas seguiram e nem temeram trair a fé de seus senhores‟ - arma 

secuti impia nec ueriti dominorum fallere dextras (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 612-613). 

Reprovações que fazem todo o sentido ao se ter em conta a historicidade da Eneida 

marcada pela memória recente dos Dois Triunviratos, proscrições, guerras civis, 

alianças firmadas e dissolvidas ao sabor das circunstâncias. Segundo nota do tradutor da 

Eneida da LOEB, H. Rushton Fairchough, impia arma é uma alusão possível à guerra 

lançada contra a pátria (FAIRCHOUGH, 1916: 549). Portanto, ninguém menos que 

Lúcio Sérgio Catilina – cuja conspiração denunciada no Senado, motivou a composição 

das Catilinárias ciceronianas e foi descrita por Salústio - encontra-se suspenso num 

rochedo do Tártaro, quadro que, no Livro VIII, Virgílio acrescenta ao escudo de Enéias 

(VIRGÍLIO. Eneida, VIII. 666-669).  

 Junto aos traidores da fides e do povo romano, o poeta de Mântua coloca 

„aqueles que por adultério foram mortos, os que acumularam grandes tesouros sem 

repartir com os seus ou envolveram, em prejuízo, seus clientes‟ (VIRGÍLIO. Eneida, 

VI. 609-611). Tendo em vista que os poetas dependem do reconhecimento do patronus 

para a projeção de seu trabalho, legitimado através da auctoritas do protetor, fica fácil 

deduzir porque Virgílio lança no Tártaro os que atraiçoaram ou negligenciaram seus 

protegidos.
67

 Através da via negativa exalta a generosidade dos cultores das artes e 

principalmente de Augusto, seu patronus. Essas relações fazem parte do imaginário 

romano republicano que é recolocado pelo poeta dentro do projeto de poder do 
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 AloysWinterling (2009), em um dos capítulos do livro Politics and Society in Imperial Rome, se 

debruça sobre a complexidade das relações sociais e de poder no Principado romano a partir da 

reformulação dos quadros em que se assentava a tradicional relação de amizade e clientela. O autor 

esclarece que a palavra amicitia tanto pode traduzir o elo de confiança e reciprocidade cultivado entre 

aristocratas (ou iguais) quanto designar uma aliança firmada sob o signo da fides e no calor dos 

acontecimentos, com o propósito de obter posição e vantagens políticas. O Princeps torna-se o vértice das 

relações e os laços de clientela e amizade continuam desempenhando capital simbólico na política 

imperial e condição necessária para manutenção do status da aristocracia (WINTERLING, 2009: 39). 

Tornar-se amicus do Imperador, em geral, é motivo de orgulho para o membro da nobilitas. Não obstante, 

a proximidade da casa imperial aumenta a visibilidade e a honra, tanto quanto amplia a margem de risco. 

Esse privilegiado pode atrair sobre si toda sorte de acusação, suspeita de traição, quebra da fides e 

envolvimento em conspirações palacianas, que avultam, especialmente, em momentos de transição 

política. 
67

 Enquanto a amicitia descreve uma relação entre iguais o Patronato traduz uma relação assimétrica. 

Espera-se de alguém que se encontra no topo assistência do mais variado tipo: desde apoio em alguma 

disputa jurídica, proteção, até assistência financeira mais básica na forma de sportulae em se tratando da 

plebe romana. Essas relações penetram os variados campos da realidade social, institucional, distribuição 

de cargos e das honras, o campo jurídico e até mesmo a carreira militar. Um séquito numeroso de clientes 

é a materialização visível do poder do patronus. O próprio Imperador, como argumenta David Shotter 

(2005) no livro Augustus Caesar, converte-se num patronus com uma clientela variada. Encontramos 

desde senadores e cavaleiros que devem sua posição ou cargo administrativo à generosidade do Princeps 

até uma plebe copiosa que se delicia com os espetáculos financiados às suas expensas.   
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Principado augustano e que por si só fazem sentido quando pensamos o momento 

político da constituição da Eneida.            

Porém, nem todo o submundo é representado com cores pavorosas por 

Virgílio. Lugar bem aventurado, os Campos Elísios são descritos como providos do Éter 

mais puro, morada das almas felizes, luz brilhante que tudo ilumina, que possui um sol 

próprio com estrelas próprias. Quem está ali? Os que tombaram na guerra em defesa da 

pátria, sacerdotes de vida virtuosa, cantores piedosos que recitaram poemas em honra de 

Apolo, inventores das artes graciosas e os que vivem, por mérito próprio, no meio dos 

homens (VIRGÍLIO, Eneida. VI. 637-641).  Aos bem aventurados foi permitido que 

cultivassem as atividades que lhes apraziam em vida. Alguns dançam em coro e entoam 

versos enquanto outros exercitam o corpo nas verdejantes palestras; aos guerreiros, o 

tão prazeroso ofício das armas exercem e cuidam dos carros e apascentam os cavalos 

(VIRGÍLIO. Eneida, VI. 660-665).   

A narrativa do Descensus Auerno é uma das muitas passagens da Eneida em 

que percebemos em operação o dispositivo narrativo da „progressão‟ ou „prolépsis‟, que 

produz o efeito de imbricamento das temporalidades, que, por sua vez, se 

complementam no poema épico virgiliano. Apesar de o móvel da ação situar-se num 

momento anterior à fundação da urbs, a narrativa se abre em várias fendas que 

permitem entrever tanto o porvir de Roma quanto a época de Virgílio, que enlaça 

expectativas sobre um futuro, para além de Augusto e seu Principado. Passado, presente 

e futuro comprimem-se nas paragens dos Elísios: uma vez ultrapassadas as muralhas 

ciclópicas, que guardam os campos imaculados, Enéias logo encontra seus ancestrais 

Ilo, Dardânio e Assaraco (VIRGÍLIO, Eneida, VI. 648), para mais à frente conhecer sua 

prole divina que culminará em Marcelo, sobrinho do Princeps (VIRGÍLIIO. Eneida, VI. 

873-876).   

Num vale distante Anquises, nomeia os “preclaros varões” que 

perpetuariam a fama da “geração Dardânia” e fariam a glória da futura Roma, 

aguardando apenas o momento de tornarem à superfície e ocuparem seus respectivos 

instrumentos corpóreos.
68

 Segundo Maria Helena da Rocha Pereira (1992), Virgílio, 

neste passo, poderia ter recorrido à enumeração exaustiva das personalidades lendárias e 

históricas de Roma, ao estilo “Catálogo das Naus” da Ilíada, mas não foi este o 
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 Presente na elucidação de Anquises sobre o trânsito e o ciclo de expiação das almas, a idéia da 

metempsicose viabiliza nesse trecho o dispositivo da progressão que opera saltos narrativos para  

períodos distintos da história romana e o tempo do próprio poema, neste caso, o século I a.C.     
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procedimento empregado. O poeta não seguiu nenhum critério seqüencial cronológico, 

retratou cenas diversas da história romana, como um pintor de afrescos. Como no 

Fórum de Augusto, percebemos o esforço de integrar a Gens Iulia à memória 

republicana fabricando a representação de uma urbs harmoniosa e um continuum 

inquebrantável entre as gerações.
69

 

Andrew Wallace-Hadrill, no livro Rome‘s Cultural Revolution, chama a 

atenção para a importância dos ancestrais como topos retórico e expediente agregador 

de capital simbólico no jogo da política romana (WALLACE-HADRILL, 2010: 225). 

Mesmo nos tempos das reformas Augustanas, inexiste em Roma uma ala progressista, o 

discurso romano não fala em termos de ruptura deliberada com o passado. As próprias 

mudanças institucionais conduzidas por Otávio anseiam por afastar da res publica e da 

cidade o mal que a corrompia no presente restituindo uma pureza perdida (LE GALL; 

LE GLAY, 1995:35). Segundo Alain M. Gowing, no livro Empire and Memory. The 

Representation of the Roman Republic in Imperial Culture, o paradoxo do período 

augustano foi ter assegurado a continuidade da República e sua tradição enquanto 

reivindicava um novo começo. Para esse autor, as construções oficiais, boa parte da 

produção literária, festas e cerimoniais encontram o desejo do Princeps de celebrar o 

passado como repositório moral de exempla e anunciar o regime do Principado como 

continuidade e desdobramento natural e necessário da res publica (GOWING, 

2005:19).
70

 No entanto, Lembra Harriet Flower, no livro The Roman Republics, que a 

república dos nobiles, nesse momento, era uma realidade distante e perdida por anos de 

violência e intervenção no processo político, triunviratos e manipulações (FLOWER, 

2010: 30).
71

 Esse distanciamento minou as possibilidades do restabelecimento das 
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 Uma razão prática que o levou a construir seu fórum foi o aumento de demandas e julgamentos que 

exigiam um terceiro (além do Fórum Romano e Fórum de César). Ficou consagrado aos processos de 

Estado e sorteio de juízes. A pressa o levou a permitir o acesso a população antes mesmo de estar 

completa a construção do templo de Marte Vingador (SUETÔNIO. Vida de Augusto, 29.01).  

70
 As Res Gestae dão testemunho da relação do Princeps com os costumes ancestrais e a memória da 

tradição:  

„Mediante novas leis que propus livrei do desuso muitos dos exemplos de nossos antepassados, decaídos 

já em Roma, e eu mesmo deixei para posteridade muitas ações como exemplos a imitar” (Res Gestae, 

08.05) 

 
71

 Essa autora propõe uma nova periodização para uma abordagem metodológica do período republicano 

que visa uma compreensão mais apurada e matizada dos cinco séculos rotulados, grosso modo, de 

„Período Republicano‟ (FLOWER, 2010: 23-24). A fragmentação desse período monolítico em repúblicas 

sucessivas procura dar conta das diferenças práticas entre as instituições desenvolvidas ao longo da 

história romana. Na perspectiva de Flower, Otávio se encontrava distante dessa „República dos nobiles‟ 

tão idealizada - responsável pelas principais conquistas mediterrânicas da urbs - que já havia sofrido 

sensíveis transformações com Mário e principalmente Sila. Este último, no início do Século I a.C, deu 
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estratégias de negociação que mantiveram, por um bom tempo, esse regime vivo. 

Passado que, no tempo de Otávio Augusto, preserva-se tão somente ao nível da 

idealização. 

Em termos de tradição, obviamente, os nostri maiores não consistem num 

fóssil petrificado. Abrem-se, pelo contrário, a toda sorte de investigação disputa e 

resignificação ao sabor das conveniências políticas do momento. Segundo Wallace-

Hadrill, recolocar e legitimar a autoridade dos ancestrais combina com a liberdade de 

inovar no presente e toda a geração de antiquários e poetas augustanos não ficou atrás 

(WALLACE-HADRILL, 2010: 232).     

Para Paul Zanker, o Forum Augusti é o monumento que melhor difundia o 

“Mito do Estado” na Roma daquele tempo, o historiador alemão explica que em frente à 

galeria de Enéias, figuravam os ancestrais da Gens Iulia, que ia de Enéias, Ascânio, os 

reis de Alba Longa, através dos Júlios dos primeiros tempos da República até chegar a 

Augusto. Cabe lembrar que em Roma o poder, a tradição e a ancestralidade - mesmo 

que submetidas a reinterpretações e reelaborações constantes - deveriam ser 

visualizados e, por sua vez, um homem desprovido de ancestrais carecia da iluminação 

que os mesmos podiam instituir.
72

 Muitos vazios foram certamente preenchidos pra 

conferir ao dirigente piedoso uma estirpe valorosa com relevante destaque na história 

romana.
73

 Ao lado, os transeuntes podiam contemplar a galeria devotada aos Summi 

Uiri, chefes que souberam conquistar para o Império Romano, a princípio tão débil, a 

sua soberana potência (SUETÔNIO. Vida de Augusto, 31. 05) Ao que tudo indica, esses 

mesmos summi uiri foram resgatados por ocasião do funeral de Augusto. Informa Dion 

                                                                                                                                               
início a uma sequência de conflitos armados e mudanças constitucionais que minou drasticamente a 

competição e a alternância das magistraturas, ingredientes fundamentais, na opinião de Flower, para a 

manutenção do equilíbrio que caracterizou a „república dos nobiles‘. O Segundo Triunvirato e o 

Principado de Augusto foram, nesse sentido, a culminância de um processo que vinha se estendendo ao 

longo de décadas.    
72

 Uma das condições de se pertencer à nobilitas é estar constantemente sob os olhos e apreciação do 

público. Segundo Geoffrey Sumi, que estuda a afinidade entre performance e poder na cultura política 

romana, cerimônias como casamentos, festas, jogos e funerais tornam-se momentos privilegiados para 

ostentação da uirtus aristocrática assim como uma oportunidade para revelar a capacidade de governar 

(2008: 02).  
73

 Como veremos mais adiante, por parte de seu pai natural, Otávio vinha de uma familia de „homens 

novos‟, algo comum nesse tempo de incorporação das elites municipais itálicas em Roma. Por via da 

adoção tornou-se herdeiro de César e chefe de uma Domus. Possivelmente, as origens que pretende 

ostentar no seu forum são as da Gens Iulia através das quais obtém o reconhecimento de uma 

ancestralidade ilustre e divina ligada à Iúlo, Enéias e Vênus. Podemos ver nessa própria vinculação da 

Gens Iulia aos troianos, a reformulação contante do passado e da tradição, com vista à legitimação 

política no presente, tal como alude Wallace-Hadrill no livro Rome‘s Cultural Revolution (WALLACE-

HADRILL, 2010: 232). Devemos lembrar que somente no Século II a.C aparece na documentação 

literária e numismática essa vinculação dos Iuli a Enéias e Vênus.        
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Cássio, que atrás de uma imagem de cera em tamanho real do Princeps, seguia um 

cortejo de imagens representando os ancestrais de Augusto e os romanos proeminentes, 

começando com o próprio Rômulo e incluindo Pompeu, o Grande (DION CÁSSIO. 

História Romana, LVI. 34). Esses acontecimentos se inscrevem numa proposta 

pedagógica, semelhante a do séquito de heróis, lendários e históricos, que através do 

recurso equifrásico Virgílio faz desfilar diante de seus contemporâneos. Tal proposta é 

apresentar um repertório de modelos a serem emulados, ressaltar a virtude imanente que 

perpassa todos os tempos.  

Os reis de Alba ocupam o primeiro quadro. Sílvio, filho póstumo de Enéias 

- tua postuma proles -, ganha relevo na medida em que é o primeiro nascido da união 

dos troianos com o povo itálico, rei e pai de reis - regem regumque parentem 

(VIRGÍLIO. Eneida, VI. 763-765), ascendência de toda uma linhagem albana. Carrega 

esse nome por ter sido criado nas selvas – siluae. 
74

 Da enumeração de alguns reis 

albanos, Cápis, Sílvio Enéias e Numitor - este último, avô dos gêmeos, nascidos de sua 

filha Ília - segue para o „majestoso Rômulo‟, desde já, favorito de Júpiter, e a fundação 

de Roma (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 776-778). Virgílio coloca na boca de Anquises as 

predições sobre a fisionomia excepcional da urbe e sua „sina‟ de liderar as cidades do 

mundo.  

[Eis ali, filho, aquela ínclita Roma 

Que há de igualar, sob os auspícios deste 

Com o império a Terra, com o valor o Olimpo. 

E encerrar em seus muros montes sete: 

Feliz com a sua prole de homens grandes] (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 

781-784)
75

 

 

Da fundação da cidade, a visão do poeta salta para o „ponto máximo‟ da 

história romana que sob o governo de César Augusto culmina na nova “Idade de 

Ouro”.
76

 Tal deslocamento diacrônico não é puramente aleatório, possivelmente tem o 
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 Segundo tradição registrada por Dionísio de Halicarnasso, Lavínia temendo qualquer perseguição parte 

de Ascânio, sucessor de Enéias e primeiro rei de Alba, protege-se nas florestas onde tem o filho em 

segurança. Após a morte do meio irmão é posteriormente aclamado rei por vontade popular (DIONÍSIO 

DE HALICARNASSO. Antiguidades Romanas, I. 70).   
 
75

 En huius, nate, auspiciis illa inclita Roma 

    imperium terris, animos aequabit Olympo, 

    septemque una sibi muro circumdabit arces, 

    felix prole uirum (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 781-784) 

 
76

 Das celebrações oficiais, os ansiados Jogos Seculares, realizados, finalmente, entre os dias 30 de Maio 

e 03 de Junho do ano 17 marcam no imaginário religioso romano a renovação do saeculum e o retorno 

simbólico a Idade de Ouro, momento idílico de abundância e felicidade plena da humanidade, em estreita 
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propósito de vincular ao tempo do poeta o mote da renovação, sinalizar a nova fundação 

de Roma, sugerida pelo verbo condo que pode tanto trazer o sentido de „restaurar algo 

ao seu lugar de origem‟ quanto „instituir‟ ou 'fundar‟ (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 792; 

OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 395). O elogio da idade de Augusto parece 

conscientizar Enéias da importância de cumprir os desígnios dos fata e confirmá-lo em 

sua vocação, como progenitor de uma „linhagem ilustre‟. 

Os quadros de Virgílio se alternam, revelando ao interlocutor os heróis 

históricos que por seus feitos „sobre humanos‟ e sua fidelidade à res publica alcançaram 

fama imorredoura. De um lado, temos os reis de Roma e, de outro, as famílias e alguns 

„célebres‟ do período republicano, exempla de devoção à pátria e sacrifício pessoal, por 

exemplo, Bruto, que combateu a soberba de Tarquínio e estabeleceu o Consulado. “Pela 

formosa liberdade” - pulchra pro libertate – pôs de lado os sentimentos de pai e deu 

morte aos próprios filhos por terem estes, tomado o partido do rei expatriado 

(VIRGÍLIO. Eneida, VI. 819-823).  Mesmo senso de dever que levou o severo 

Torquato
77

, da Gens Mânlia, a disciplinar com a morte o filho, por ter abandonado o 

posto de batalha (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 825). Paulo Emílio e Lúcio Mumio, juntos, 

são ilustrados como terríveis vingadores e antagonistas de aqueus (VIRGÍLIO. Eneida, 

VI. 836-840). O primeiro, derrotou Perseu em 168 a.C, rei macedônico que se dizia 

descendente direto de Aquiles, e o segundo arrasou „exemplarmente‟ Corinto em 146 

a.C, capital da Confederação Aquéia que se insurgiu contra o domínio romano. A figura 

de Catão, o Censor, por si, evoca os atributos de frugalidade e a disciplina, tal como 

Atilio Régulo remete à austeridade, marcas indeléveis dos ancestrais romanos 

(VIRGÍLIO. Eneida, VI. 841). Vale lembrar que o sucesso militar é também uma via 

para a legitimação do poder em Roma.  Lançar-se ao perigo é uma forma de agregar 

valor ao general que ao sair vitorioso pode mostra-se felix, agraciado da divindade. 

Exemplos de deuotio e uirtus são também extraídos das Guerras Púnicas. Três ferozes 

opositores de Cartago são nomeados: Cipião o Africano, que derrotou Aníbal em Zama, 

(201 a.C); Quinto Fábio Máximo Cuntactor ou o „Contemporizador‟, que salvou a urbs 

depois da derrota do lago Transímeno (217 a.C) e Marcos Cláudio Marcelo (VIRGÍLIO. 

Eneida, VI. 845-855). A alusão desse último comandante romano, vencedor dos 

gauleses, opositor de Aníbal e último a depositar os spolia opima no templo de Júpiter 

                                                                                                                                               
interação com as divindades. Festividades lembradas com vivacidade pelo Carmen Saeculare de Horácio. 

O Século de Ouro é também tema de um dos frisos da Ara Pacis que congela na narrativa imagética uma 

retrato da fertilidade da aurea aetas (HOLLIDAY, 1990: 545).  
77

 Titus Manlius Torquatus, Cônsul em 347 a.C.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Titus_Manlius_Torquatus
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Ferétrio, lança luz sobre seu homônimo e distante descendente, também potencial 

sucessor de Augusto, que morre prematuramente aos 19 anos de idade.
78

  

Talvez, o propósito de apresentar tal „galeria de celebridades‟ não seria tanto 

salientar os feitos individuais, mas antes chamar a atenção para o conjunto, para a 

matriz dos “preclaros varões”, da cidade de Roma. Virgílio os enumera como se 

houvesse algo em comum entre eles, apesar das barreiras temporais que os separam, 

como se o “Cortejo dos Heróis” fosse a marca dessa „essência imutável‟ da cidade e 

todos, de Enéias a Augusto, estivessem comprometidos com essa „destino romano‟. As 

ações de Enéias no Lácio não configuram um prelúdio dessa „missão fundadora‟ e da 

política „de paz‟ conduzida por Roma? Ganha precedência sobre o mote do kléos 

(glória) e timé (honra) individuais o tópico da fundação – conditio - da Nova Tróia.  

  Se podemos localizar a presença de lugares comuns – topoi - na 

configuração dessa geografia do submundo tomados, por exemplo, de Homero, Virgílio 

os ressignifica, tornando-os inteligíveis para o público de sua epopéia. O Descensus 

Auerno pode ser entendido como parte do empreendimento que evidencia as marcas do 

heróico na Eneida. As virtudes do herói reforçam-se tanto pelo contraste com os 

condenados do Tártaro quanto pela aproximação moral dos exempla encontrados nos 

Campos Elísios. Movimento semelhante ao do descendente, Augusto, que retoma sob a 

égide da República Restaurada, Res Publica Restituta, a memória dos summi uiri 

(homens ilustres) e do passado republicano. Também um movimento de iluminação na 

jornada do herói que toma, então, consciência do destino que o implica como princípio 

e liame de uma prole divina. Em parte, Enéias concilia-se com seus fados, percebe-se 

envolvido numa missão que ultrapassa de longe sua existência. Conhece-se fundador de 

uma Gens divina e cujo destino, na Epopéia de Virgílio, se confunde com o da própria 

urbs. Enéias transita pelos domínios da morte para sair dele ileso, não está obrigado, 

porém, a cruzar mais uma vez as águas do Éstige nem a galgar novamente as paragens 

do Elíseo. Os fados apontam a Enéias uma sorte distinta dos outros homens: a dádiva da 

apoteose e o domínio dos astros, para onde será erguido nos braços da mãe imortal.   
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 Stephen Harrison sugere uma aproximação de Palante com o Jovem Marcelo na narrativa, ambos são 

miserande puer, (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 882 e XI. 42) representarem a esperança interrompida de uma 

carreira política e militar de sucesso. (HARRISON, 2006:166)     
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CAPÍTULO 3 

 

ENTRE A CONSECRATIO DE AUGUSTO E A DIVINIZAÇÃO DE ENÉIAS: AS 

PROMESSAS DO FATUM E A LEGITIMAÇÃO DE UM MITO 

 

Durante o Principado, a circulação de relatos míticos sobre heróis 

divinizados experimentou novo fôlego: Hércules e principalmente dos fundadores, 

Enéias e Rômulo. Quanto à Eneida de Virgílio, está ausente uma descrição direta da 

morte e divinização de Enéias, seja porque o autor morreu com o poema inacabado, 

mas, muito possivelmente, porque não constava no plano geral da composição. O 

poema abre no curso da façanha marítima troiana e finaliza com a derrota do rival de 

Enéias, Turno, e o estabelecimento da paz no Lácio. Não obstante, a divinização de 

Enéias aparece sob a forma de promessa, como na passagem do Livro XII na qual 

Júpiter menciona que indiges Enéias alcançaria os astros e teria sede no Olimpo, 

segundo as disposições do destino – fatum – (VIRGÍLIO, Eneida, XII. 791-795).  

O centro da ação na Eneida encontra-se no tempo mítico, anterior à própria 

gênese da cidade, seu intuito: demonstrar a „altivez‟ e „antiguidade‟ do povo romano e 

explicar o fatum (destino) excepcional deste “povo conquistador”. O poema épico tanto 

lança luz sobre os acontecimentos recentes da história romana quanto utiliza do quadro 

de referências mentais dos interlocutores, sua memória recente, para ilustrar os mitos.  É 

recorrente nos versos da Eneida o efeito de imbricamento das temporalidades, que 

entrecruzam e se completam no esquema geral da narrativa conferindo inteligibilidade 

umas às outras; destacamos quatro que nos servem como chave de leitura da epopéia de 

Virgilio e nos ajudam a compreender as relações entre as divinizações de Enéias, César 

e Augusto na obra. Tentamos ainda compreender como essas múltiplas temporalidades 

se entrelaçam na narrativa poética e se remetem aos acontecimentos políticos e 

religiosos da época, tendo em vista a política de legitimação da Gens Iulia, a disputa 

acerca da memória e à consecratio de César, as ambições do Princeps e as inquietações 

acerca da transmissão do poder no âmbito da domus.   

Entre as temporalidades constituintes do relato da Eneida há 'o presente da 

narração' no qual se encontra o móvel da ação e que a voz do poeta flexiona para os 

múltiplos ambientes da trama, seja ele o mar revolto, as assembléias no Olimpo 

(VIRGÍLIO. Eneida, I. 80-123), o palácio de Dido (VIRGÍLIO. Eneida, I. 520-578) os 

caminhos do Averno (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 268- 901)  ou as pelejas no Lácio. Há o 
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„passado‟ que abrange tudo aquilo que se encontra antes, durante e imediatamente 

depois da Guerra de Tróia; a título de menção, esse passado tanto é evocado pelas cenas 

da Guerra representadas no templo de Juno em Cartago (VIRGÍLIO. Eneida, I. 455-

489), quanto relembrado por Enéias na corte da rainha Dido, ao narrar para os ouvintes 

os últimos momentos de Tróia (VIRGÍLIO. Eneida, II. 01-804), os trabalhos e a 

exaustiva peregrinação por terras e mares (VIRGÍLIO. Eneida, III. 01-718).  

A narrativa da Eneida se abre também em várias fendas que permitem 

entrever o porvir de Roma e o próprio tempo de Virgílio, sob a forma, muitas vezes, de 

um „futuro prognosticado‟.  A título de exemplo, cabe mencionar as profecias de Júpiter 

(VIRGÍLIO. Eneida, I. 223-304 e XII. 791-842), a passagem em que Anquises aponta 

ao filho as almas dos insignes varões que irão nascer (VIRGÍLIO. Eneida, VI 223-304 e 

XII. 791-842) , a composição do escudo de Enéias com cenas da História Romana, em 

destaque o quadro da Batalha de Accio (VIRGÍLIO. Eneida, VIII. 608-728) e a visita do 

herói ao futuro sítio de Roma, conduzida pelo rei Evandro (VIRGÍLIO. Eneida, VIII. 

306-368). É um „Futuro prognosticado', mas que se configura como 'campo de 

experiência', repertório de um conhecimento compartilhado do poeta com seus próprios 

interlocutores. Hugo Francisco Bauzá, no livro Virgílio e seu Tempo, reconhece tanto 

nas predições de Júpiter quanto nas de Anquises, não profecias mas „postfecias‘, 

originadas a posteriori, pois trazem à tona acontecimentos que o público romano, em 

geral, sabia como consumados e não ignorava a ordem dos fatos (FRANCISCO 

BAUZÁ, 2008: 210).  

Por fim, no bojo deste „futuro prognosticado‟ na narrativa percebemos a 

intromissão do próprio „horizonte de expectativa do poeta‟ enquanto o esperado, mas 

ainda não completamente experienciado: expectativas quanto às conquistas vindouras 

que apontam rumo ao Oriente, numa espécie de continuação do empreendimento de 

Alexandre (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 794-805)
79

, expectativas quanto à celebração dos 

Jogos Seculares (VIRGÍLIO. Eneida, VIII 793-794), à consecratio de Augusto 

(VIRGÍLIO. Eneida, I. 289-290) e à continuidade dentro do Principado.  

Para Reinhart Koselleck, no livro Futuro Passado, 'expectativa' e 

'experiência' são categorias confessadamente formais, seu grau de generalidade é 

                                                 
79

 As revelações de Anquises noticiam as insólitas dimensões do domínio romano ao compará-lo, por 

aproximação, com as peregrinações de Hércules e as andanças de Baco, com seu carro arrastado por 

tigres. Seu advento perturba e inspira temor aos habitantes do Nilo, reinos Cáspios e Terra Meótica, assim 

como promete estender-se para além do Garamantes e do Indo, na trilha das conquistas de Alexandre, o 

Grande (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 794-805). 
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dificilmente superável, mas seu uso extremamente necessário, pois remetem à 

organização humana e cabem para compreendermos a dinâmica do tempo histórico 

(KOSELLECK, 2007:307). Essas categorias não traduzem simplesmente uma ligação 

cronológica da sociedade com o tempo, mas depoem sobre a maneira como os homens 

pensam a tradição, o herdado e o vivenciado e a partir dessa „experiência‟ organizam 

suas projeções de futuro. De acordo com Koselleck, tratam-se de categorias analíticas, 

pois permitem rastrear a tensão entre temporalidades justapostas na documentação e 

históricas na medida em que a relação entre „campo de experiência‟ e „horizonte de 

expectativa‟ é dinâmica e imprime dinamicidade à História.
80

 Para esse teórico, a 

presença do passado difere da presença do futuro, pois não existe uma experiência 

cronologicamente mensurável, mas ela se aglomera para formação de um todo em que 

“muitos estratos de tempo anteriores estão simultaneamente presentes, sem que haja 

referência a um antes ou depois” (KOSELLECK, 2007:311). A cada momento ela se 

compõe de tudo o que se pode recordar da própria vida ou da vida de outros.  O 

horizonte, ao contrário, não tem o sentido de concretude que transmite a experiência, 

mas se expressa como um „futuro presente‟, voltado para o „ainda não‟, para o que pode 

ser previsto.  

Aplicadas à Eneida, essas categorias nos servem para pensarmos a interação 

entre o tempo mítico da narrativa e o próprio tempo de Virgílio que estão alinhados na 

narrativa poética pelo desdobramento enigmático do fatum. Essa temporalidade 

teleológica rege os acontecimentos, dispõe, por vezes, contra a vontade do herói e nem 

mesmo o próprio Júpiter consegue alterá-la. Recorrendo ao efeito determinante e 

protetor do fatum, a expectativa pode minimizar a imprevisibilidade que a assombra. 

Pela via profética, Virgílio anuncia que, assim como o divino ancestral Enéias, sua prole 

tomará o caminho das estrelas, desta forma conferindo legitimidade à domus que se 

                                                 
80

  Como exemplo, Koselleck emprega a „sociedade agrária feudal‟ que denota um modelo temporal 

diferenciado daquele introduzido com a dita „Modernidade‟: ali o „campo de experiência‟ parece 

comprimir o „horizonte de expectativa‟, quase tudo está em consonância com os ciclos naturais e mesmo 

as inovações técnicas parecem se impor com tamanha lentidão que não perturbam o ritmo da vida. Em 

termos de pensamento cristão, as próprias expectativas que se projetavam para além da experiência e 

dirigiam-se para um mundo concebido além deste. Convivia-se com a proximidade constante da 

destruição terrena e, mesmo quando não confirmadas, as profecias apocalípticas podiam ser reiteradas. 

Com o advento da modernidade, a ideia de progresso alimentou a possibilidade de uma busca terrena da 

perfeição, inserindo o vetor de fricção entre passado (tradição) e futuro. Noção que depositou no 

horizonte a possibilidade material e humana de aperfeiçoamento da vida na Terra (KOSELLECK, 2007: 

317-319). Esta não coincidência foi testada aos limites com os processos revolucionários europeus: o 

fator de aceleração do tempo histórico aliado aos projetos utópicos de implosão da tradição fez com que o 

„horizonte de expectativa‟ se alargasse ao ponto de engolir o „campo de experiência‟.     
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dizia ligar ao troiano por parentesco direto. Vínculo e herança divina que como relíquias 

sagradas eram ostentados, por uma casa de governantes, a Domus Iulia, que por meio 

século conduziu os rumos de Roma e do Império.  

 

 3.1. A Divinização de Enéias em Virgílio e na Literatura do Principado 

 

Na Eneida de Virgílio, a divinização heróica desponta num plano temporal 

distinto daquele em que se desenrola a ação no poema. Insere-se num „futuro 

prognosticado‟ e num plano estabelecido para além da ação humana no épico romano. 

Mais do que superpostas, essas dimensões temporais encontram-se mescladas na trama. 

Como característico dessa epopéia mítico-histórica, o empreendimento troiano no Lácio 

está amarrado a todo o desdobramento ulterior da História Romana e ao 

desenvolvimento excepcional da urbs. Esse futuro chega ao conhecimento do 

interlocutor através das profecias de Júpiter e de outros expedientes narrativos 

caracterizados pelo uso da progressão e da equifrases, como a conhecida descrição do 

escudo de Enéias. Em parte deste „futuro prognosticado‟ o público romano poderia ver e 

reconhecer sua tradição mítico-histórica, assim como poderia discernir acontecimentos 

de seu próprio tempo, por vezes, recentes na memória como a Divinização de César ou 

a Batalha do Accio, o Triunfo de Augusto e os funerais de Marcelo. Para o herói Enéias, 

no entanto, ele se manifesta em potência, assim como um devir envolto nas brumas 

oraculares do qual consegue apenas lampejos. Ao contrário da infâmia sofrida na 

Guerra de Tróia, que provoca as lágrimas e a amargura de Enéias, esse „futuro 

prognosticado‟, por vezes incompreensível, o surpreende e o entusiasma, motivando-o a 

agir ou depositar sua confiança nas disposições do fatum.  

Unicamente uma parcela do porvir se abre ao conhecimento do herói que 

gradativamente torna-se cônscio da missão fundadora que o aguarda e das provações 

que deve enfrentar no Lácio. O destino – fatum - não informa Enéias das circunstâncias 

excepcionais que cercarão sua morte nem ao herói, diretamente, é prometida a 

imortalidade. Toda a conversa sobre a divinização do filho de Anquises e sua futura 

acolhida no grupo dos imortais passa-se numa dimensão distinta da humana. As duas 

referências detectadas na Eneida e que analisamos a seguir aparecem nos diálogos 

travados no Olimpo, mais especificamente nas revelações de Júpiter sobre o futuro do 

povo troiano. Posicionados nas extremidades do épico virgiliano (VIRGÍLIO. Eneida, I. 

223-304; XII.791-842), os diálogos olímpicos têm em comum o ensejo, ou seja, a fúria 
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de Juno e a persistência do rancor contra os teucros. Ambos terminam com as 

revelações proféticas de Júpiter e a determinação irresoluta do Onipotente em preservar 

incólume o fio do destino.  

  No Livro I da Eneida, a profecia de Júpiter dirige-se às aflições de Vênus 

que teme pela conservação do filho e a realização das glórias que lhe reservam os fados. 

Inquietações que originam da tempestade que Juno, com a ajuda dos ventos, incita 

contra os troianos, dispersando grande parte da Armada e levando a pico várias 

embarcações (VIRGÍLIO. Eneida, I. 80-123). Desrespeitado em sua soberania, Netuno 

intervém, espantando os ventos que revolvem seu domínio aquoso (VIRGÍLIO. Eneida, 

I. 124-156). Aplacada a tormenta, Vênus corre ao encontro do pai, questionando a razão 

das adversidades que caem sobre a prole. Júpiter é nomeado aquele que „com eterno 

domínio governa o mundo dos homens e dos deuses‟ – qui res hominumque deumque 

aeternis regis imperiis (VIRGÍLIO. Eneida, I. 228-230). A deusa recorda ao soberano 

as antigas profecias que prometiam à linhagem de Teucro o domínio da terra e dos 

mares, inquietações às quais Júpiter responde:  

 

[Não tenhas medo Citeréia: imotos 

Os destinos dos teus se te conservam. 

De Lavínio a cidade e os prometidos 

Muro verás; será por ti aos astros 

O magnânimo Enéias sublimado: 

E deste meu propósito não mudo] (VIRGÍLIO. Eneida, I. 257-260.)  
81
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 [Parce metu, Cytherea: manent immota tuorum 

    fata tibi; cernes urbem et promissa Lavini 

    moenia, sublimemque feres ad sidera caeli 

    magnanimum Aenean; neque me sententia vertit]  (VIRGÍLIO. Eneida, I. 257-260)   

 

Cabe ressaltar que no hexâmetro duzentos e cinqüenta e nove o tradutor José Victorino Barreto Feio, por 

razões estilísticas, opta por traduzir a expressão „feres ad sidera‟, por „ser [Enéias] aos astros sublimado‟. 

O verbo fero (transportar), que aparece na segunda pessoa do singular do presente do indicativo, 

encontra-se em referência ao acusativo plural sidera que antecedido pelo sintagma preposicionado ad 

deve ser traduzido como „para‟ ou „para junto de‟. Por sua vez, sublimem aparece no mesmo hexâmetro 

como adjetivo que acompanha o nominativo singular Aenean e não com a função sintática de particípio, 

como aparece nesse tradutor. Apesar de bastante conhecida, a tradução de Carlos Alberto Nunes para 

esses dois hexâmetros da Eneida modifica completamente o sentido de divinização celeste ao considerar 

que o nome e não o próprio Enéias alcançará os astros.   

 

[(verás)… até aos astros o nome elevar-se de Enéias  

de alma sublime. Mudança não houve no meu pensamento] (VIRGÍLIO. 

Eneida, I. 259-260. Trad. Carlos Alberto Nunes)   

   

No verso latino não existe nenhuma referência a nome ou fama do troiano alçados às estrelas. Aenean, 

como marca de acusativo singular, revela claramente quem sofre a ação na frase. Para, especificamente, 

os dois últimos versos do trecho citado, a tradução de H. Rushton Fairclough da coleção LOEB nos 

parece mais literal e atenta ao emprego dos casos em latim. 
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Como sugerem esses hexâmetros, Enéias destina-se ao etéreo e residência 

dos deuses olímpicos e não ao mundo inferior ou aos Campos Elíseos -  morada dos 

bem aventurados, onde o herói encontra a sombra do pai Anquises no Livro Sexto da 

Eneida. Cabe ressaltar o papel de Vênus na acolhida de Enéias e sua introdução na 

esfera celestial. Ao tratarmos de consecratio de Augusto, mais adiante, voltaremos à 

primeira profecia de Júpiter, compreendida como um dos trechos do poema que melhor 

representa a vinculação do herói à Domus Iulia.   

No Livro XII, encontramos a repetição da mesma profecia pelo pai dos 

deuses. No diálogo olímpico que antecede o esperado confronto entre Enéias e Turno, 

Juno, desolada com o prenúncio da derrota do rútulo, seu protegido, roga ao marido que 

impeça o desaparecimento dos costumes latinos sob a iminência do mando troiano.
82

 O 

Soberano divino desvela a trama dos acontecimentos futuros, garante à esposa que os 

ausônios (itálicos) conservarão os costumes e a língua paterna enquanto os troianos se 

unirão às famílias latinas, compartilhando com essas os sacrifícios e os ritos 

(VIRGÍLIO. Eneida, XII. 834-836).
83

 Jôve ressalta que de troianos e latinos virá uma 

estirpe de homens piedosos que a todos superará na devoção (VIRGÍLIO, Eneida, XII, 

838-840). Antes, porém, menciona que o indiges Enéias alcançaria os astros.  

 

[Bem sabes e confessas saber, que ao céu se deve o indiges Enéias e o 

levantam às estrelas, os fados] (VIRGÍLIO. Eneida, XII. 794-795). 
84

 

   

Percebemos que a profecia não apenas se repete, mas é anunciada nos 

mesmos termos pelo filho de Saturno, ou seja, o transporte do herói à esfera sideral: ad 

                                                                                                                                               
[Tu deves transportar para as alturas do céu estrelado, o sublime e 

magnânimo Enéias. Nenhuma opinião transformou-me] (VIRGÍLIO. Eneida, 

I. 259-260. Trad. H. Rushton Fairclough)   
82

 Na Eneida os costumes troianos mesclados aos latinos resultarão nos romanos. 
83

 Essa união é selada pelo casamento de Enéias com Lavínia, filha do rei Latino, a quem um aviso 

oracular destinava ao consórcio com um príncipe estrangeiro. A profecia em questão relaciona-se ao 

Loureiro, consagrado à Apólo, que Latino preserva nos fundo do palácio. Incomodado com os prodígios 

que começam a cercar essa árvore e a princesa laurentina, o rei sai em consulta dos oráculos de seu pai, 

Fauno (VIRGÍLIO. Eneida, VII. 60-106). Do último, uma misteriosa voz na floresta anuncia que Lavínia 

não podia ser entregue a um consorte latino e que ao rei cabia um genro estrangeiro. Como ressalta 

Richard Saller, no livro Patriarchy, Property and Death in the Roman Family, pela ausência de herdeiros, 

a filha é a única esperança de preservação da domus de Latino, compreendida como esse grupo estendido 

de parentesco (SALLER, 2004: 85; VIRGÍLIO. Eneida, VII. 52). Por meio do matrimônio, Enéias 

integra-se à domus de Latino, por sua vez, herdando o trono e as tradições do reino. Tanto a união das 

casas representa a conjunção desses povos sob um único mando e lei quanto demonstra a integração da 

Domus Iulia numa ancestralidade itálica.    
84

 [indigetem Aenean scis ipsa et scire fateris 

   deberi caelo fatisque ad sidera tolli]  (VIRGÍLIO. Eneida, XII. 794-795) 
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sidera – dessa vez em referência aos verbos debero (cumprir ou dever) e tolero (ser 

carregado, ser transportado), ambos no infinitivo presente ativo (OXFORD LATIN 

DICTIONARY, 1968: 486). Novamente, a profecia põe em evidência o teor etiológico 

da narrativa: agrega a sorte de Enéias à dimensão de um porvir distante e ao destino do 

povo romano, que compartilha com o fundador seu caráter piedoso. Sob o signo da 

pietas se expressa o herói virgiliano, valor que orienta suas decisões e o impele aos 

desafios na trama. Como bem lembra Greg Woolf, no texto Inventing Empire in Ancient 

Rome, a pietas de Enéias e a deuotio à futura pátria contribuíram para sua divinização 

post mortem (WOOLF, 2001: 318). É por subordinação à pietas que Enéias enfrenta a 

morte e seus domínios no livro sexto e através deste valor, tão caro aos romanos, seu 

mérito alcança o vértice do Olimpo e assegura sua imortalidade (VIRGÍLIO. 

Eneida,VI).   

Mas se, em vida, Eneías é reconhecido como varão insigne pela pietas, por 

que o epíteto indiges e não pius o caracteriza enquanto herói divinizado? A princípio 

diríamos que a pietas
85

 é um valor peculiar ao entendimento de condição humana, ao 

passo que indiges é o epíteto que reconhece Enéias como diuus e não como homem. Da 

mesma forma, Rômulo divinizado é lembrado e invocado sob o título de quirinus (TITO 

LÍVIO. História Romana, I. 1.16). No entanto, o que devemos entender por indiges? 

Não existe uma resposta consensual para o sentido e origem do termo, o que transparece 

nas próprias traduções da Eneida que aqui empregamos.
86

  

                                                 
85

 Em síntese, a pietas romana remete a um vínculo e sentimento de obrigação para com aqueles a quem o 

homem está ligado por natureza (pais, filhos e parentes). Segundo Maria Helena da Rocha Pereira em 

seus Estudos de História da Cultura Clássica, ressalta que “esse vínculo afetivo entre os membros de 

uma família, a pietas, acabava alargando-se à divindade e compreendia também as suas relações com o 

poder” (PEREIRA, 2002: 340). Como contrário dessa devoção aos vínculos e obrigações, a impietas 

compreende, segundo John Scheid no livro La Religion des Romains, um estado de impureza na alma. 

Consistia em recusar aos deuses as prestações e o lugar ao qual têm direito (SCHEID, 1998: 26). A 

quebra desse pacto que regia a relação do homem com os deuses e seus próximos, implicava em terríveis 

sanções morais e religiosas. Além das punições que a cidade podia inflingir o ímpio, como sacer, era 

remetido aos deuses para que fizessem justiça (SCHEID, 1998: 26). Saller problematizando a construção 

de um patriarcalismo fechado no âmbito da domus, ressalta que a pietas não é um valor assimétrico 

exercido, tão somente, no interesse do pater famílias ou um mascaramento da potestas e da submissão 

filial. Para esse autor os textos literários indicam que a base da pietas é a devoção recíproca aos membros 

da família. A pietas alimenta a obrigação dos pais para com as crianças e para com os velhos e todos 

aqueles a quem acreditavam estar ligados por vínculo natural (SALLER, 2004: 109-113). Embora 

cultural, esse dever era traduzido pelos romanos como universal e estruturador da humanidade.           
86

 O tradutor José Maria da Costa e Silva opta por traduzir o adjetivo indigitem (aqui com o morfema de 

acusativo singular) como „indígite‟ no português, ou seja, aquele que é indicado ou assinalado a dedo 

(VIRGÍLIO. Eneida, XII. 795. Trad. José Maria da Costa e Silva). Opção que compartilha com Odorico 

Mendes, célebre tradutor do século XIX.  
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Preferimos conservar o epíteto no latim tanto pela ausência, pelo menos no 

português, de um correlato preciso para indiges quanto pelos problemas de definição 

que o termo oferece. Das duas definições apresentadas pelo Dicionário Oxford de 

Latim, indiges diz respeito: a) um título obscuro aplicado a certas deidades locais 

assinaladas em oposição às divindades estrangeiras, vindas de fora, dei nouensides e b) 

um dos epítetos de evocação ao Sol (OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 883). Por 

sua vez, o verbo indigito tem o sentido de solicitar ou invocar a divindade pelo nome de 

culto ou através de fórmulas (OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 883). 

Compreendemos, a partir dessa primeira definição apresentada, a opção de H. Rushton 

Fairclough pela traduçã do epíteto indiges para „Herói da Terra‟ tendo em vista seu 

pertencimento ao tronco linguístico da palavra indigena, [indus + genus] nascido de 

dentro, pertencente ou habitante de um lugar (VIRGÍLIO. Eneida, XII. 795. Trad. 

Rushton Fairclough; OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 883).  

Bernadette Liou-Gille, no livro Cultes Héroiques Romains. Les Fondateurs, 

defende que indiges era o título que Enéias compartilhava com uma antiga divindade, 

venerada com o epíteto pater indiges em Lavínio (LIOU-GILLE, 1980: 121). Venerada 

na região de Pratica di Mare, essa divindade foi, a posteriori, assimilada a Enéias, 

quando a lenda, supostamente populariazada pelos Poemas Homéricos, foi introduzida 

pelo sul da Etrúria. Liou-Gille acredita ter sido a Etrúria mais permeável à cultura 

helênica que o Lácio e assim tomado a iniciativa da introdução da lenda e da própria 

assimilação do culto de Lavínio ao herói troiano (LIOU-GILLE, 1980: 133). Para a 

estudiosa francesa é possível que Roma tenha reivindicado essa filiação genealógica 

tardiamente, por sugestão e influência dos mitógrafos (LIOU-GILLE, 1980:134).  

Através do epíteto, a memória dessa assimilação conservou-se e foi possivelmente 

resgatada por influência dos autores do Principado.  

Além de Virgílio o tema da divinização de Enéias aparece em outros autores 

contemporâneos: Tibulo, em suas Elegias (TIBULO. Elegias, II. 5. 43-44),  Dionísio de 

Halicarnasso nas Antiguidades Romanas (DIONÍSIO DE HALICARNASSO. 

Antiguidades Romanas, I. 64. 4)  e por fim nas Metamorfoses de Ovídio (OVÍDIO. 

Metamorfoses, XIV. 581-608). No entanto, não pretendemos aprofundar a análise 

nesses autores; tão somente, desejamos ressaltar como a referência ao Enéias 

                                                                                                                                               
[Deve indígite Enéias, manda o fado,  

sede no Olimpo ter, subir aos astros] (VIRGÍLIO. Eneida, XII. 794-795. 

Trad. Odorico Mendes). 
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divinizado, para além de Virgílio, desponta num quadro mais amplo de escritores, em 

prosa e verso, do Principado.   

Proveniente da Ásia Menor, Dionísio de Halicarnasso, historiador grego que 

teria vivido sob o governo de Augusto, fornece no Primeiro Livro de suas Antiguidades 

Romanas algumas pistas interessantes sobre a divinização de Enéias, sua vinculação ao 

santuário e à cidade de Lavínio e o epíteto indiges. A cronologia estabelecida por 

Dionísio para o fim da Guerra de Tróia e os acontecimentos passados no Lácio é 

marcadamente distinta daquela que encontramos na Eneida de Virgílio. Nunca é 

demasiado pontuar que o historiador da Ásia Menor se esforça por comprovar as 

origens gregas de Tróia e da estirpe a qual pertence Enéias e, por sua vez, defende a 

predominância do elemento grego na fundação de Roma.
87

 A peregrinação dos troianos 

pelo mar parece bem menor para Dionísio de Halicarnasso, que situa a fundação de 

Lavínio no fim do segundo ano após a queda de Ílion (DIONÍSIO DE 

HALICARNASSO. Antiguidades Romanas, I, 63.01-02).  

Três anos após a partida de Ilion, Enéias finalmente governou sobre os 

troianos e no próximo, com a morte de Latino, sucedeu o sogro, regendo também os 

laurentes. Por sua vez, no quarto ano de seu estabelecimento em solo itálico, morreu 

Enéias. Segundo o relato presente nas Antiguidades Romanas, os rútulos, liderados por 

Mezêncio, marcharam com toda a força sobre o rival troiano. Uma batalha severa tomou 

lugar, não muito longe de Lavínio e de ambos os lados, muitas baixas foram sentidas. 

Como Heródoto, o escritor das Antiguidades Romanas não impõe ao leitor uma 

explicação única para o evento ou ocorrência, mas dispõe no relato as várias versões 

recolhidas ao longo da investigação. Dionísio relata que com o chegar da noite, Enéias 

não foi mais visto em lugar nenhum; enquanto alguns concluíram que ele foi 

                                                 
87

 Através da genealogia, Dionísio argumenta que Ílion é uma cidade grega como todas as outras e 

inicialmente seu fundador, Dardânio, proveniente do Peloponeso. Dardânio constrói uma cidade sobre a 

região chamada Troade, obtida pelas mãos de Teucro, seu rei. Na versão de Dionísio, o outro ancestral de 

Enéias, Teucro teria vindo da Ática para a Ásia, antes chefe de um demos chamado Xypeté. Segundo 

Dionísio, Teucro que antes governava um vasto território com parca população obteve satisfação em ver 

Dardânio chegar com tão grande contingente de imigrantes que poderiam lhe ser úteis na defesa do 

território contra os bárbaros (DIONÍSIO DE HALICARNASSO. Antiguidades Romanas, I, 61.05).  

Percebe-se que tanto pela ancestralidade quanto pela descrição do exército troiano em ordem de combate, 

Dionísio procura demonstrar que Tróia era uma cidade grega entre outras e que, por isso, uma cidade 

majestosa como Roma só poderia ter origens helênicas. Tal proposição está igualmente sugerida nas 

palavras endereçadas por Enéias ao rei Latino. “Éramos nativos de Tróia, não a menos famosa das 

cidades gregas (…)” (DIONÍSIO DE HALICARNASSO. Antiguidades Romanas, I, 58. 02).  
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transportado para junto dos deuses, outros acharam que o herói, tendo perecido, caiu nas 

águas do rio Númico, ao lado do qual a batalha havia sido travada (DIONÍSIO DE 

HALICARNASSO. Antiguidades Romanas, I, 64.04). Os latinos construíram para ele 

um santuário heróico com a seguinte inscrição:  

 

Para o pai e deus deste local, que preside sobre as águas do rio 

Númico -

πατρὸς θεοῦ τθονίοσ, ὃς ποταμοῦ Νομικίοσ ῥεῦμα διέπει. (DIONÍSIO 

DE HALICARNASSO. Antiguidades Romanas, I, 64.05).   

 

Para alguns, o santuário foi erigido por Enéias em honra de Anquises, que 

teria morrido um ano antes dessa guerra acontecer (DIONÍSIO DE HALICARNASSO. 

Antiguidades Romanas, I, 64.05). Em nota, afirma o editor das Antiguidades Romanas 

que Dionísio usa τθονίοpara traduzir do latim para o grego a palavra indiges. Por sua 

vez, τθονίοé um dos epítetos de Júpiter, em referência ao Deus do Submundo, Hades-

Plutão. O que nos leva a deduzir que a divindade adorada em Lavínio e posteriormente 

assimilada ao herói troiano e seu heroon, provavelmente, pertencesse ao domínio 

ctônico. Tito Lívio, por sua vez, se refere a Eneias divinizado como Júpiter indiges.  

Sobre a lenda troiana e a divinização de Enéias, Tito Lívio dedica pouco 

espaço em sua narrativa, tendo em vista a monumentalidade da obra intitulada História 

Romana. Suscintamente, o historiador romano noticia o desembarque dos troianos no 

Lácio, a busca por botim e o confronto com o rei “Latino, seguido dos habitantes da 

Terra (TITO LÍVIO. História Romana, I.01). Depois de ser derrotado, Latino ajustou 

com Enéias a paz e se aliou ao herói troiano. Afirma Lívio que “Latino viu os troianos 

tão dispostos à Guerra quanto à Paz” (TITO LÍVIO. História Romana, I.01). Firmada 

pelas bodas matrimoniais, a aliança entre os dois povos foi celebrada junto do altar com 

os deuses penates. Da união entre a princesa latina e o varão troiano nasceu um filho de 

nome Ascânio
88

 (TITO LÍVIO. História Romana, I.01).  Em alguns pontos a narrativa 

de Lívio converge com a epopéia de Virgílio: Turno, rei dos rútulos, se viu traído, 

entrando em confronto com os latinos e os troianos. Os latinos saíram vencedores, 

todavia, perderam seu rei em combate. Por sua vez, Turno e os rútulos aliaram-se à 

florescente confederação dos etruscos e a seu líder Mezêncio, que havia estabelecido 

seu trono e império em Cerea (TITO LÍVIO. História Romana, I.02.). 

                                                 
88

 Na Eneida de Virgílio, Ascânio aparece como o primogênito de Enéias, filho de sua mulher Creusa e 

por vezes apelidado de Iúlo. Um artifício que por aproximação fonética vincula o filho de Enéias ao 

próprio Júlio César e às origens da Gens a qual pertence, Gens Iulia.   

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=patro%5Cs&la=greek&can=patro%5Cs0&prior=kosmou/menon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeou%3D&la=greek&can=qeou%3D0&prior=patro/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xqoni%2Fou&la=greek&can=xqoni%2Fou0&prior=qeou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%5Cs&la=greek&can=o%28%5Cs0&prior=xqoni/ou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=potamou%3D&la=greek&can=potamou%3D0&prior=o(/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*nomiki%2Fou&la=greek&can=*nomiki%2Fou0&prior=potamou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28eu%3Dma&la=greek&can=r%28eu%3Dma0&prior=*nomiki/ou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=die%2Fpei&la=greek&can=die%2Fpei0&prior=r(eu=ma
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Sob o comando do varão troiano, os latinos enfrentaram os etruscos em 

guerras constantes das quais saíram vitoriosos, porém, informa Lívio, no curso da peleja 

perderam seu líder que tombou às margens do rio Númico.  

 

A batalha resultou em favor dos latinos, mas foi a última façanha 

mortal de Enéias. Seu sepulcro, se é permitido ou correto chamá-lo 

assim, está localizado nas margens do Númicus: donde chamam-no, 

Júpiter indiges (TITO LÍVIO. História Romana, I.02).
89

 

 

É bem possível, como afirma Liou-Gille, que Lavínio fosse uma cidade-

santuário e que preservasse, ainda no tempo de Dionísio e Virgílio, a memória de uma 

ancestralidade, assim como Alba Longa (LIOU-GILLE, 1980: 124-126). Aos olhos dos 

romanos, um dos cultos mais importantes de Lavínio era aquele associado aos penates, 

trazidos por Enéias à Península Itálica.
90

 Ali se fixaram definitivamente, não permitindo 

seu deslocamento para qualquer outra localidade. Todas as tentativas de transplantá-los 

para Alba longa ou Roma malograram, pois prodigiosamente acabaram voltando para o 

santuário original, segundo informa Dionísio de Halicarnasso (DIONÍSIO DE 

HALICARNASSO. Antiguidades Romanas, I, 67.01-02). Em Roma, todos os anos, 

Pontífices e Cônsules dirigiam-se a Lavínio para render sacrifícios no santuário de 

Aeneas Indiges (LIOU-GILLE, 1980: 125). Dessa referência é impossível supor que tal 

cerimônia acontecesse sem o mínimo de fausto ou que essa viagem realizasse sem 

qualquer solenidade. Essa cerimônia da posse dos Cônsules e o investimento do 

imperium em suas respectivas magistraturas seria uma maneira de revestir o cargo de 

uma dignidade não só religiosa, mas também ancestral. Estava ali contida a memória da 

própria divinização de Enéias, identificado a um santuário nas margens do rio Númico.  

 Como defendem Eric Gruen, no texto “The Making of the Trojan Legend” 

e Sergio Casali, no texto “The Development of the Aeneas Legend”, a evidência 

arqueológica é insuficiente para coroborar a existência de um culto direcionado para 

Enéias em Lavínio, anterior à divulgação e à adaptação da lenda troiana (GRUEN, 

1994: 24; CASALI, 2010: 46). Certamente os romanos desejaram ver em Alba e 

Lavínio suas cidades ancestrais que foram gradativamente incorporadas à tecitura do 

                                                 
89

 Secundum inde proelium Latinis, Aeneae etiam ultimum operum mortalium fuit. Situs est, quemcumque 

eum dici ius fasque est super Numicum flumen: Iovem indigetem appellant (TITO LÍVIO. História 

Romana, I.02). 
90

 Uma das cenas mais marcantes da fuga de Tróia, representada na Eneida e também em murais 

pompeianos, ânforas, moedas e relevos tumulares, é aquela em que o príncipe troiano transporta sobre os 

ombros o velho pai Anquises enquanto esse acolhe nas mãos os objetos sagrados e os penates de Tróia 

(VIRGÍLIO. Eneida, II. 715-720).       
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mito de Enéias na formação das origens troianas de Roma. Jan Bremmer e Nicholas 

Horsfall, no texto “The Aeneas-Legend from Homer to Virgil”, ressaltam que o 

elementro troiano foi assimilado à adoração dos Deuses Penates e notavelmente a Pater 

Indiges cuja assimilação, em Lavínio, com o próprio Enéias divinizado, não pode ser 

datada com rigor, mas especialmente verificada nos escritores e poetas romanos da 

posteridade (BREMMER; NICHOLAS, 1987: 17).  

Três estrofes das Metamorfoses, intituladas Aeneas Indiges, descrevem a 

transformação do herói numa divindade. O mérito do troiano chega ao conhecimento 

dos deuses, levando até a própria Juno a dispensar seu ódio pelo herói. Tal como 

acontecerá posteriormente a Rômulo, o herói chega a um momento da vida em que está 

preparado para ser acolhido junto aos deuses, ou seja, aos céus ascender (OVÍDIO. 

Metamorfoses, XIV. 581-584).  Pela intercessão de Vênus, Júpiter consente ao neto um 

lugar entre os deuses. Vênus o solicita, ainda que modesto ou pequeno - 

quamvis parvum des.  Os argumentos da deusa para justificar a recompensa são bastante 

curiosos. Primeiramente, tenta convencer Júpiter de que o herói a ele se liga por 

linhagem materna. E depois acrescenta, 

 

Já basta uma vez ter (Enéias) contemplado o inamável reino e 

uma vez, ter cruzado as correntes estígias (OVÍDIO. Metamorfoses, 

XIV. 590-591)
91

 

 

„Inamável reino‟ e „correntes estígias‟ são referências inequívocas ao reino 

dos mortos, Orco ou Auerno. Essas duas estrofes colocam em relação o movimento do 

descensus, descida aos reinos infernais, e a divinização heróica aqui compreendida 

como a superação da própria mortalidade. Inferimos do argumento da mãe imortal que o 

herói – heros –, tendo dado suficientes provas de superação de sua condição mortal e 

vencer a própria morte vencido. Não merecendo trilhar o caminho das almas comuns 

que descem ao Orco, seu curso é o etéreo.  

Rapidamente, em seu carro conduzido por pombas ligeiras, Vênus atinge o 

território dos laurentes. A deusa solicita ao rio Númico que suas águas retirem de Enéias 

todas as partes do herói que estão sujeitas à morte e as leve para bem longe, despejando-

as nos domínios de Netuno, ou seja, o Mar. Com uma divina essência purifica o corpo 

do filho e reveste o rosto com uma mistura de ambrosia e doce néctar, fazendo de 
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 [satis est inamabile regnum 

    adspexisse semel, Stygios semel isse per amnes] (OVÍDIO. Metamorfoses, XIV. 586-591) 
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Enéias um deus - fecitque deum que o povo de Quirino, nesse caso, os romanos, 

chamam indiges, ao qual é erigido templo e altares – temploque arisque recepit 

(OVÍDIO. Metamorfoses, XIV. 605-608).
92

  

Bernadette Liou-Gille, na introdução de seu livro sobre o culto aos heróis 

fundadores de Roma, elenca três sentidos distintos, porém complementares, para a 

palavra herói na Antiguidade Clássica. Em primeira instância, o herói pertence a um 

passado longínquo, geralmente nascido da união de um deus com uma mortal - ou de 

uma deusa com um mortal, como é o caso de Enéias, filho de Vênus e Anquises – é um 

„semideus‟. Desses seres do passado remoto, os „fundadores‟ ocupam um primeiro 

plano: fundam cidades, espalham cultos, constroem templos e uma miríade de 

santuários. Podem tornar-se os protetores de uma comunidade ou ancestrais de uma 

linhagem.  Em terceiro lugar, herói é aquele que ganha relevo por uma ação 

excepcional, sentido preservado nos dias de hoje pelas línguas modernas (LIOU-

GILLE, 1980: 08-11).  

Segundo Hugo Francisco Bauzá, a palavra latina heros derivada do grego 

ático  ἥρως só foi incorporada tardiamente no mundo latino, tanto com o sentido de 

„homem célebre‟ quanto de „semideus‟. Explica o autor que a noção helênica de „ser 

intermediário‟, como artefato do campo semântico filiado à ideia de herói, ganhou 

destaque principalmente no período augustano, não sem certo fundamento político, 

como trataremos adiante (FRANCISCO BAUZÁ, 1998: 11). Essa noção remete a 

indivíduos que, por um tempo, desfrutaram do convívio com os mortais e que diante 

desses fizeram prevalecer sua porção divina, através da realização do inimaginável ou 

por terem suportado sofrimentos sem conta. Sua morte era marcada por ocorrências 

prodigiosas, suas tumbas tornavam-se locais de culto e alguns alcançavam a bem-

aventurança da imortalidade. Através do culto, o herói torna-se uma espécie de 
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 [Lustratum genetrix divino corpus odore 

    unxit et ambrosia cum dulci nectare mixta 

    contigit os fecitque deum, quem turba Quirini 

    nuncupat Indigetem temploque arisque recepit] (OVÍDIO. Metamorfoses, XIV. 605-608) 

 

    [E ela (Genetrix) o ungiu, assim purificado, 

    Com celestial essência e tocou seu rosto 

    Com dulcíssimo néctar e ambrosia misturada, 

    Desse modo transformando-o em um deus. 

    Por último chamado pela turba de Quirino 

    Indiges honrando-o com templo e altares] (OVÍDIO. Metamorfoses, XIV. 605-608)   
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intermediário entre homens e deuses (LIOU-GILLE, 1980: 10). Para Francisco Bauzá, o 

mito do herói não é um cânone fixo, mas uma estrutura aberta, em perpétuo movimento, 

que pode divulgar valores e idéias de um tempo histórico ou, por vezes, servir a 

propósitos de domínio territorial, consolidar uma estirpe ou dinastia (FRANCISCO 

BAUZÁ, 1998: 04). 

Enéias é exaltado como modelo da Res Publica Restituta e como tema 

fundamental que destaca a pietas demonstrada aos deuses, ao pai e aos socii em 

momentos críticos. A lenda troiana recebeu grande investimento durante o Principado: 

além de uma galeria inteira consagrada ao herói no Fórum de Augusto, o mesmo 

desponta em um dos frisos da Ara Pacis com a cabeça velada e em gesto sacrifical. 

Possivelmente o Forum Augusti era a edificação que melhor exprimia os valores e 

ideais do Principado e um monumento que perpetuava no espaço físico da urbs a 

memória da Domus Iulia. Jean-Gagé, no texto “Romulus-Augustus” e Jean-Claude 

Richard no texto “Enée, Romulus, César et lês funérailles impériales (Dion Cassius, 

56,34,2; Tacite, Annales, 4,9,3)”, indicam que a divinização de Enéias e a apoteose de 

Rômulo foram devidamente celebrizadas nessa edificação oficial (GAGÉ, 1930: 143; 

RICHARD, 1966: 68). Os autores franceses apóiam-se na reconstrução epigráfica 

elaborada por Theodor Mommsen e Huelsen para as inscrições encontradas em Pompéia 

na base das estátuas do Edifício de Eumachia, este último dedicado à Concordia 

Augusta. Essas inscrições, datadas do governo de Tibério, teriam se inspirado nos elogia 

gravados nas bases das estátuas de Rômulo e Enéias preservadas, cada qual, em uma das 

alas do Fórum de Augusto (GAGÉ, 1930:68). Se o raciocínio procede, o elogium de 

Enéias terminava com os seguintes dizeres 

 

(…) nas Guerras Laurentinas, subitamente desapareceu, é nomeado 

como Pai Indigens e referido no conjunto dos deuses (DEGRASSI. 

Inscriptiones Italiae, 13,03, Elogia, nº85, apud:  RICHARD, 1966: 

68)
93

   

 

Se essa reconstituição epigráfica corresponde ou não ao elogium original 

grafado no Fórum de Augusto é uma polêmica que não tentaremos solucionar, nem 

sequer opinar. Mais importante, porém seria considerar que o registro pontua, em linhas 

gerais, a tradição conhecida sobre a apoteose de Enéias, encontrada numa miríade de 
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 (…) In/ [bel]lo Laurenti subito non com/[pa]ruit appel[latus]q(ue) est Indigens/[pa]ter et in deoru[m 

n]umero relatus (DEGRASSI. Inscriptiones Italiae, 13,03, Elogia, nº85, apud: RICHARD, 1966: 68) 
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autores do Principado. O possível elogium da galeria de Enéias detém-se no súbito 

desaparecimento do herói nas guerras travadas em defesa dos laurentes e a 

transformação do troiano em deus, adorado sob o epíteto de pater indigens.  Por outro 

lado, a presença desse registro na edificação pompeiana evidencia a propagação do tema 

da consecracio de Enéias no período do Principado e seus usos políticos pela Domus 

Iulia. Devemos atentar para o fato de que Eumachia era membro da elite local, 

financiou e dedicou essa construção suntuosa à família do Imperador Tibério, filho 

adotivo do Princeps Augusto e herdeiro da Domus Imperial (COOLEY; COOLEY, 

2004: 98).
94

  

 

3.2. De César para as Estrelas: Vênus, Otávio e os Funerais do Ditador   

 

Considerando que essas múltiplas temporalidades se entrecruzam na 

narrativa poética da Eneida, a divinização de Enéias remete aos acontecimentos 

políticos e religiosos que resultaram tanto na divinização de César quanto na 

organização, posterior, do culto imperial. Assim como Enéias, Júlio César e Otávio são 

agraciados pelo destino (fatum) com as promessas de bem aventurança, superação da 

morte e a promoção ao universo celestial. Os termos em que são anunciadas pela 

linguagem profética coincidem e anulam as barreiras temporais que separam ancestral e 

descendentes. No momento em que foi redigido o épico, a consecratio de César 

representava um acontecimento recente, ainda vivo na memória dos contemporâneos de 
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 Segundo a descrição do livro organizado por Alison E. Cooley e M.G.L Cooley,  Pompeii, a 

Sourcebook, a instalação se situava em meio a lojas e residência privadas que flanqueavam o Fórum de 

Pompéia e sua função parece disputada (COOLEY; COOLEY, 2004: 98). Aparentemente, de cunho 

comemorativo, inspirava-se no templo à Concordia, erguido no próprio Fórum Romano e rededicado a 

Augusto no ano 10 d.C. Uma inscrição posicionada sobre a entrada leste do edifício informa que 

Eumachia era sacerdotisa pública e teria construído às próprias expensas, em seu nome e de seu filho 

Marcus Numistrius Fronto (Corpus Inscriptionum Latinarum. X, 810 apud COOLEY;COOLEY, 2004: 

100).     

O Edifício de Eumachia é um caso emblemático de contradição ao paradigma romanocêntrico de 

dominação cultural que teria orientado as leituras sobre o Império Romano nos século XIX e início do 

XX. Torna-se complicado sustentar, hoje em dia, a idéia de uma romanização que parte diretamente do 

centro para as províncias, de exportação deliberada de uma cultura, um modus uiuendi, elementos 

artísticos e urbanísticos (termas, anfiteatros, aquedutos), língua e indumentária. Em prol de uma 

compreensão mais fluida das trocas entre Roma e as regiões dominadas, novos conceitos como 

„negociação‟ e „cooptação‟ tornam-se critérios chave no entendimento de uma política romana voltada 

para a dominação que conta com a atuação das elites locais (HINGLEY, 2005: 35). Numa lógica de dom 

e contra-dom, ao erigir um monumento à Concordia Augusta, Eumachia visava, possivelmente, estreitar 

os laços com Roma e o Imperador, aumentando assim sua própria honra; por outro lado, colaborava para 

a difusão de uma mitologia e de valores agregados à Domus Imperial.  
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Virgílio. Das poucas vezes em que é mencionado no poema, César já aparece como 

divinizado e a reboque da imagem do filho, Otávio Augusto.  

Uma dessas aparições de César relaciona-se à narrativa do descensus e a 

prolepsis de Anquises, que foram analisadas mais detidamente no capítulo anterior. 

Num vale a parte dos Campos Elíseos, a sombra do ancião nomeia a Enéias os ilustres 

varões de Roma que iriam nascer. A boca profética do ancestral descera ao filho a 

dimensão do porvir, trazendo à baila vários vultos da história romana de diferentes 

períodos, desde a Fundação e Realeza, até figuras das Guerras Anibálicas ou 

contemporâneas ao poeta, como é o caso de Otávio Augusto e Marcelo, sobrinho do 

Princeps. Augusto, nesse cortejo de renomados varões, é designado como „progênie de 

Iúlo‟, herói prometido e Diui Genus, ou seja, aquele ‗nascido‟ ou „filho de um 

divinizado‟. 

 

[(…) Esse é César e de Iúlo 

toda a progênie, destinada a vir abaixo da abóbada do céu. 

Esse, esse é o herói a quem tantas vezes ouviste prometido, 

Augusto Cesar, filho de um deus, quem deve  

novamente instituir os Séculos de Ouro no Lácio, nos campos  

onde, uma vez, reinou Saturno] (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 789-793)
95

  

  

Assim como na profecia de Júpiter do Livro I da Eneida, essas duas estrofes 

trazem imbricadas a temporalidade mítica da ação e o futuro prognosticado, diluindo a 

barreira entre as gerações: Iúlo, filho de Enéias, é recordado na mesma estrofe que 

nomeia sua progênie divina. Augusto surge como aquele destinado a refundar no Lácio 

os Séculos de Ouro, trazendo para a expectativa o advento de uma nova Idade do Ouro - 

Aurea Aetas – como aparece na mitologia hesiódica, marcada pela proximidade entre 

homens e deuses, ausência de labor, segurança e prosperidade. Essa Idade de Ouro 

coincide, na Mitologia Latina, com o reinado de Saturno sobre o Lácio.
96
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 [(…)hic Caesar et omnis Iuli 

    progenies magnum caeli uentura sub axem.                

    hic uir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, 

    Augustus Caesar, diui genus, aurea condet 

    saecula qui rursus Latio regnata per arua 

    Saturno quondam] (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 789-793). 
96

  No livro oitavo da Eneida podemos encontrar nova referência à Idade de Ouro, especificamente na 

parte em que Evandro conduz Enéias pelo sítio de fundação da urbs romana (VIRGÍLIO. Eneida, VIII. 

306-368). Explica o rei árcade que, fugindo das armas de Júpiter, Saturno teria se refugiado no Lácio. 

Empenhando-se em civilizar os povos indômitos que ali residiam, deu a eles leis e os regeu em plácida 

harmonia. Em memória de haver encontrado nessas paragens um asilo seguro, o deus as teria batizado de 

Lácio, do latim latero, „estar escondido‟ (VIRGÍLIO. Eneida, VIII. 320-330).   
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H. Rushton Fairclough traduz diui (aqui com o morfema de genitivo 

singular) não como „divinizado‟, mas como „deus‟. Devemos encarar como opção do 

tradutor, mas que obscurece a diferença essencial entre os dois termos: diui ou diuae era 

a maneira como os romanos identificavam aqueles mortais agraciados com a 

concecratio e que passavam a figurar entre os deuses do panteão. Esses últimos, por sua 

vez, eram reconhecidos como dei ou deae, potestades mais antigas, muitas delas ligadas 

à origem dos tempos. Por fim, Diui genus faz menção tanto ao processo de adoção 

testamentária de Otávio quanto ao reconhecimento da divindade de Júlio César.   

 César aponta, novamente, como divinizado no poema, estampado, desta 

vez, no centro do escudo de Enéias, preenchido com cenas da História Romana. No 

Livro VIII, às vésperas dos distúrbios no Lácio, Virgílio desloca a narrativa para o 

plano divino, centrando-se em Vênus que persuade o deus Vulcano a fabricar novas 

armas para o filho (VIRGÍLIO. Eneida, VIII. 369-453). Praticamente, é inevitável a 

comparação com o motivo homérico, a cena em que Tétis recorre a Hefaístos para 

confeccionar as armas do terrível Aquiles.  

Todavia, a semelhança se desfaz na narração equifrásica do escudo de 

Enéias cujos motivos são inteiramente diversos, tanto no conteúdo quanto na forma, 

daqueles esculpidos no escudo de Aquiles. Sobre o escudo homérico, Maria Helena da 

Rocha Pereira declara que “o interesse das representações que este contém não é, por 

isso, menor, pois elas são o resumo de uma cultura. Mas, no caso da Eneida, as cenas do 

escudo servem para iluminar o sentido da história romana” (PEREIRA, 2002: 310). Não 

é por acaso que Virgílio relata que Enéias, ao pousar os olhos no presente materno, não 

consegue entender nada, mas a imagem lhe apraz, pois acolhe a fama e o fado dos seus 

pósteros (VIRGÍLIO. Eneida, VIII. 729 – 731). 

Enquanto na Ilíada o escudo de Aquiles traz uma miniatura da Terra, com 

cenas da vida comum circundadas pelo „Rio Oceano‟, no Escudo de Enéias, temos um 

quadro central, a vitória triunfal de Accio, orbitado por cenas periféricas retratando 

momentos diversos da história romana. O maravilhoso pula para o presente e se faz 

notar na descrição equifrásica da batalha de Accio (31 a.C), que a magia dos versos 

converte numa peleja épica na qual as divindades pátrias tomam parte na refrega e 

massacram as hostes de Antônio (VIRGÍLIO. Eneida, VIII. 675-710). Tentar 

transportar para um papel ou uma tela as cenas narradas por Virgílio seria uma tarefa 

extremamente difícil, senão impossível, para qualquer artista plástico, pois os versos do 

uates imprimem movimento as figuras que preenchem os espaços do escudo. A 
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representação da batalha do Accio pouco lembra a narrativa dos historiadores. Virgílio 

confere a este acontecimento um ar prodigioso e uma entonação épica que procura 

deixar atônito o interlocutor. Otávio não está sozinho com suas legiões e seus barcos, ao 

seu lado se encontram os penates e os deuses.  

 

[César Augusto os Ítalos guiando 

Ao combate, co‟os padres e co‟ o povo 

Com os Penates e co‟os grandes deuses: 

A leda fronte flamas lhe respiram 

Luz-lhe sobre a cabeça a pátria estrela] (VIRGÍLIO. Eneida, VIII.  

679-681)
97

 

  

Do lado oposto está Antônio, que com o apoio de mercenários traz consigo 

o Egito. Cleópatra e suas hostes são a própria representação da barbárie que se 

contrapõe ao ideal de romanidade representado por Otávio. „Pátria Estrela‟- Patrium 

Sidus - é sem dúvida uma alusão à Sidus Iulius, ou seja, ao cometa que apareceu nos 

céus de Roma em 44 a.C e foi identificado à alma de César – Sidus Iulius – astro que 

passou a figurar na iconografia augustana. Com os deuses pátrios e os pênates, a estrela 

de César anuncia-se – aperio - numa posição orientadora, marcada no verso pelo 

indicador ablativo uertice – proveniente de uertex - cume, alto ou a parte mais alta da 

cabeça (OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 145 e 2042). 

Bobby Xinyue em recente artigo intitulado “Stars and arrows: Vergil‟s 

Aeneid and the divinity of the gens Iulia” chama a atenção para as implicações político-

genealógicas da aparição do cometa na descrição equifrásica do escudo de Enéias e a 

batalha do Accio representada no escudo (XINYUE, 2011: 01-02). O estudioso atenta 

para a ligação existente entre as chamas que emanam da cabeça de Otávio, durante a 

batalha do Accio e aquelas que surgem sobre a cabeça do jovem Ascânio no Livro II, 

portento divino que leva Enéias e Anquises a confiarem nas disposições fatum e 

deixarem Tróia em busca de uma nova urbs (VIRGÍLIO. Eneida, II. 687-93). Tanto a 

flama de Iúlo quanto o sidus recebem o adjetivo sanctus que remete a predestinação da 

Gens Iulia no âmbito de um favorecimento do destino e da missão divina que a assinala. 

Lembra Xinyue também que tanto Iúlo quanto Otávio se colocam sob a égide de Apolo na 

Eneida (XINYUE, 2011: 10).  O jovem Iúlo a quem se deve o nome da Gens Iulia é 
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 [hinc Augustus agens Italos in proelia Caesar 

   cum patribus populoque, penatibus et magnis dis, 

   stans celsa in puppi, geminas cui tempora flammas                

   laeta uomunt patriumque aperitur uertice sidus] (VIRGÍLIO. Eneida, VIII.  679-681) 



106 

 

chamado por Apolo de „filho e futuro pai dos deuses‟ - dis genite et geniture deos.  Chama 

a atenção de Febo, no Livro IX da Eneida, pelo impressionante desempenho com o arco 

durante defesa do acampamento troiano. Cabe lembrar que Apolo é o deus que preside a 

peleja no Accio e marcha ao lado de Otávio e dos pátrios batalhões. Essas passagens 

selecionadas provocam o efeito de uma aproximação temporal entre o ancestral Iúlo e o 

descendente - Otávio, que através de César encontram-se vinculados a uma mesma Gens.  

Por que das poucas vezes em que Augusto aparece nesse futuro 

prognosticado a sua posição como filius diui, „filho de um divinizado‟, é assinalada? 

Quais benefícios trazem essa vinculação a César? Por que é tão premente reforçar essa 

filiação, que não somente ocorre em autores contemporâneos a Virgílio, como Horácio, 

Tibulo e Ovídio, mas é também repetida a exaustão na arte e na numismática?  

Devemos evitar as projeções arbitrárias e anacrônicas de um todo poderoso 

Augusto, pai da pátria, no jovem Otaviano que estava em vias de construção do poder, 

de sua uirtus e imagem pública. Mesmo nos anos vinte do Século I a.C, momento de 

composição da Eneida, a filiação com César e a própria divinização do Ditador era uma 

ocorrência relativamente recente na memória romana. O processo que culminou na 

transformação de Otávio em filius diui não foi linear nem tão pouco instantâneo. 

Pontuemos, em linhas gerais, os contratempos concernentes ao reconhecimento dessa 

herança divina que começam logo no funeral. Depois dos idos de Maio, de 44 a.C, ano 

em que foi assassinado nas escadarias do Senado por uma facção de conspiradores, 

César tornou-se um objeto de preocupação e disputa por parte dos líderes políticos de 

maior expressão no momento: Marco Antônio e Otávio. 

Interpretando a documentação concernente ao funeral de César, Geoffrey 

Sumi, no livro Ceremony and Power. Performing Politics in Rome between Republic 

and Empire, argumenta que vários elementos conjugados em cena faziam alusão 

explícita às origens divinas do Ditador. As próprias circunstâncias insólitas da 

cerimônia, a quebra de protocolos e o comportamento inesperado da plebe contribuíram 

para reforçar a idéia de que não se tratava de um mero mortal. O funeral 

costumeiramente se iniciava com a preparação do corpo, com o revestimento das mais 

altas insígnias que o dignitário alcançou em vida e o cadáver disposto no átrio de sua 

residência oficial. No caso de César, passou-se cinco dias entre a morte do Ditador e o 

começo dos funerais e notáveis dificuldades surgiram para se respeitar o costume 

tradicional: corria-se o risco da profanação do cadáver. O que, por outro lado, aumentou 

a atmosfera de suspense e o impacto causado pela reintrodução súbita do corpo no 



107 

 

Fórum. Também, as próprias condições do corpo desencorajaram sua exposição pública. 

Para Sumi, a situação política instável é o que mais encorajou essa omissão, um rápido 

funeral e sepultamento poderia garantir as honras póstumas de César e 

conseqüentemente preservar os herdeiros do Ditador firmes em suas respectivas 

posições (SUMI, 2005: 102).   

Era fundamental preparar o local de exposição do cadáver no Fórum. 

Suetônio registra que um santuário dourado, modelado no formato do templo de Venus 

Genetrix, foi posicionado no Rostra
98

 para lembrar a herança divina do Ditador. Dentro, 

pendia um leito de marfim com uma coberta de púrpura e ouro e, escorado nele, uma 

lança segurando a toga de César (SUETÔNIO. Vida de César, 84. 01). Para Sumi, o 

leito de marfim era como um puluinar e o funeral lembrava um lectisternium. 

Respectivamente, o primeiro consistia num leito acolchoado no qual as imagens dos 

deuses eram acomodadas e o segundo um festival de suplicação no qual um banquete 

era oferecido aos deuses e os leitos dispostos como num triclinium (SUMI, 2005: 103). 

Em segundo lugar, o altar posicionado nos Rostra, prefigurava o Templo do Diuus 

Iulius consagrado em 42 a.C e dedicado por Otávio em 29 a.C.    

De acordo com Sumi, a presença do Templo de Vênus, focando a 

ancestralidade divina de César, pode explicar a ausência das imagines prenunciando por 

outro a divinização do Ditador (SUMI, 2005: 104). É uma interpretação possível, não 

obstante a omissão nas fontes não pode implicar diretamente a inexistência das tais 

imagines. Podem ter sido omitidas na documentação em função de elementos que 

pareceram aos expectadores do funeral mais inauditos, que mais drasticamente 

interromperam a ordem regular das coisas.  

Um arauto anuncia que os portadores de dádivas deveriam seguir por todas 

as ruas, sem ordem de precedência e a oferta de donativos, informa Suetônio, 

completou-se ao longo de um dia (SUETÔNIO. Vida de César, 84. 01). O que permite 

inferir que a multidão acompanhando a procissão de César atingiu uma cifra sem 

predendentes. Em parte também a própria hierarquia que regia essa procissão foi 

abandonada, o que pode ter encorajado ou possibilitado o tumulto que se instaurou. 
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 Plataforma de onde os oradores falavam. Entre o Comitium e o Forum o orador endereçava à multidão 

seu discurso.  A mesma situava-se no lado sul do comitium em frente à Curia Hostilia, deriva seu nome 

dos esporões dos navios aprisionados do povo de Antium no ano de 338 a.C. (PATNER, 1929: 233). 

Cabe lembrar que rostrum, no singular, significa proa ou esporão de navio daí seu emprego no plural 

como rostra para indicar essa área do Fórum Romano adornada com as peças das embarcaçõe (OXFORD 

LATIN DICTIONARY, 1968: 1662). 
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Basta tomarmos como exemplo o caso de César para percebermos que os 

funerais públicos podiam desencadear comoção popular e dar margem ao inaudito. Pelo 

que informa Suetônio na biografia de Júlio César, uma pira funerária foi 

antecipadamente construída no Campo de Marte para cremar o cadáver de general, 

próximo à tumba de Júlia (SUETÔNIO. Vida de César, 84. 01).   Todavia, a pantomima 

do elogio fúnebre - laudatio funebris - de Antônio excitou a plebe que tomou nos braços 

o féretro com o corpo do Ditador, marchando em direção ao Capitólio, onde se 

pretendia queimá-lo entre os deuses. Impedida por dois seres que pela descrição 

lembravam Castor e Pólux
99

, a multidão retornou ao Fórum onde ali mesmo ateou fogo 

ao cadáver (SUETÔNIO. Vida de César, 84. 03). O que teria dito Marco Antônio para 

provocar tal excitação na plebe? Suetônio informa que no lugar de um elogio, o Cônsul 

teria designado um arauto para ler o decreto no qual o Senado teria reconhecido as 

honras humanas e divinas de César (SUETÔNIO. Vida de César, 84. 03)  

Dión Cássio, por sua vez, transcreve, entre os capítulos trinta e seis a 

quarenta e nove do livro quarenta e quatro de sua História Romana, o que 

aparentemente seria o conteúdo desse discurso laudatório, realizado no Fórum e às 

vistas do cadáver ensangüentado do general.  Ana Teresa Marques Gonçalves, no texto 

“Honra e Poder: o Discurso de Marco Antônio após o assassinato de Júlio César na obra 

de Dión Cássio”, levanta algumas problemáticas pertinentes às condições de produção 

desse discurso: primeiro a barreira temporal que se entrepõe entre o historiador 

Severiano (Séc. III) e as palavras proferidas pelo Cônsul no Fórum (Séc. I a.C), se é que 

foram de fato proferidas (GONÇALVES, 2010: 105). Dión Cássio se preocupa menos 

em registrar o que „foi dito‟ (tarefa impossível, dadas as circunstâncias históricas) do 

que instruir seu interlocutor, transmitindo a ele o que „deveria ter sido dito‟ naquela 

ocasião. Esse discurso, e o mesmo pode ser dito para a obra diônica como um todo, 

“visava assumir uma função pedagógica em seu mais amplo sentido, sendo dirigida para 

os mandatários do seu contexto social” (GONÇALVES, 2010: 106). Em linhas gerais, 

os motes que norteiam a composição desse discurso são a honra e o poder.   

Geradora de obediência e fruto de reconhecimento público, a honra é tecida 

nas relações diárias e visualizada na troca de benesses, tanto impulsiona a ação, quanto 
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 Essa lenda ganhou destaque, provavelmente, no período subseqüente ao funeral de César. A própria 

localização do templo dos gêmeos e filhos de Zeus no Fórum romano dotou de verossimilhança esse 

relato prodigioso. Lembra Sumi que existe uma relação entre a mitologia dos dióscuros e as vitórias 

conquistadas por César nos campos de batalha: “a história dos Dióscuros aparecendo nos funerais de 

César em parte inventada e desenvolvida, mostra como velhos mitos podem ser adaptados ao contexto 

contemporâneo” (SUMI, 2005: 111). 
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projeta o indivíduo no espaço político. Antônio teria apresentado aos pares tudo que 

fazia resplandecer a honra de César: o berço ilustre, a excelente educação, a 

cordialidade, as vitórias conquistadas, a atenção ao bem supremo no exercício do poder, 

a generosidade e o bom uso do patrimônio e a clemência.  Se a honra impulsiona para o 

bem e suscita admiração também desperta sentimentos vis; teria sido a inveja do poder e 

da virtude de César que levou alguns senadores a suprimir o brilho que emanava do 

general. Antônio ressalta aos ouvintes que parte desse caráter virtuoso advinha do 

ilustre nascimento de César e não se explica, apenas, pelo mérito pessoal. Somente a 

herança de antepassados divinos e humanos podia elucidar a expressão de uma virtude 

espontânea e duradoura (DIÓN CÁSSIO. História Romana, XLIV. 37.02).  

Gonçalves chama a atenção para o locus e toda a estrutura preparada para o 

pronunciamento: em pleno coração cívico da capital, nele estavam presentes membros 

de todos os estratos sociais, que se encontravam misturados como platéia e com 

possibilidade de turbulência frente ao ocorrido (GONÇALVES, 2010: 106). Antônio 

dava ao acontecido o caráter de perda, transformando César ao mesmo tempo em herói 

e vítima da cobiça humana. Existe uma forte conexão entre os gestos e os elementos 

performáticos, fundamentais num lugar espaçoso como o Fórum. Não era possível 

alcançar toda a população apenas com a potência da voz. Ao falar, Antônio deixou as 

mãos livres para gesticular, intercalando tons moderados com clamores enérgicos. Ora 

apontava para o cadáver em lastimável estado, ora agitava o manto perfurado de César 

tentado provocar a indignação dos presentes. Na biografia de Antônio, Plutarco ressalta 

que o Cônsul era um verdadeiro mestre de oratória versado no estilo asiático, 

caracterizado pelo rebuscamento, afetação e gesticulação no falar (PLUTARCO. Vida 

de Antônio, 02.04)     

Para Sumi, a performance nos Rostra foi o principal ataque contra os 

conspiradores, cujos nomes podem ter sido mencionados ainda com o corpo à vista da 

multidão (SUMI, 2005: 108). Outro elemento cênico que pode ter agitado ou enfurecido 

a turba de espectadores: uma imagem de cera em tamanho real com as vinte e cinco 

feridas representadas foi erguida e posta em movimento por alguma plataforma 

giratória. Recurso que, na opinião de Sumi, rompia com o ordinário - ou seja, 

representar o falecido como aparentava em vida – e inseria o maravilhoso em cena, 

como um deus ex machina (SUMI, 2005: 108). 

Percebemos todo um esforço para introduzir no cerimonial o elemento 

espetacular e, conseqüentemente, despertar a comoção nos presentes. Além do mais, 
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vários indícios no funeral de César apontavam para a esperada consecratio do líder 

militar que pela honra ilibada e virtude suprema era colocado próximo dos deuses. Ao 

pronunciar a laudatio funebirs de César, com todo empenho e arrebatamento, Antônio 

procurou assinalar na memória a devoção e pietas ao Ditador, assim como reclamar a 

condição de legítimo herdeiro político do mesmo. Podemos imaginar que ao elogiar o 

morto e diuus em potencial, ilustrando com exemplos sua virtude, o habilidoso orador 

buscava transferir para si, parte de sua honra.       

Com a morte de César, Otávio já começava a desenhar-se como um 

potencial rival de Antônio. Este era Cônsul e, mais que isso, principal lugar tenente do 

Ditador defunto, além de aliado de Lépido, chefe da cavalaria. Por ocasião da morte de 

César, Otávio não estava na capital, mas sim em Apolônia, região leste da Grécia, onde 

aprimorava seus estudos em retórica e filosofia e recebia instruções militares. Dos que 

tomaram parte nos funerais do Ditador figuram: Atia, a sobrinha, mãe de Otávio, 

Calpúrnia, a esposa, e L. Piso, sogro que tomou parte na leitura pública de seu 

testamento e introduziu seu corpo no Fórum romano (SUETÔNIO. Vida de Júlio César, 

83). Segundo Sumi, “o poder político estava diretamente ligado às honras póstumas 

conferidas a César e conseqüentemente às cerimônias nas quais essa memória foi 

publicamente celebrada” (SUMI, 2005: 97). Não fosse a ação interessada dos aliados, 

César poderia ter seu cadáver ultrajado, dragado por um gancho pelas ruas de Roma e 

atirado no rio Tibre, suas acta anuladas e seu testamento integralmente invalidado, sua 

fortuna confiscada e sua memória condenada (SUETÔNIO. Vida de Júlio César, 82. 

04). 

Foi através da adoção testamentária que Otávio herdou o nome de César e 

entrou oficialmente para a familia
100

 do Ditador. Essa medida possui um conjunto de 

implicações: primeiro, tornava-se o chefe de uma domus e a ele estariam submetidas as 
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 Para empregar aqui alguns dos conceitos criteriosamente estudados por Richard Saller no livro 

Patriarchy, Property and Death in the Roman Family, familia diz respeito à linhagem que se preserva e 

transmite pelos membros masculinos da casa (SALLER, 2004: 76-77). Com domus nos referimos a essa 

noção mais dilatada de família, recorrente no vocabulário literário e jurídico nos anos que se seguem à 

instituição do Principado. Diferente da noção de familia – geralmente empregada para destacar a 

sacrossanta linhagem de ancestrais paternos - a domus se perpetua, também, pelo parentesco feminino. Já 

a palavra Gens refere-se a um grupo familiar também extenso que compartilha o mesmo nome ou acredita 

ligar-se, por parentesco, a um ancestral comum (OXFORD LATIN DICTIONARY, 1968: 759).  

No caso da Gens Iulia, por exemplo, o nome advinha de Iúlo – Iulus - como ficou conhecido o 

primogênito de Enéias, Ascânio, fundador e rei de Alba Longa. Não é demasiado lembrar que com a 

difusão dos mitos helênicos e a aproximação da Hélade, se tornou um expediente comum nos círculos 

familiares romanos, a evocação de um ancestral mítico ou divino. Este fundador da Gens, tanto conferia 

elevado prestígio aos descendentes quanto preenchia as lacunas de uma linhagem de ancestrais próximos 

ilustres.            
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mulheres da casa, escravos e libertos, além de toda uma vasta clientela. Em segundo 

lugar, passava a gerir a maior parte dos bens fundiários e monetários do general. Um 

dos possíveis sentidos para a palavra domus, segundo a definição do Dicionário Oxford 

de Latim, é aquele de patrimônio (OXFORD LATIN DICTIONARY, 1969: 572). Nesse 

sentido, a sobrevivência da domus dependia não apenas da prole, mas dos recursos 

financeiros e uma das principais obrigações do herdeiro nomeado era evitar que fossem 

dilapidados (SALLER, 2004: 87). Andrew Lintott no livro The Romans in the Age of 

Augustus, recorda que através dessa forma de adoção, Otávio tornava-se o patrono de 

inúmeros dependentes, em particular soldados, tanto os que estavam em serviço naquele 

momento, quanto os que haviam sido desmobilizados (LINTOTT, 2011: 70). Foi 

justamente a parte abastada dessa clientela que socorreu Otávio com recursos quando o 

mesmo enfrentou embaraços para ter acesso a sua herança.  

Como chefe da casa e portador de um novo nome, Otávio passava a velar 

por um culto doméstico e comprometia-se com a memória dos antecessores, 

principalmente César. Por fim, através do nome Caio Júlio César Otaviano, ligava-se a 

uma nova familia e recebia todo o capital simbólico advindo da figura pública de César. 

Considerando alguns desafios encontrados por Otávio no processo de conquista e 

legitimação do poder, torna-se mais compreensível a obstinação no reconhecimento de 

uma ancestralidade divina e heróica vinculada ao nome de César. Faltava-lhe, 

inicialmente, habilidade e tino militar e não provinha de uma família ilustre, por parte 

de pai.  Seu pai, Caio Otávio, Gaius Octauius, era um homem novo foi pretor em 61 a.C 

e Pró-Cônsul da Macedônia em 60-59 a.C. Para essa nobilitas orgulhosa, jovem Otávio 

não era um dos seus e potencialmente um inimigo (LE GALL; LE GLAY, 1995: 37). 

O novo nome foi um trunfo que o jovem utilizou para angariar, em seu 

apoio, a confiança e obediência dos veteranos de César. Segundo André Alföldi, em 

artigo intitulado, “La divinisation de César dans la politique d‟Antoine et d‟Octavien 

entre 44 et 40 avant J.-C”, mesmo depois de morto, os veteranos crêem nessa força 

quase sobrenatural de seu Imperator, eterno vencedor, como se ainda fossem animados 

por sua misteriosa influência (ALFÖLDI, 1973:101). Uma das razões pelas quais os 

veteranos garantiram apoio ao „Novo César‟ e não ao já experimentado lugar tenente, 

Antônio. Porém, nada leva a crer que a adoção tenha sido um processo tranqüilo, 

desprovido de toda adversidade e reconhecido por unanimidade.   

Quais seriam as disposições principais do testamento de César? Segundo o 

biógrafo Suetônio, teria deixado o grosso de suas propriedades para o sobrinho Otávio, 
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mais precisamente três quartos, e o restante a L. Pinário, Quinto Pédio e à plebe de 

Roma (SUETÔNIO. Vida de Júlio César, 83). Para o povo deixou seus jardins às 

margens do rio Tibre e trezentos sestércios por cabeça. César tratava a plebs como se a 

mesma fosse parte integral de sua família, isso num sentido prático encorajou a 

população de Roma a não enxergar nos conspiradores tiranicidas ou libertadores, mas 

assassinos e traidores de seu líder. Ao fim de seu testamento, informa Suetônio, César 

adota Otávio em sua família e dá a ele seu nome - in familiam nomenque adoptavit 

(SUETÔNIO. Vida de Júlio César, 83).   

Sumi suspeita que os termos do testamento de César incomodaram Antônio 

e, de alguma forma, entraram em choque com a posição de confiança que, por muito 

tempo, o legado ocupava ao lado do Ditador (SUMI, 2005: 99). Se Antônio não foi 

completamente excluído do testamento é provável que tenha sido secundarizado em 

relação a Otávio. Situação que podia comprometer seu lugar à frente dos seguidores de 

César. Excluído ou relegado a um segundo plano no testamento, além de desprovido de 

tropas, Antônio é levado a uma política inicial de acomodação com os conspiradores nas 

semanas que seguiram o assassinato de César, apoiando a anistia e celebrando a 

Concórdia (SUMI, 2005: 112).
101

 Mais do que isso, a última cláusula do testamento 

parece ter colocado Antônio apreensivo quanto aos resultados de levar adiante a 

divinização de César, pelo menos até que a mesma resultasse em seu favor. Para Lyly 

Ross Taylor, no livro The Divinity of the Roman Emperor, Antônio parece ter avaliado 

friamente a situação e percebido que a transformação de César, naquele momento, em 

um diuus não apenas transformaria seu testamento em decreto divino, mas o herdeiro do 

nome estaria numa posição extremamente prestigiosa em relação aos homens que 

divinizassem seu pai (TAYLOR, 1973: 82). Supostamente, o Cônsul queria ganhar 

tempo até que o herdeiro oficial fosse eliminado e ele próprio pudesse assumir essa 

condição. Por que teria levado adiante as exéquias de César e proferido, ele mesmo, o 
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 Percebe-se nessa política de acomodação de Antônio não uma deserção declarada para o lado dos 

nobres envolvidos no „extermínio do tirano‟, mas uma medida contemporizadora, adequada à conjuntura 

de incerteza que marcou as semanas que se seguiram à morte de César. Roma tornava-se um lugar 

perigoso não apenas para os conspiradores, mas também para os cesaristas. Reunido no templo de Tellus, 

o Senado decidiu pela anistia: o testamento de César foi validado e seu funeral autorizado. Em 

contrapartida, os seguidores de Brutos puderam seguir imperturbáveis para suas províncias (PLUTARCO. 

A Vida de Júlio César, 67. 09). Para Taylor, razões de ordem prática também pesaram no momento de 

votar pela anistia: muitos nobres, agraciados com honras e títulos por César, temiam ser prejudicados com 

a anulação dos atos do Ditador (TAYLOR, 1975: 79). Além do que, Brutos foi feito seu herdeiro em 

segundo grau e outros nobres foram contemplados no testamento.       
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elogio fúnebre senão para marcar, na memória dos presentes, o compromisso filial para 

com o Ditador?  

No intervalo entre as exéquias de César e a chegada de Otávio a Roma, toda 

a indignação do Cônsul voltou-se contra um suposto neto de Mário e pretenso primo de 

César que se empenhou em reivindicar sua herança a qualquer preço, Amatius, uma 

tradução latinizada do seu nome em grego, Heróphilos. Nessa conjuntura, após a morte 

de César, foi esse quem ameaçou os conspiradores e buscou erigir um monumento à 

memória do líder militar. Era aparentemente um homem abastado, provido de 

habilidade oratória e de considerável influência nas colônias de veteranos. Grande parte 

da atividade de Amatius centrou-se na construção da coluna de vinte pés de altura no 

sítio onde o corpo de Júlio César havia sido cremado.  Suetônio oferece uma descrição 

da majestosa coluna lavrada em mármore da Numídia sem, contudo, tocar no nome de 

Amatius. Segundo o biógrafo, incitados pelo discurso de Antônio, os que assistiram o 

funeral de César saíram em perseguição dos assassinos, quase incendiarem as casas de 

Bruto e Cássio, de onde foram repelidos com muita dificuldade,  

  

Mais tarde teriam estabelecido no Forum uma sólida coluna de 

mármore da Numídia de vinte pés de altura, e teriam escrito sobre ela: 

„Ao Pai da Pátria‟. Ao pé [do monumento] continuaram, por longo 

tempo, a realizar sacrifícios, oferecer votos e a resolverem certas 

querelas com juramentos feitos em nome de César. (SUETÔNIO. 

Vida de Júlio César. 85.) 

   

Antônio teria receado a resposta entusiasmada da plebe à figura de Amatius e 

usado seus poderes de Cônsul para levar o dito impostor a ferros e à morte. Sua execução 

baseou-se na justificativa de que o mesmo explorava a boa fé e a credulidade da 

população. O corpo de Amatius foi empalado por um gancho, dragado pelas ruas de 

Roma e depois atirado no Tibre (SUMI, 2005: 113). Segundo Taylor, não existem 

indícios para suspeitar que Otávio tivesse algum envolvimento com Amatius ou, por 

outro lado, motivado sua condenação capital, no entanto é possível que tenha percebido 

como a agitação em torno da coluna pudesse resultar positivamente a seu favor 

(TAYLOR, 1973: 86). Também, o procedimento enérgico do Cônsul para com o 

„impostor‟ alimentou, possivelmente, a desconfiança de Otávio, levando-o a avaliar 

melhor seus passos e fortalecer suas alianças políticas. Desde que desembarcou na 

Península Itálica, determinado a reivindicar a herança colossal de César e legalizar a 

referida adoção, não tomou o caminho direto para Roma. Aportando inicialmente em 
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Lupiae, na costa da Calábria, aí tomou conhecimento da nomeação testamentária de 

onde seguiu para Brundisium, buscando o apoio das tropas que neste local estavam 

estacionados. 

Se a posição de Antônio resultou fragilizada das disposições testamentárias 

de César, a de Otávio não esteve plenamente garantida. Richard Saller, no livro 

Patriarchy, property and Death in the Roman Family, explica que a continuidade da 

familia estava vinculada à transmissão e à manutenção do nomen, como se o mesmo 

representasse um valor e uma dignidade em si (SALLER, 2004: 79). Era comum nas 

famílias aristocráticas a adoção em testamento de filhos adultos com a condição de que 

assumissem o nome dos testadores. Para Sumi, a adoção testamentária denominada 

condicio nominis ferendi tinha força jurídica menor do que a adoção feita em vida - 

inter uiuos – e diante de testemunhas o que, nesse sentido, tornava disputável a posição 

de Otávio como herdeiro por excelência do legado de César (SUMI, 2005: 99).  Isso 

explica, para Sumi, a obstinação de Otávio em fazer reconhecer a adoção e sua herança 

pela Assembléia Curial (SUMI, 2005: 100). Num primeiro momento, em 44 a.C, foi 

obstaculizado por Antônio que negava seu acesso ao tesouro de César, declarando que 

os fundos já haviam sido gastos. Depois, como Cônsul em 43 a.C, um dos primeiros 

atos de Otávio foi assegurar a confirmação de sua adoção por César (TAYLOR, 1975: 

95). 
102

 Para André Alföldi, a razão pela qual Antônio se opôs à lex curiata concernente 

à adoção de Otávio é a mesma que o levou a postergar a divinização de César: como 

uma semana antes dos Idos de Março, o Senado o havia nomeado flamen do Diuus 

Iulius, com a validação da herança de Otávio, ele estaria numa situação de 

subalternidade (ALFÖLDI, 1973: 115). Pela natureza do testamento e desta forma de 

adoção, Otávio era obrigado a providenciar o funeral e zelar pela memória de César. O 

que não o fez, justamente por estar ausente de Roma naquele momento, cuidou, no 

entanto, de garantir a consecratio de César e a perseguição de seus assassinos. 

É importante ressaltar que existe toda uma polêmica historiográfica a 

respeito das honras divinas outorgadas a César. Teriam sido conferidas ainda em vida 

ou apenas depois de morto?    

Ittai Gradel, no livro Emperor Worhip and Roman Religion, defende que as 

honras divinas teriam sido outorgadas a César ainda em vida e tinham o propósito de 

ressaltar sua proeminência política e militar como inuictus, assinalando sua pujança em 
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 Esta lei é seguida daquela que coloca os assassinos de César na ilegalidade, transformando-os em 

inimigos do povo romano. 
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relação aos outros mortais e a intimidação dos inimigos políticos (GRADEL, 2002: 72). 

A interpretação desse autor se orienta pelo conceito de „divindade relativa‟ que postula 

a ausência de uma demarcação fixa entre o divino e o humano e entre as esferas da 

política e da religião no imaginário romano. Em decorrência, o reconhecimento de 

atributos divinos a indivíduos que tenham revelado uma excelência bélica ou acumulado 

poder a um nível fabuloso – como o caso de César - parece não ter entrado em conflito 

com o sistema de valores do homem romano. Possivelmente, o conceito de „divindade 

relativa‟ ajude no propósito de compreender a consecratio dos Imperadores mortos, mas 

devemos lembrar que o caso de César é uma ocorrência isolada que não implicou em 

continuidade. Salvo Domiciano, nenhum Imperador em Roma se permitiu divinizar em 

vida, talvez por receio do impacto que o gesto causaria na população e por temor das 

vantagens que os inimigos políticos pudessem obter disso. Se o Senado romano brindou 

César com um nome de culto, Diuus Iulius, um sacerdote – flamen –, um templo e leito 

sagrado – puluinar – para sua imagem, isso não o livrou de morrer às punhaladas. Tais 

honrarias só foram levadas adiante por interesse dos herdeiros e asseguradas bem depois 

de morto. 

Christopher Pelling, no texto “The Triunviral Period”, escrito para a coleção 

The Cambridge Ancient History – The Augustan Empire, declara que a divindade de 

César só foi oficialmente proclamada no ano de 42 a.C. A partir de então, Otávio 

declarou-se filius diui, sendo as implicações desse título incalculáveis (PELLING, 2008: 

05). Já para Alföldi, a divinização de César não surgiu de um decreto emitido pelo 

Senado - que o autor considera submisso à política dos Triúnviros - mas deve ser 

buscada na própria devoção popular que despontou no funeral e se fixou no espaço do 

Fórum (ALFÖLDI, 1973: 118-120). Situação que o jovem Otávio soube muito bem 

explorar em celebrações e homenagens ao Ditador, bem como nas emissões 

monetárias
103

, em detrimento da figura de Antônio. Alföldi declara que  
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 No momento em que Otávio entrou em Roma, à testa dos exércitos em 43 a.C e exigiu sua nomeação 

como Cônsul, a cada um de seus soldados prometeu o pagamento de dois mil e quinhentos denários e a 

cada cidadão da urbs - na forma de congiarium –setenta e cinco denários. De acordo com Alföldi, a nova 

emissão monetária atendeu, sobretudo, a interesses políticos e propagandísticos por parte do jovem 

herdeiro (ALFÖLDI, 1973: 121). Seu partidário Lúcio Flaminio Chilo cunhou uma série numismática 

com dois tipos de denário, um apresenta a face de Venus Genetrix, o outro traz a efígie de César. O 

segundo e o terceiro quattuoruiri, respectivamente Quinto Vocônio Vitulo e Tibério Semprônio Graco, 

segundo a tradição, foram representados nas emissões do ano. Um dos denários de Vitúlo traz a legenda 

DIVI IVLI – Do Divino Júlio - e no anverso a efígie de César. Este último exemplar se aproxima do 

denário emitido com o rosto de Graco, que traz no anverso a imagem de Otávio com a legenda DIVI IVLI 

F (ilius) – Filho do Divino Júlio. Explica Alföldi, que um dos exemplares aurei dessa mesma série com a 
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“ao fim da vida César foi proclamado deus, ore decernentium, por um 

Senado subserviente; depois da morte, ele se torna uma verdadeira 

divindade, persuasione ulgi. Esses dois aspectos foram sabiamente 

explorados para lançar o jovem Otávio em sua carreira política” 

(ALFÖLDI, 1973:126).  

 

 Segundo Taylor, todos os esforços de Otávio para levar adiante a 

divinização de César foram, inicialmente, obstados pelo ex-legado militar que almejava 

para si o papel de herdeiro político (TAYLOR, 1975: 85-96). Impasse que se resolveu 

apenas com a constituição do Triunvirato (43 a.C) e o deslocamento das ambições 

políticas de Antônio para outros fins: como, por exemplo, a condução da Campanha 

contra os Partos (interrompida com a morte de César), a anexação territorial da Alta 

Ásia e a tão sonhada expedição à Índia, na trilha de Alexandre, o Grande. Nas palavras 

de Taylor, a aliança dos triúnviros nasceu sob os auspícios de um novo deus a quem 

atribuiu sua auctoritas e em prestígio (TAYLOR, 1975: 96). Otávio, Antônio e Lépido 

uniram esforços para a formalização do culto a essa nova potestade, Diuus Iulius, que 

passava a figurar no panteão oficial; por sua vez, arquitetaram a vingança de César, 

instaurado outra guerra, agora contra os „assassinos‟ alojados nas províncias orientais: 

Bruto e Cássio. Colocando-se sob a proteção de César e agindo em função de sua honra, 

os triúnviros atribuíram a si a caça aos assassinos e inimigos políticos (DIÓN CÁSSIO. 

História Romana, XLVII. 18).  

Se essas honras divinas foram ou não outorgadas ao Ditador em vida, não 

entraremos nos meandros dessa polêmica nem pretendemos resolvê-la, o que nos 

interessa é a relevância política e religiosa de César Divinizado para a legitimação da 

Domus Iulia que nasce sob a tutela de Vênus e sua aparição nas linhas da Eneida de 

Virgílio. Como filius diui, Otávio não herda apenas um nome, mas uma domus diuina 

que se vincula, pela tradição, aos tempos pristinos de Roma.
 
 

Bem antes da aparição pública de Júlio César ou do próprio Otávio, os Iulii 

se destacavam entre as famílias patrícias mais distintas de Roma. Como sustenta Ernst 

Badian, no texto “From the Iulii to Caesar” escrito para o Companion to Julius Caesar, 

desde o quinto século antes de Cristo, a relevância e a articulação política dessa gens 

                                                                                                                                               
imagem dos quattuoruiri traz a legenda DIVI F (filius), de uso corrente nas emissões posteriores (RSC, I, 

Augustus 523; ALFÖLDI, 1973: 121).            



117 

 

são demonstradas no acesso às mais altas magistraturas da res publica como o 

Consulado e o Tribunato que, por um tempo, substituiu o último (BADIAN, 2009: 12). 

Contudo, somente no século II a.C aparecem registros dessa reclamada ancestralidade 

divina ligada à deusa Vênus através do parentesco troiano de Iúlo (Ascânio) e Enéias. O 

mais antigo testemunho litetário da procedência troiana da Gens Iulia é o fragmento das 

Origines de Catão, datado também do século II a.C. Além de contar a história de 

Ascânio, fundador de Alba Longa, o documento explica como o mesmo recebeu o nome 

de Iulus logo após ter abatido o rival Mezêncio em combate. Como essa façanha foi 

empreendida no momento em que os primeiros fios de barba despontavam no rapaz, ele 

foi chamado, desde então, Iulus do grego Ioulos, ou barba nascente. Ressalta Badian 

que o documento não permite datar com precisão o momento em que o nome Iulus foi 

incorporado ao mito de Ascânio, processo este que pode ter precedido, em anos, o texto 

de Catão. Tudo aponta, porém, que foi no século II a.C que os Iulii perceberam a 

importância de apresentar sua herança divina, como aparece, por exemplo, nas emissões 

monetárias.
104

 Necessidade que provavelmente se impôs a partir da junção a um outro 

segmento, o dos Caesares. Esse grupo se integra de tal forma aos Iulii que o cognome 

permanece vinculado a Gens até o tempo de Otávio e para além se estende aos 

sucessores do cargo imperial (BADIAN, 2009: 14).
105
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 Não somente a literatura, mas também as cunhagens monetárias, fazem alusão à herança divina dos 

Iulii. Datada de 129 a.C, a emissão de Sexto Júlio César traz no anverso a fronte de Roma e no reverso a 

imagem de Vênus Genetrix, coroada por Cupido (RSC, I, Julia n.2). Mais uma vez, no final do segundo 

século, outra emissão com a mesma temática surge, desta vez, atribuída a Lúcio Júlio César (103 a.C). A 

moeda traz no anverso a cabeça de Marte e no reverso a imagem da ancestral divina, Vênus Genetrix, em 

uma biga, puxada por dois Cupidos (RSC, I, Julia n. 4a). O motivo troiano surge com melhor nitidez nas 

emissões atribuídas a Caio Júlio César que faz divulgar nas cunhagens de prata as origens de sua Gens. 

Como exemplo, basta mencionarmos a emissão datada de 47-46 a.C; o denário traz no reverso a cena de 

Enéias em fuga, com Anquises nos ombros e firmando o Paladium em uma das mãos. Gravada na 

vertical, a inscrição CAESAR flanqueia a imagem do herói troiano. Por sua vez, o anverso é preenchido 

com a efígie de Vênus coroada com um diadema cujas pontas tocam o ombro da deusa (RSC, I, Julius 

Caesar n.12).          
105

 Segundo Ernst Badian, no que tange a esse período, as informações são muito limitadas para qualquer 

posição categórica, mas é provável que a Gens Iulia, no final do século II a.C, estivesse enfrentando uma 

crise de prestígio. O que, mais ou menos, coincide com a aparição do referido cognome Caesar nos 

componentes masculinos da família. A ausência de Consulados recentes para ostentar pode ter entrado em 

conflito com a ambição dos jovens membros da Gens, sôfregos para embarcar em suas carreiras políticas; 

o que por outro lado, pode ter motivado também a busca e exposição das origens míticas da Gens Iulia 

(BADIAN, 2009: 14). Como argumenta Harriet Flower, no livro Roman Republics, a respeito dessa 

república de nobiles, o status dessas famílias dependia, em última instância, das gerações sucessivas 

produzirem talentos jovens que trilhassem sem reprovação o cursus honorum. Tanto a competição quanto 

os acordos e articulações entre esses membros da nobilitas foram essenciais para criar uma dinâmica que 

não comprometia a estabilidade e o equilíbrio. O ponto de mutação, na opinião dessa autora, veio com o 

alargamento das dimensões do domínio territorial, incompatível com as instituições da urbs, e a 

incapacidade desas famílias de gerar o equilíbrio tão caro à manuntenção dessa república (FLOWER, 

2010: 27-30).  
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Em sua biografia de Júlio César, Suetônio pontua, brevemente, as iniciativas 

empreendidas por Otávio para o reconhecimento da divindade do pai apoiado nessa 

herança mítica da Gens Iulia a qual está vinculado. O biógrafo, porém, dá a impressão 

de um processo tranqüilo, ausente de toda contrariedade  

 

durante os primeiros jogos que o herdeiro Augusto  - heres Augustus -  

promoveu em honra de sua divinização – consecratio – uma estrela 

brilhou por sete dias consecutivamente nos céus (SUETÔNIO. Vida 

de Júlio César, 88.) 

  

 Em referência no texto está a celebração dos Jogos à Vitória de César – 

Ludi Victoriae Caesaris - e homenagem à Venus Genetrix, em julho de 44 a.C. com o 

prodigioso aparecimento do cometa nos céus de Roma – Sidus Iulius – identificado à 

alma do próprio César. Além do objetivo específico de celebrar a memória de César, 

Otávio levantou fundos para tornar esse festival grandioso, no intuito de sobrepujar os 

Jogos Apolinários (que aconteciam entre os dias seis e treze) – ludi apollinares – cuja 

organização estava a encargo de Brutos. O último, ainda no exercício da Pretúria, fez os 

preparativos ausente de Roma, in absentia, e não poupou esforços nem despesas para 

adquirir todas as bestas selvagens à venda na Península Itálica. Informa Taylor que, por 

sua vez, Otávio planejou intervir no dia de encerramento do festival, distribuindo 

donativos à plebe, cabe lembrar que, especificamente, treze de Julho era o dia do 

aniversário de César (TAYLOR, 1973: 90). Otávio pretendia com esse ato ofuscar a 

imagem de Brutos e ostentar sua generosidade, trazendo a plebe para o seu lado. Taylor 

ressalta que o herdeiro teria usado dos próprios recursos para arcar com essa 

distribuição e financiar os Jogos à Vitória de César, ocorridos entre os dias vinte e trinta 

de julho daquele ano (TAYLOR, 1973: 90).   

Apesar da objeção de Antônio para que Otávio exibisse nos jogos o assento 

– sella - dourado do pai, junto com sua coroa de louros, um prodígio - omnia – de 

ordem maior inverteu a situação em favor do herdeiro.  Um fenômeno da natureza foi 

explorado habilmente para ilustrar a crença de que a alma do Ditador não convivia com 

os outros mortais, nem habitava as regiões inferiores, mas teria ganhado os céus com 

ares de exuberância. Sua alma tornava-se imorredoura, assim como os astros e 

constelações vislumbrados no etéreo. Como um símbolo da consecratio de César, o 

Sidus Iulius, nome que passou a identificar o cometa, foi incorporado à imagética, 
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estatuária e numismática
106

 do período, além do que o sidus foi a forma como César, 

enquanto diuus, decidiu revelar-se para os mortais. Suetônio informa que cada estátua 

erguida para César foi representada, doravante, com uma estrela sobre a cabeça 

(SUETÔNIO. Vida de Júlio César, 88.). Acoplado à representação humana do Ditador, 

o astro ressaltava no conjunto essa característica dicotômica, mortal/divina, que passaria 

a marcar a natureza dos novos diui em Roma.   

Outras providências foram tomadas no sentido de garantir sua divinização. 

Dión Cássio, no capítulo dezoito do livro quarenta e sete de sua História Romana, 

fornece ao leitor uma lista detalhada delas que ligeiramente passaremos em revista. 

Inicialmente, declara que os triúnviros ao exaltarem César (43 a.C) e o cumularem de 

tantas honras esperavam, que um dia, fossem agraciados nos mesmos termos (DIÓN 

CÁSSIO. História Romana, XLVII. 18.02).  

Como nova potestade, César, foi introduzido no calendário romano, 

instrumento que regulava o tempo das celebrações e festividades religiosas vinculadas 

às divindades do panteão oficial. Para não coincidir com os Jogos Apolinários a data do 

aniversário de César foi deslocada para o „dia anterior‟, ou seja, um dia antes do começo 

das celebrações de Apolo, que começavam no dia seis e seguiam até o dia treze de 

julho. Essa modificação foi pensada a partir de um oráculo sibilino que proibia a 

promoção de qualquer outra festividade no período consagrado ao deus Apolo (DIÓN 

CÁSSIO. História Romana, XLVII. 18.06). Já o dia da morte de César foi declarado 

„nefasto‟ pelos triúnviros (DIÓN CÁSSIO. História Romana, XLVII. 19.01). Dia de 

mau agouro que coibia realização de contratos, vedava o funcionamento dos tribunais e 

proibia o Senado de se reunir. Como se não bastasse para transformar o feito dos 

seguidores de Brutos num ato de monstruosidade, interditaram o local onde foi 

derramado o sangue de César e a data do assassinato do Ditador ficou conhecida como 

„Dia do Parricídio‟ (SUETÔNIO. Vida de Júlio César, 88). 

Os triúviros lançaram a base de um santuário - conhecido em latim como 

Aedes Diui Iulii – para o Diuus Iulius no exato local onde seu corpo foi queimado e em 
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 Um denário emitido em 27 a.C traz no reverso a imagem de um cometa incandescente – sidus – de oito 

aros, cortado pela inscrição DIVVS IULIVS. O anverso traz a efígie do Princeps usando a Coroa Cívica 

(honra que era conferida a alguém que tenha salvado a vida de um cidadão romano) circundada pela 

inscrição CAESAR AUGVSTVS (RSC, I, Augustus n. 97; RIC, I, n. 37a). Nas Res Gestae, o Princeps 

menciona ter recebido o nome de Augusto e a Coroa Cívica por ter restituído a República ao arbítrio do 

Senado e do povo romano (Res Gestae, 34). O ano é significativo e o denário em questão tanto comemora 

a reunião do Senado que conferiu a Otávio o nome de Augusto, quanto celebra a pietas do governante 

para com a memória do pai divinizado. Essa moeda procura conciliar a imagem de restituidor e guardião 

da República à memória do Diuus Iulius e da Domus de Otávio Augusto.       
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substituição à coluna erigida por Amatius (DIÓN CÁSSIO. História Romana, XLVII. 

18.03). Lugar de culto e homenagem à nova potestade, onde fariam votos e ações de 

graça por cada vitória conquistada sobre os inimigos. Otávio, Antônio e Lépido tinham 

o propósito inicial de transformar esse edifício religioso num asilo, como aquele 

construído por Rômulo nos primórdios da urbe. Estabeleciam ainda que “qualquer um 

que buscasse refúgio não poderia ser dali desviado ou arrancado” (DIÓN CÁSSIO. 

História Romana, XLVII. 10. 02-03). Dión Cássio observa que esse local de 

inviolabilidade preservou-se só no nome e manteve-se tão seguro ao ponto de ninguém 

conseguir nele ingressar. Apesar de autorizada e projetada pelos triúnviros, a construção 

desse santuário foi completada sob as ordens de Otávio e finalmente dedicada no ano de 

29 a.C (PLATNER, 1929: 286-287). Outras modificações foram empreendidas no 

espaço do Fórum: o lugar onde foi assassinado foi lacrado.  O historiador severiano 

acrescenta que para essa edificação sagrada criaram-se novas imagens de César e outra 

de Vênus, que seriam carregadas em procissão nos jogos circenses (DIÓN CÁSSIO. 

História Romana, XLVII. 18.03).  

Cumpria extrair César da esfera humana e inseri-lo, de vez, junto dos 

imortais, revestindo-o de uma aura sacra e criando a seu respeito interdições. Como por 

exemplo, informa Dión Cássio que na condição de diuus a imagem de César não 

poderia mais ser exibida nos funerais de seus descendentes e familiares (DIÓN 

CÁSSIO. História Romana, XLVII. 19.02). Precauções pertinentes ao próprio sentido 

de consecratio, compreendida como divinização, ou seja, a transformação de algo 

profano em divino (SCHEID, 1998: 58).    

Percebemos que não apenas o sidus, mas a figura de Vênus aparece, em 

várias situações, vinculada à consecratio de César: nas exéquias do Ditador, na versão 

do discurso de Antônio transmitida por Dión Cássio, nos Jogos à Vitória de César, no 

Santuário construído por Otávio que abrigava também uma imagem de Vênus, entre 

outras referências. Além do mais, Vênus é a Genetrix, matriarca e símbolo da Domus 

Iulia, nas várias passagens em que Júpiter assegura a divinização de Enéias, César e 

Otávio Augusto é a própria deusa quem faz sua acolhida nos céus.  Ela abre os 

caminhos do Olímpo para essa gens de ilustre varões que glorificam a história de Roma. 
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3.3. Das Promessas de Júpiter à Consecratio de Augusto  

 

No momento em que a Eneida foi composta, entre os anos 29 e 19 a.C, a 

memória da divinização de César se fazia presente, lançando também a expectativa 

sobre a consecratio do Princeps Augusto, ele próprio filho de um divinizado – filius 

diui e membro de uma Domus que se pretendia divina. A promessa da consecratio de 

Augusto se faz presente na mesma profecia em que Júpiter promete a Vênus a acolhida 

de seu filho entre os imortais. Podemos perceber não somente o embricamento do 

tempo mítico ao histórico, mas a projeção do „horizonte de expectativa do poeta‟ nesse 

„futuro prognosticado‟ pela boca do soberano olímpico.  

 

[Troiano desta pulcra origem César 

Nascerá, que só tenha por limites 

Ao império o oceano, à fama os astros: 

Júlio, do grande Iúlo herdando o nome. 

No céu o acolherás segura um dia 

De despojos do Oriente carregado 

E invocado será também com votos. 

Então, compostas bélicas contendas, 

Se abrandará dos tempos a aspereza. 

Vesta e Cândida Fé, Quirino e Remo 

Irmão seu, ditarão as leis aos povos. 

Da guerra fechar-se-ão as diras portas 

Com travessas de ferro bem pregadas.] (VIRGÍLIO. Eneida, I. 286-

294)
107

 

 

Em primeiro lugar, no hexâmetro duzentos e oitenta e seis, o César em 

questão é Caio Júlio César Otaviano, que passou a chamar-se assim através da adoção 

testamentária de Júlio César. Podemos inferi-lo a partir de duas referências: a primeira 

que enfatiza os „despojos do Oriente‟ - spoliis Orientis - em menção ao Tríplice Triunfo 

de Otávio no ano de 29 a.C, que comemora a vitória sobre o Egito e o Oriente, 

representado por Cleópatra e Antônio, e a transformação deste reino cliente em 
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 [Nascetur pulchra Troianus origine Caesar, 

    imperium oceano, famam qui terminet astris,— 

    Iulius, a magno demissum nomen Iúlo. 

    Hunc tu olim caelo, spoliis Orientis onustum, 

    accipies secura; vocabitur hic quoque votis 

    Aspera tum positis mitescent saecula bellis; 

    cana Fides, et Vesta, Remo cum fratre Quirinus, 

    iura dabunt; dirae ferro et compagibus artis 

    claudentur Belli portae] (VIRGÍLIO. Eneida, 286-294).    
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prouincia romana
108

 cujos rendimentos passaram a fluir, diretamente, para a res priuata 

do Princeps. Também, em 29 a.C, Otávio, atribuiu ao fechamento do Templo de  

Jano
109

 um importante significado político, simbolicamente representando a suspensão 

de toda hostilidade no âmago do Império, o fim das Guerras Civis e o advento da Paz – 

Pax - seguida da abundância - Cornucopia.  Tal evento teria ocorrido apenas duas vezes 

antes na História Romana: sob o Rei Numa Pompílio e depois da Primeira Guerra 

Púnica. O fechamento das „Portas da Guerra‟ - Belli Portae - e o „fim das asperezas‟ 

aunciadas neste trecho da Eneida aludem de perto a tal acontecimento e ideal de Pax 

concernente à política augustana. Augusto anuncia nas Res Gestae sua intenção de 

mantê-las fechadas “enquanto as vitórias assegurarem a paz, por terra e mar, em todo o 

Império do Povo Romano” – “cum per totum imperium populi Romani terra marique 

esset parta uictoriis pax” (Res Gestae, 13).  

Em nota, Alicia Schniebs, sugere que a presença de Remo junto a Quirino 

(Rômulo) no trecho analisado pode também indicar o fim das hostilidades internas, a 

partir da figura de superação do fatricídio orignário, vinculado ao ato de fundação da 

urbs (SCHNIEBS, 2004: 35). Interpretação que se reforça pela presença da Cândida Fé 

– Cana Fides – no mesmo verso. Fides era ao mesmo tempo uma virtude e divindade 
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 O Princeps torna-se, a partir de então, detentor de copiosos rendimentos que eram revertidos para seu 

cofre privado – res priuata – e não para o tesouro público – aerarium saturni, gerido pelo Senado. O que 

permitia ao Princeps assumir o encargo de certos serviços públicos em momentos difíceis como a 

construção de estradas e o aprovisionamento da annona (abastecimento de Roma). Partia de um costume 

já consagrado pela tradição, dos generais triunfadores, devotarem parte de seu botim à população de 

Roma e os munera, uma das obrigações que o costume impunha aos magistrados. John Richardson, no 

livro The Language of Empire, defende que junto à ordenação espacial dos domínios romanos no período 

de Augusto, a palavra prouincia se abriu para novos usos e possibilidades semânticas. De um sentido 

originalmente vinculado à „poder‟ e „delegação‟ passa a exprimir, também, uma entidade territorial em 

formação, como é o caso do Egito. Esse momento é crucial do ponto de vista da reorganização territorial 

dos vastos domínios de Roma, principalmente no que tange à organização administrativa das províncias. 

Para Richardson, áreas enormes do mundo foram arranjadas numa forma ou disposição que pudessem ser 

adequadamente gerenciadas (RICHARDSON, 2008: 145).  Não é por acaso que o principal tópico da 

reunião do Senado em 27 a.C foi a divisão das prouinciae entre aquelas administradas diretamente pelos 

legati augusti pro praetore e as prouinciae populi ou publicae prouinciae, equivocadamente denominadas 

províncias senatoriais. Criou-se para o Egito uma prefeitura especial cujos ocupantes do cargo partiam da 

indicação pessoal do Princeps.    
109

 Michel Meslin, em um capítulo do livro L‘Homme Romain, dedicado às percepções do tempo na 

Antiguidade Romana, afirma que Jano era conhecido como deus dos recomeços que regulava o tempo do 

calendário, presidia os nascimentos e inaugurações, sua dupla visão permitia contemplar passado e futuro 

simultaneamente (MESLIN, 2010: 56-57). Porém, o deus do recomeço revelava sua face letal quando 

convocado para comparecer com as legiões romanas. O outro epíteto que o acompanhava era o de „porta  

lança‟, a abertura das portas de seu templo indicava o estado de guerra e ritualmente autorizava o uso da 

violência contra os inimigos de Roma.   
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cultuada em Roma, representada como uma anciã de alvos cabelos, que velava pelo 

respeito aos pactos selados e aos vínculos fraternos.      

Como indício de algo esperado, mas ainda não experimentado – tendo em 

vista o público contemporâneo ao poeta, uma vez que na condição de leitores modernos 

conhecemos o curso dos acontecimentos - Júpiter promete a acolhida do Princeps nos 

céus e sua entrada no Olimpo. O Omnipotente incumbe ninguém menos que a filha 

desta tarefa grandiosa se considerarmos o emprego do verbo accipio (receber, acolher) 

na segunda pessoa do singular (VIRGÍLIO. Eneida, I. 290). Filho de um divinizado – 

filius diui - e importante elo dessa linhagem troiana é esperado que Otávio trilhe o 

caminho das estrelas e o deixe aberto para os futuros diui de sua Domus. Segundo 

Márcio Thamos, no texto “A Expressão Figurativa do Mito de Roma”, a justaposição e 

a aproximação fonética de Iulus (Ascânio) à Iulius (Júlio) no hexâmetro são marcas que 

dão expressão à ideia mítica da predestinação romana (THAMOS, 2011: 196).  Iúlo - 

Iulus (Ascânio) e Ilia - Ilia
110

 - como é chamada, por Virgílio, a sacerdotisa Rheia 

Sílvia, mãe dos Gêmeos Rômulo e Rêmo – são figuras que completam a sequência 

narrativa que vincula Tróia a Roma, tanto aquela da fundação, quanto a urbs do poeta. 

Essa herança mítica ganha consistência na fala de Jove que conecta o passado heróico à 

alegada grandiosidade da Domus Iulia no presente e sua perspectiva de perpetuação no 

futuro.  

Milagrosamente recuperado de uma doença que o havia levado à beira da 

morte em 23 a.C, somado ao rumor de sublevação do colega de consulado Terêncio 

Varrão Muerna, o problema da sucessão de Augusto se tornou uma preocupação cada 

vez mais premente e se projeta, timidamente, nos versos de Eneida. Lembra Andrew 

Lintott, no livro The Romans in the Age of Augustus, que a principal preocupação do 

Princeps era que a sucessão ocorresse no âmbito da Domus (LINTOTT, 2011: 80-81). 

Cabia assegurar ao herdeiro político e futuro Princeps, uma posição firme equanto 

dominus garantindo a ele as condições financeiras e patrimoniais e as alianças 

necessárias para reinvindicar qualquer posição no interior da res publica. Nos anos em 

que a Eneida foi composta, o potencial sucessor surgiu na figura do sobrinho de 
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 Nos hexâmetros duzentos e sessenta e sete duzentos e sessenta e oito, Virgílio explica que o jovem 

Ascânio era, antes da queda de Tróia, chamado de Ilo (nome que lembra Ílion), para ser depois 

denominado Iúlo (VIRGÍLIO. Eneida, I. 267-268). Nome este que o perpetua como fundador de Alba e o 

aproxima dos Júlios. Por sua vez Ilia é a sacerdotisa vestal que, fecundada por Marte, dará origem ao 

fundador de Roma. Segundo Thamus, possui dois homônimos perfeitos: Ilia, „de Ílio‟, isto é „de Tróia‟ ou 

Ilia é uma palavra empregada para „ventre‟; Roma assim, nasce do ventre de Tróia fecundada por Marte 

(THAMUS, 2011: 197).     



124 

 

Augusto, Caio Cláudio Marcelo
111

, com quem Augusto casou sua filha Júlia. Porém, 

vítima de uma epidemia, o jovem sobrinho e designado sucessor morreu bruscamente 

em Baias. Os lamentos pungentes de Anquises, no Livro sexto da Eneida, revelam as 

inquietações e expectativas quanto à preservação da Domus que de Enéias se liga a 

Otávio Augusto 

 

[Que tristeza verás, que luto ó Tibre, 

Ao passar pelo túmulo recente! 

Moço jamais da Ilíaca prosápia 

Aos latinos avós, tanta esperança deu de si] (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 

873-876)
112

 

 

Segundo a biografia tardo antiga que nos chegou do poeta, Otávia, irmã de 

Augusto, teria desmaiado ao ouvir o elogio do filho recitado pelos lábios do próprio 

Virgílio (SUETÔNIO. Vida de Virgílio, 32). O túmulo recente – tumulum recentem - 

em referência no verso é, sem dúvida, o Mausoléu dos Iuli construído no Campo de 

Marte, bem às margens do rio Tibre. As cinzas do jovem Marcelo foram as primeiras a 

ganhar morada no túmulo descomunal. Quanto aos fundamentos da construção, foram 

lançados em 32 a.C e veiculavam uma mensagem política, tendo em vista o contexto de 

complicações diplomáticas entre os ex-Triúnviros: Otávio pretendia realçar sua devoção 

a Roma enquanto anunciava a intenção de Antônio, expressa em testamento, de se fazer 

sepultar em Alexandria, junto aos ancestrais de Cleópatra. Segundo Lintott, o 

monumento funerário é o principal símbolo das pretensões dinásticas do Princeps cujas 

relíquias podem ser avistadas até nos dias de hoje (LINTOTT, 2011: 81).  Como é 

insustentável essa associação entre monarquia e Principado, diríamos que, construído à 

maneira de um heroon, com plano circular, cercado por um bosque de árvores 

frondosas, o Mausoléu marcava de forma definitiva no espaço urbano a vinculação da 

domus de Augusto aos tempos da Primordia Urbis. Vinculação mítica que é ressaltada, 

inclusive, nos funerais dos membros dessa domus. 
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 Caio Cláudio Marcelo é filho de Otávia, irmã de Augusto e seu primeiro esposo, o senador Caio 

Marcelo. Este último, membro de uma família nobiliárquica que descende em linha direta de Marcos 

Cláudio Marcelo, general da Segunda Guerra Púnica.  
112

 [uel quae, Tiberine, uidebis 

       funera, cum tumulum praeterlabere recentem! 

      nec puer Iliaca quisquam de gente Latinos                 

      in tantum spe tollet auos] (VIRGÍLIO. Eneida, VI. 873-876) 
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Possivelmente, a divulgação dos mitos de heróis divinizados acabou 

reforçando o clima de aceitação e compreensão em torno dos funerais imperiais e da 

transformação desses governantes em diui (divinizados). Jean-Claude Richard, 

analisando os funerais de Druso, irmão de Tibério, no texto “Enée, Romulus, César et 

les Funérailles impérialles” recorda a presença das imagens de Enéias e Rômulo entre 

os ancestrais diretos do irmão do Imperador Tibério que definitivamente acabou 

sucedendo Augusto (TÁCITO. Anais, IV. 09,02;  RICHARD, 1966: 77). O autor 

francês ressalta que, apesar de não figurarem com tanta relevência no cortejo de 

imagens do funeral, demonstram uma proposta de contiuidade da Domus e o vínculo de 

Druso aos ancestrais divinos dos Júlios (RICHARD, 1966: 77). Da mesma forma, a 

imagem de Rômulo apresenta-se no cortejo que seguiu o corpo de Augusto, como 

informa o historiador Dion Cássio (DION CÁSSIO. História Romana, LVI. 34. 03).  

Como aponta Alexandra Dardenay, no texto “Le Rôle de L‟ Image des 

Primordia Vrbis dans L‟Expression du Culte Imperial‖, as imagens de Enéias e 

Rômulo, presentes em relevos, altares e santuários, coincidem de perto ou antecedem a 

difusão do culto imperial (DARDENAY, 2006: 163). Analisando a presença de imagens 

da Primordia Urbis em relevos provinciais, argumenta que as mesmas foram essenciais 

para fixação nessas regiões do Império do culto à pessoa do Imperador. O propósito, 

segundo Dardenay, não é a legitimação deste ou de outro governante, mas da Domus 

que se considera herdeira desses heróis do passado (DARDENAY, 2006: 165). 

Apesar de bem posterior à composição da Eneida, vale a pena tecermos 

algumas considerações acerca do funeral de Augusto e o processo histórico da 

consecratio que o transformou em diuus, inclusive para compreendermos sua 

vinculação aos mitos de apoteose heróica. 

Segundo o relato de Dion Cássio, o leito de Augusto foi lavrado em ouro e 

adornado de marfim. Transportado por magistrados, o corpo do Princeps foi ocultado 

das vistas por uma escultura de cera, trajada em garbo triunfal. Esta imagem deixou o 

palácio escoltada por oficiais eleitos para o ano seguinte, enquanto uma outra, também 

moldada em ouro, deixou o prédio da Cúria carregada por senadores. Dion Cassio dá 

notícia de mais uma representação do Princeps, esta última conduzida num carro 

triunfal pelas ruas de Roma. Atrás do leito seguia um cortejo de imagens representando 

os ancestrais de Augusto e uma plêiade de romanos proeminentes, summi uiri, 

começando com o próprio Rômulo e incluindo Pompeu Magno. Um dado inédito: atrás 

do retrato do ex triúnviro, desfilavam imagens representativas dos povos por ele 
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subjugados, possivelmente, uma tentativa de simbolizar a diversidade e envergadura 

territorial do imperium de Roma (DION CÁSSIO. História Romana, LVI. 34. 01-04).               

. Trata-se de um tributo reconhecido a Pompeu, expresso nos ganhos territoriais, 

monetários, comerciais e diplomáticos do general. Por outro lado, pode revelar o 

término das discórdias com os partidários do grande rival de César, manifestando a 

vocação do Princeps para a „mediação dos conflitos‟ e a formação do consensus.   

Como nos funerais republicanos, o féretro foi conduzido até o Fórum e a 

oração fúnebre – laudatio funebris – foi solenemente pronunciada a partir dos Rostra. 

Dois oradores, Druso e Tibério, proferiram longo discurso encomiástico (DION 

CÁSSIO. História Romana, LVI. 34).  Ambos trouxeram à recordação dos ouvintes os 

destacados feitos políticos e a enumeração das virtudes de Augusto.  

Por que, se César era tão diuus quanto Enéias e Rômulo, os últimos 

puderam comparecer nos funerais de Augusto e Druso? Explica Richard que a menção à 

carreira humana dos fundadores não se opõe a sua natureza divina, algo que pela 

memória dos acontecimentos parece não acontecer com César (RICHARD, 1968: 77-

78). A imago de César não figura no cortejo de ancestrais tanto em virtude das 

interdições impostas à sua condição de diuus, mas também devido à memória 

persistente de sua trajetória humana. Cabia ofuscar essa última em benefício de sua 

condição de imortal na forma de astro – Sidus Iulius – tal como aparece nos versos da 

Eneida.    

Como bem recorda Simon Price, no texto “From Noble funerals to divine 

cult: the consecration of Roman Emperors”, esta visualização de imagens é um 

expediente característico dos funerais aristocráticos que foi assimilado e ressignificado 

pelo funus imperial (PRICE, 2006: 58). Era regra, nas casas aristocráticas, a presença 

de uma galeria de máscaras dos ancestrais que tomavam parte no cortejo de cada 

membro da família que morria.  Os que portavam os retratos eram amigos próximos do 

morto, escolhidos segundo o critério de altura, compleição e semelhança com os 

antepassados do falecido (POLÍBIO. História, VI. 53. 05-07). Não se trata de uma 

procissão organizada à revelia: uma lógica hierárquica dispunha os espaços, segundo a 

ordem da dignidade e dos ofícios exercidos por cada um em vida.  Os que foram 

senadores vestiam a toga com a faixa púrpura na borda, todos transportados em carros 

precedidos por fasces, machados e outras insígnias de identificação. Quando chegam 

aos Rostra todos sentam em fila perto do morto. Declara Políbio que não podia haver 

espetáculo mais enobrecedor para um jovem que aspirava à carreira das honras – cursus 
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honorum (POLÍBIO. História, VI. 53. 08-09).  Seria tal expediente uma das respostas 

ao absurdo da finitude, anunciando a continuidade da família? Mostrar que entre vivos e 

mortos havia uma continuidade? A visualização de uma memória genealógica? 

De acordo com Claude Nicolet, mais que uma carreira, a atividade política 

era geradora de uma dignidade ou estatuto privilegiado que implicava tanto em insígnias 

exteriores quanto em vantagens no âmbito do direito privado. As famílias mediam sua 

importância em função do número de ancestrais consagrados e triunfos celebrados 

(NICOLET, 1998: 115).  Aqueles que patrocinavam jogos, festas e cerimoniais públicos 

como funerais e triunfos abusavam dos recursos cênico, visual e sonoro buscando, 

assim, afetar as massas de maneira singular (FLESS; MOEDE, 2007: 250).  Informa 

Políbio que o parente mais próximo, geralmente o herdeiro, endereçava ao morto o 

elogio fúnebre, nomeando e recontando os feitos e bravuras de cada ancestral ali 

presente. O historiador grego alude à função de exemplum que esse tipo de relato 

guardava na sociedade romana: a fama daqueles que prestaram grandes feitos à cidade 

tornava-se conhecida e imortal, uma herança para as gerações futuras (POLÍBIO. 

História, VI. 54.01-02). 

O termo funus compreende tanto os cuidados e honras ministrados ao morto 

quanto o culto observado post-mortem. Geralmente o falecido deixava aos herdeiros 

disposições claras sobre o processo do funeral – mandata de funere – principalmente  

tratando de uma personalidade pública, seja através de pronunciamento ou testamento.  

Era comum a família estar presente no momento derradeiro, o parente mais próximo 

cerrava os olhos e dava o último beijo, momento em que a alma deixava o corpo 

(TOYNBEE, 1996: 45-57).   Conseqüentemente, o morto era chamado pelo nome e em 

voz alta lamentado. Isto ocorria em intervalos regulares, até o último momento da 

deposição do corpo na pira funerária. O próximo passo era a exposição do cadáver, 

vestido em trajes oficiais – quando senador com a toga pretexta – o morto era 

depositado no lectus funebris que geralmente estava posicionado no atrium e com os 

pés virados para a porta de entrada. As famílias eminentes contavam com a prerrogativa 

da exibição do corpo no Fórum. Segundo Políbio: 

 
 

Em qualquer tempo que um homem ilustre morre, ele é transportado 

em seu funeral até o fórum no local conhecido como rostra, algumas 

vezes distintamente colocado numa posição ereta e mais raramente 

reclinado (POLÍBIO. História, VI. 53). 
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Ressalta Saller que com a acomodação das elites municipais em Roma e as 

constantes renovações no Senado realizadas por Sila, César e posteriormente Augusto, 

se desenvolveu uma elite de homens novos que não mais podia ostentar longevas 

linhagens agnadas de ancestrais (SALLER, 2004: 93). A importância se deslocou, 

assim, da familia para a riqueza e prestígio da domus, também compreendida como essa 

rede de parentesco mais extensa. Durante o Principado enfatizava-se, sobretudo o 

aspecto de pujança e poder da domus representados pelos laços de clientela e redes de 

parentesco; uma domus frequentata era um indicador de poder e atividade pública. Na 

opinião de Saller, perde-se algum vínculo entre a domus simbólica e a linhagem 

(SALLER, 2004: 91). Aos poucos, as imagines perdiam destaque para a introdução de 

elementos mais marcantes nos funerais que se tornavam, aos poucos, mais 

espetaculares, monumentais e receptivos às inovações.
113

 Processo que podemos 

visualizar já nos funerais de Sila e posteriormente, com César e Augusto.  

Nos funerais públicos do final do período republicano, segundo Javier Arce, 

no livro Funus Imperatorum: Los Funerales de los Emperadores Romanos, decretava-

se o iustitium que configurava uma espécie emergência ou estado de exceção declarado 

pelo Senado -  como é o caso dos funerais de Sila, analisados  pelo autor   (ARCE, 

1990: 30). Até onde se têm notícias, os funerais da nobreza ficaram restritos às 

regulamentações do luto, aos parentes e amigos do morto. As coisas parecem mudar 

com o decorrer do Século I a.C, os efeitos do luto passam a atingir uma globalidade 

maior inclusive as ordens senatorial e eqüestre (PRICE,1999: 63). Por ocasião da morte 

de Augusto, por exemplo, as mulheres guardaram luto por um ano inteiro, enquanto os 

homens, apenas alguns dias (DION CÁSSIO. História Romana, LVI. 43.01). Informa 

Dion Cássio que a procissão que acompanhou o leito fúnebre de Augusto até o Campo 

de Marte foi formada por senadores, cavaleiros, viúvas e soldados; logo atrás, vinham 
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 A laudatio de Júlio César, segundo Ernst Badian, é um dos primeiros registros de uma laudatio 

funebris proferida no funeral de uma matrona romana. César amplamente utilizou de sua retórica para 

angariar prestígio político no funeral de Iulia, sua tia (BADIAN, 2009: 20). Inova também ao introduzir 

no funeral de Cornélia, sua primeira esposa, a imagem de Mário (marido de Júlia e um desses „homens 

novos‟), que havia recebido a damnatio memoriae através de Sila. Como ressalta Badian, ele pretere a 

família do sogro e de Cornelia, o próprio Cinna, em função de Mário cuja popularidade era politicamente 

vantajosa no momento (BADIAN, 2009: 20-21). O autor presume o rebuliço que tal imagem pode ter 

causado ao ter sido introduzida na procissão. Como vimos, o próprio funeral de César foi transformado 

em uma arena política, dando lugar ao insólito com elementos cênicos e procedimentos inusitados. E não 

menos o funeral do Princeps Augusto, esmerado defensor da tradição e dos mores, traz elementos 

incomuns como as três efígies noticiadas por Dión Cássio e os ícones representativos dos povos 

subjugados (DION CÁSSIO. História Romana, LVI. 34. 03).               .      
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todos aqueles que no momento se encontravam na cidade. Por decreto do Senado, o 

cortejo atravessou o portão triunfal (DION CÁSSIO. História Romana, LVI. 43.02).        

Para Javier Arce, Sila inaugura a prática dos funerais espetaculares cuja 

expressão máxima tornam-se os funerais dos Imperadores romanos – funus 

imperatorum - e a decorrente cerimônia da consecratio (ARCE, 1990: 30).  Já segundo 

Simon Price, os funerais imperiais se equilibram entre duas instâncias: a tradição dos 

funerais aristocráticos e a cerimônia da Consecratio que „termina com a elevação do 

Imperador aos céus e o estabelecimento de um culto formal ao Princeps divinizado‟ 

(PRICE, 2006: 58). Processo que discutiremos mais adiante.  

   Se nos funerais privados, filhos e familiares, herdeiros e escravos 

acompanhavam o cortejo do morto, nos funerais públicos, tanto a ordem senatorial, a 

ordem eqüestre quanto o exército faziam-se representar, assim como todo o povo era 

convocado. Os funerais de Sila são analisados por Javier Arce através dos relatos de 

Plutarco e Apiano (II d.C). O último informa que o cortejo precedido por um grupo de 

trombeteiros (trompa) ostentou 2.000 coroas de louro, 6.000 leitos, uma estátua do 

Ditador lavrada em incenso e cinamomo e o corpo do mesmo carregado num leito 

(kline) dourado com baldaquino. Já Plutarco refere-se a um carro funerário puxado por 

ginetes fogosos e acompanhando o cortejo, matronas romanas transportando incensos. 

Para Javier Arce, „tais cerimoniais constituem um puro teatro ou dramatização para 

capturar e estimular o ânimo do povo, como ocorria nas paradas de exibição do 

governante vivo ou morto‟ (ARCE, 1990: 31).   

Dava-se o nome de translatio ou simplesmente pompa ao cortejo que 

acompanhava o corpo até a pira funerária ou local de sepultamento. O momento talvez 

mais impactante de todo o complexo cerimonial para o qual nem sempre se 

economizavam esforços e excessos. Aos poucos, os funerais públicos deixam a escala 

do ordinário e se tingem com as cores do excepcional, do maravilhoso e do heróico, 

confirmando, assim, sua presença na memória do porvir. Como ressalta Georges 

Balandier, no livro O Poder em Cena (1982), a linguagem simbólica do poder pouco se 

adequa ao singelo, anuncia-se antes pela profusão e pelo espetáculo que impressiona e 

desperta veneração. O poder se utiliza de recursos e ilusões cênicas com propósito 

explícito de instigar afetações. Os jogos e espetáculos cênicos convertem-se numa 

necessidade freqüente de afirmação e reafirmação da ordem, pela regra do maravilhoso, 

sobre as forças selvagens e desintegradoras do social, silenciosas, mas prementes. 

Pensamento que converge com o de Geoffrey Sumi para quem, cerimônias públicas, 
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como funerais, triunfos eram loci onde o poder político era não somente exibido, mas 

também ordenado (SUMI, 2005: 10). Se tudo corresse bem e como esperado, o que nem 

sempre acontecia, o imperador ou patrono dava mostras claras de seu potencial para 

governar, preservar a ordem e o consensus.  

Ainda segundo Balandier, os meios espetaculares assinalam a entrada do 

poder na História - relembrada nas comemorações cíclicas - exaltam seus valores, por 

meio das manifestações, e afirmam sua força através das execuções públicas 

(BALANDIER, 1982: 11). Para além da ocorrência excepcional, o poder político almeja 

sua perpetuação no cotidiano e na memória, propõe sua imortalização nos monumentos, 

festas, cerimônias e espaços coletivos. 

Os funerais imperiais conservam dos aristocráticos várias feições, porém 

inovam pela cerimônia da consecratio que retém uma dupla função: integrar o processo 

ritual e confirmar o novo Imperador no poder. O estabelecimento de um culto e a 

transformação do Imperador morto em diuus autorizam o beneficiado a transcender a 

posição de simples mortal, reservando para si e para alguns membros do círculo 

imperial um distanciamento dos outros aristocratas. Simon Price chega a considerar a 

consecratio a chave de compreensão para o poder dos Imperadores em sua capital 

(PRICE, 2006: 58-60). Dos sessenta Imperadores trinta e seis foram divinizados, ou 

seja, passaram a ser denominados diui, sendo que esta instituição prevaleceu até o 

tempo dos Imperadores cristãos. Javier Arce possui uma compreensão mais política do 

ritual. O historiador espanhol explica que a consecratio compreendia uma cerimônia a 

partir da qual o Senado conferia ao Imperador falecido o estatuto de diuus e 

consecutivamente autorizava seu culto.  Decisão que requeria o acordo entre o Senado, 

o futuro Imperador e o próprio Exército, em algumas circunstâncias.  

Segundo Ana Teresa Marques Gonçalves, não era o soberano que, por 

vontade própria ou qualquer prerrogativa da função imperial, passava a fazer parte do 

panteão enquanto diuus, “mas os deuses que o recebiam entre eles a partir de uma 

solicitação do Senado” (GONÇALVES, 2002: 139).  Temos aqui uma instituição ou 

procedimento institucional que se perpetuava por gerações de governantes que 

buscavam se afirmar sobre essa base simbólica de reconhecimento.     

Como diuus, o Imperador passava a receber um culto com direito a templos, 

sacrifícios, festas e pessoal especializado. Alguns Imperadores como Augusto tinham 

seu culto organizado por um colégio sacerdotal. Segundo Arce, assim se procedia 

exceto para aqueles que haviam governado de „modo tirânico‟ ou atraíram, em vida, o 
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desafeto da Cúria. Nem tudo estava perdido, caso o sucessor investisse na divinização 

do antecessor. O Imperador Antonino Pio, por exemplo, enfrentou o Senado para 

garantir a consecratio de Adriano. Não que o último tenha se comportado como um 

déspota, só não conquistou o apoio do Senado (ARCE, 1990: 126). Se por um lado a 

consecratio eternizava a memória do morto, inscrevendo-a no círculo celestial, o pior 

castigo que um Imperador podia esperar ao deixar esse mundo era a damnatio 

memoriae. Suas implicações não pareciam nada encorajadoras: as estátuas eram 

recolhidas dos templos e quebradas, o nome considerado saccer (maldito) era riscado 

das inscrições e proibido de ser mencionado em público, em geral, todas as construções 

que justapunham-se à memória do condenado eram destruídas. 

Para Elias Bickerman, a consecratio compreendia, basicamente, a 

introdução de um novo culto (BICKERMAN, 1973: 13). Assim como diuus era um 

novo numen ou uma força sobrenatural manifesta e através da consecratio era inserida 

entre as divindades de Roma. Esse novo numen passa a receber templo, sacerdotes e 

culto. Sacrifícios lhe são oferecidos, orações endereçadas e oráculos perguntados. Seus 

adoradores são convocados por um sino e prostrados diante de seu leito (BICKERMAN, 

1973: 13).  

Na opinião desse autor, o que é importante para o estudo da apoteose 

romana é o fato de que tanto escritores pagãos quanto cristãos concordam na 

possibilidade da divinização de um mortal seja ele Rômulo, César ou o próprio Cristo, 

pressupondo que de alguma maneira o corpo era levado para os Céus e transformado em 

alguma coisa divina (BICKERMAN, 1973: 15). Segundo Bickerman, a própria 

autoridade dos antigos estabelece precedentes para a apoteose. Para Ênio, Rômulo foi 

transportado vivo para o „firmamento celestial‟. Cícero, no seu tratado sobre a Natureza 

dos Deuses, não duvida de que Hércules e Rômulo obtiveram um lugar nos céus por 

mérito de em ser adorados da mesma forma que os seres divinos que sempre 

pertenceram àquele lugar (CÍCERO. De Natura Deorum, II. 62, apud: BICKERMAN, 

1973: 15).  

Do ponto de vista político, bem mais que o morto, a consecratio podia 

beneficiar o Imperador vivo que, em alguns casos, buscava legitimidade na memória do 

antecessor. Para Gonçalves, em sua Tese de Doutorado sobre a construção da imagem 

dos Imperadores Septímio Severo e Caracala, não podemos separar religião e política no 

mundo romano. Para a historiadora, a cerimônia da consecratio revestia-se de um manto 

político e era, sobretudo, um instrumento de memória e propaganda da imagem 
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imperial
114

 (GONÇALVES, 2002: 140). No período dos Imperadores Antoninos e 

Severos mandava-se cunhar moedas – denarios principalmente - com o tema da 

consecratio para membros da domus imperial agraciados com as honrarias divinas. 

Tratava-se de uma legítima forma de divulgação da cerimônia e imagem imperial nas 

cidades e províncias do império.  O Senado submetia o Imperador morto à valorização 

de seus méritos e ações, a declaração da divinização era, obrigatoriamente, precedida 

pelo funus e não ocorria se faltasse o iurator (testemunha de algum portento que 

confirmava a ascensão).  

Mesmo na falta do cadáver, utilizava-se uma imagem de cera em 

substituição.  Este expediente da effigies cereae foi empregado, por exemplo, nos 

funerais de Pertinax que ocorrem em circunstâncias especiais.  Este Imperador foi 

vítima de uma conspiração palaciana e pretoriana alguns meses depois seu sucessor 

deposto por Septímio Severo. Este apressa a realização dos funerais, cuidando para que 

nada contrariasse a “atmosfera de regularidade”. Gonçalves, ressalta que  “a partir da 

realização desta cerimônia, Septímio se tornou o Vingador não mais de um homem 

mortal, mas de um divus, fazendo crescer sua imagem pública e seus atributos” 

(GONÇALVES, 2002: 137).  

Para Bickerman, a imagem de cera era fundamental para dar realidade à 

consecratio durante o cerimonial, fazendo desaparecer aos olhos da multidão reunida no 

Campo de Marte a parte imortal do Imperador. Essas ações simbólicas para o autor são 

acreditadas como possuidoras de uma validade sobrenatural em todos os sistemas do 

ritual (BICKERMAN, 1973: 23-24). Não cabe generalizarmos, pois devemos lembrar 

que a efigie de cera muitas vezes substituía o corpo ausente, como no caso de Pertinax e 

Septímio e não necessariamente era uma regra imposta ao funeral.   

No Fórum, construiu-se uma espécie de altar sobre o qual foi depositado o 

ataúde do Imperador, o último foi cercado por esculturas de animais marinhos e 

terrestres e acolchoado com púrpura e ouro. Repousava ali dentro a réplica em cera de 

Pertinax, vestida a maneira triunfal.  Um belo garoto espantava as moscas com um 

abanador feito de penas de pavão, nas palavras de Dion Cássio, “como se uma pessoa 

estivesse realmente dormindo” (DION CÁSSIO. História Romana, LXXV 4.2) O 

mesmo dá notícias de uma vasta e heterogênea multidão presente no Fórum: senadores e 
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 Em linhas gerais, a autora entende por propaganda a construção e a difusão sistemática de mensagens e 

idéias, através de vários suportes disponíveis, destinadas a um público difuso, com o intuito de formar 

uma imagem positiva do governante e acontecimentos associados a ele, motivando a adesão e apoio dos 

governados (GONÇALVES, 2002: 79).  
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cavaleiros, com suas mulheres, coros de homens e meninos, entoando ofícios fúnebres, 

soldados e representantes das diversas corporações da cidade. Desfilava pelo cenário um 

grupo de imagens dos homens insígnes do passado, seguidos por ícones das nações 

subjugadas: figuras de bronze, decoradas com costumes nativos. Adornada com marfim 

e ouro, a pira se erguia a três níveis do solo, bem no cume foi colocada uma quadriga 

que o Imperador costumava guiar. Dentro da estrutura foi depositada a efígie 

juntamente com outras oferendas funerárias. Enquanto a pira era consumida pelo fogo, 

as formações de cavalaria e infantaria executavam complexas evoluções em torno dela 

(cerimônia conhecida como em latim por decursio). Para o espanto de todos, uma águia 

se elevou da estrutura em chamas, “o que tornou Pertinax imortal” (DION CÁSSIO. 

História Romana, LXXV. 4.3- 5.6).  

Seja de forma real ou fictícia, a incineração era um dos requisitos exigidos 

para que se declarasse a divinização – consecratio - dos Imperadores. Porém, nada na 

documentação textual sugere que as piras funerárias dos primeiros Imperadores fosse 

algo mais elaborado que um amontoado de lenhas, perfumes e oferendas (PRICE, 2006: 

61). Dion Cássio informa que soldados e equites depositaram na pira de Augusto as 

condecorações triunfais que haviam recebido do Imperador, mas não registra nem as 

dimensões ou características da estrutura que foi erguida no Campo de Marte (DION 

CÁSSIO, História Romana, LVI. 42.3).  Para Arce, foi a partir da dinastia Antonina que 

um processo de estilização da pira funerária ganhou impulso, ao ponto de deixar registro 

nas moedas cunhadas do período (ARCE, 1990: 142).  

Prodígio divino – omem - a presença da águia confirma a ascensão do 

Imperador ao etéreo, evento ratificado pelo testemunho do iurator na presença do 

Senado.  Da mesma forma, a ausência de referência nos autores precedentes a Dión 

Cássio e Herodiano leva Arce a suspeitar que a águia seja um motivo iconográfico 

posterior, introduzido com a dinastia Antonina, também. Suetônio indica, tão somente, 

que um magistrado jurou ver a imagem de Augusto subir aos céus durante a cremação 

[do corpo] - Nec defuit uir praetorius, qui se effigiem cremati euntem in caelum vidisse 

iuraret – (SUETÔNIO, Vida de Augusto, 100.4) Já na História Romana de Dion Cassio, 

uma águia se elevou da pira, carregando a alma do Imperador Otávio Augusto aos céus. 

Mais adiante, acrescenta que um tal Numerius Atticus, ex Pretor e Senador, teria 

recebido das mãos de Lívia um milhão de sestércios para confirmar o evento perante os 

senadores (DION CÁSSIO, História Romana, LVI. 42.3 – 46.2) Desde a Grécia 

Helenística, a águia esteve associada aos monumentos funerários como marca da 
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apoteose que culmina ou na divinização ou na heroicização do indivíduo. 

Possivelmente, o recurso da águia foi uma resposta à dupla realidade que subjaz à idéia 

da consecratio: o corpo desaparece, mas a alma desfruta da companhia dos deuses 

(ARCE, 1990: 138). 

No relato da divinização de Rômulo, o testemunho de Julius Proculus aos 

senadores foi fundamental para dissipar as dúvidas acerca do desaparecimento do rei, 

oficializando a consecratio. Segundo o relato de Tito Lívio, Rômulo ascende aos céus 

durante uma chuva torrencial e é adorado, a partir de então, sob o nome de Quirino. A 

presença da testemuha Julius Proculus que vê e interage com o espírito do fundador dá 

ao relato um estilo peculiar. Rômulo pede aos concidadãos que não mais contaminem 

sua divindade com lágrimas e passem então a lhe render culto (TITO LÍVIO. História 

Romana, I. 1.16). Diódoro Sículo conta como Héracles foi informado por um oráculo de 

que iria ascender aos céus em uma grande pira. Quando seu corpo foi consumido pelas 

chamas, nem mesmo os ossos foram vistos no local. Doravante, o herói passou a 

desfrutar da companhia dos imortais (DIÓDORO SÍCULO. IV, 38. 3, apud: PRICE, 

1999: 73).   

Primeiramente, durante o período republicano, o Senado, composto por ex 

magistrados,
115

 retinha a palavra final sobre assuntos de natureza religiosa, assim como 

desempenhava um papel consultivo importante junto aos comícios – comitia - 

administrava as finanças, recebia e negociava com as embaixadas estrangeiras. Segundo 

Eric Orlin, no texto “Religion in the Midle and Late Republic”, argumenta que havia 

uma estreita cooperação entre colégios sacerdotais e Senado, visto que as posições 

centrais dessas „confrarias‟ eram ocupadas por senadores. Não existia grupo nem ordem 

sacerdotal como uma força política independente em Roma. Os romanos consideravam 

prodígios a aparição de cometas, raios, deformidades em animais ou tudo que 

contradizia a ordem natural das coisas e poderiam indicar a ruptura na pax deorum 

(espécie de concórdia mantida entre mortais e deuses). Não bastava a simples 

constatação do fenômeno, cumpria levá-lo a apreciação dos colégios, talvez dos áugures 

e do Pontifex, mas, em última instância a validação do Senado confirmava o prodígio 

(ORLIN, 2007: 61). Além do mais, era o Senado quem deliberava sobre a introdução de 

novas divindades em Roma, inclusive as estrangeiras. Com o advento do Principado, 
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 Reservada aos Censores, a composição do Album Senatorial respeitava a escala da „carreira dos 

ofícios ou das honras‟ ou seja, o cursus honorum; tinham prioridade os ex Censores e consecutivamente 

os ex Cônsules, ex Pretores, ex Edis e ex Questores.   
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tornou-se parte das atribuições do Senado, a concessão de honras póstumas e a 

autorização do culto formal aos Imperadores divinizados. 

A consecratio de Augusto veio logo após seu funeral. Declarado imortal, 

delegaram a ele sacerdotes e ritos. Livía foi feita sua primeira sacerdotisa, até mesmo 

um lictor foi providenciado para acompanhá-la no exercício das funções sacerdotais. 

Dion Cassio fornece alguns indícios sobre o estabelecimento do culto imperial, com um 

santuário votado pelo Senado e construído por Lívia e Tibério em Roma e outros 

templos erigidos nos demais centros urbanos do Império, por iniciativa das 

comunidades e elites locais ou por imposição (DION CASSIO, História Romana, LVI. 

46. 01-03) Sua casa em Nola foi transformada em um precinto. A estátua, em ouro, de 

Augusto aguardou a construção de sua morada e local de culto, como hóspede no 

Templo de Marte, depositada num leito especial, já recebia as honras da população. 

Ficava proibida, desde então, a manifestação de sua imagem, em qualquer funeral do 

círculo familiar ou da nobreza senatorial. Lembrando que, pelos mesmos motivos, a 

imagem do Diuus Iulius não compareceu aos funerais de Augusto, ou seja, o recato e o 

desvelo convenientes à condição de imortal.  Comemorados por ocasião do aniversário 

do Princeps, os festivais da Augustalia assumiram um caráter mais solene, pois serviam, 

agora, para honrar um diuus (DION CÁSSIO. História Romana, LVI. 46. 04-05)                

Assim como os ancestrais divinos, Enéias e Rômulo, Augusto ganha sede no 

Olimpo ao fim de uma luta contra a morte e o esquecimento. Percebemos no funeral 

imperial uma contraposição nítida entre uma parte mortal que deve ser superada, 

descartada, e a porção divina, imortal, que merece ser preservada.  Essa dualidade é uma 

das características mais próprias do herói, estendida por sua vez aos Imperadores da 

posteridade. Como nos próprios funerais imperiais, nem tudo do indivíduo é preservado, 

aproveitado ou recebe a marca da imortalidade, mas dele, uma parte, justamente aquela 

que ganha os céus, geralmente, na forma de astro ou águia. Augusto ascende aos céus 

prometido e César referenciado na Eneida. Dos Imperadores sobram as cinzas, os ossos 

que são depositados em majestoso sepulcro, que se torna uma espécie de santuário, ou 

heroon. Lugar de memória por excelência onde se vinculam à ancestralidade de Enéias, 

os feitos de César e a homenagem a Otávio Augusto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Passemos assim às tão adiadas considerações finais… Enquanto epopéia 

mítico-história, compreendemos a Eneida como um documento de inesgotável 

complexidade para o estudo da Roma de Virgilio. Assim, tendo em vista o risco de nos 

„extraviarmos‟ nesse universo polissêmico e de infinitas possibilidaes da poesia épica, 

traçamos um recorte pouco usual, porém instigante: um estudo sobre os ritos funerários 

e visões da morte, pensados a partir da relação entre poder e memória no mundo 

romano. Tentamos demonstrar aqui a viabilidade desses conceitos para uma 

interpretação dos ritos mortuários e imaginário da morte na epopéia virgiliana, assim 

como sua pertinência para decifrar a trama espacial do reino dos mortos e a própria 

ideia de superação contida na proposta de divinização heróica.   

Foi uma de nossas preocupações problematizar o ensejo gerado para a 

criação de uma epopéia em língua latina, os meandros de composição da Eneida de 

Virgílio e seu valor como documento histórico. O épico não é uma forma que vaga 

impunemente no espaço e no tempo ou um cânone de normas intransigíveis, pois o 

poeta mantuano dá sentido à proposta de recriação e adaptação no sentido romano do 

termo, ou emulatio, resignificando para um público de ouvites e leitores um gênero já 

conhecido na cultura helênica e mediterrânica em geral. No cruzamento de várias 

tradições, a Eneida se mostra uma epopéia singular, mais que uma mera reprodução da 

Ilíada e da Odisséia, o épico virgiliano repensa o heróico nos seus próprios termos e 

valores, além do que, traz o tempo e a experiência do poeta amlagamados aos mitos do 

passado heróico, anteriores à fundação da própria urbs. Tentamos explorar as 

ambigüidades do herói fundador virgiliano, Enéias, a meio caminho de um ideal 

augustano de liderança - de devoção à res publica e de formação do consensus - e do 

topos homérico da kléos individual. Procuramos também avaliar a posição da Eneida no 

entroncamento de duas tradições: a herança grega e o épico histórico latino, e 

problematizar a apropriação simbólica do substrato lendário homérico.  

Percebemos que a narrativa poética da Eneida comprime várias 

temporalidades que perpassadas pelo movimento do fatum, transmitem ao interlocutor a 

noção de sentido e conjunto da obra. Esta objetiva não apenas a rememoração do 

passado heróico, mas a exaltação do presente poético tendo em vista sua projeção no 

porvir. O maravilhoso, despertado pela arte de narrar em versos, não está alocado 

irremediavelmente no passado mítico, mas é frequentemente trazido para o tempo do 
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poeta e direcionado contra as incertezas do futuro. Tentamos a partir da articulação 

dessas temporalidades na narrativa problematizar a própria historicidade da Eneida, 

tendo em vista nosso estudo sobre os ritos funerários e a temática da divinização 

heróica.  

Ao tratarmos do universo da morte na Eneida nos surpreendemos com a 

importância dada à execução adequada dos ritos – ortopraxis - sem os quais o morto, ou 

sua sombra, estaria destinado a tormentos inimagináveis. Percebemos que a pietas 

ultrapassa os limites das relações familiares imediatas e marca o compromisso do 

homem romano para com os deuses e para com aqueles que se foram. Proteger o 

cadáver inane e ministrar-lhe os devidos cuidados fazia parte das obrigações essenciais 

que configuravam as relações humanas no entendimento romano e sua negligência era 

interpretada como impietas. Vimos que o corpo, enquanto objeto, é compreendido como 

fonte de polução e constrangimento para a cultura romana, por isso, deve ser submetido 

a cuidados e processos que tentam devolver-lhe a aparência de viço. Nesse sentido, os 

ritos funerários purificam e afastam dos vivos os perigos provenientes do contato com o 

cadáver.  

 Percebemos que vivos e mortos não pertencem a universos excludentes na 

Eneida, pois tanto os vivos se apegam à memória dos mortos no sentido de legitimação 

e orientação, quanto os mortos dependem dos primeiros para serem lembrados. Os 

cuidados funerários não terminavam com o encerramento das relíquias no sepulcro, já 

que a prosperidade da sombra no além estava condicionada aos cuidados mortuários e a 

renovação de sacrifícios diante da sepultura. As sombras vagantes na Eneida, sobretudo, 

reclamam as obrigações funerárias e um sepulcro, principal expediente de memória que  

liga o defunto ao mundo dos vivos. Por outro lado, ocasionalmente, os funerais se 

convertiam em momentos privilegiados para a ostentação do fausto e do poder como 

podemos perceber no cortejo que conduz o corpo de Palante ou nos funerais (históricos) 

mencionados do jovem Marcelo, sobrinho e potencial herdeiro de Augusto. Cumular o 

morto de riquezas e honrarias era uma maneira não apenas de compensação da família, 

mas de legitimação e status. Até e principalmente na morte era fundamental respeitar os 

signos de distinção e riqueza do falecido.      

Este mundo dos mortos como revelado na epopéia virgiliana, com suas 

distinções e fronteiras, não parece tão além do universo histórico que o alimenta e o 

referencia, muito menos o produto alucinante de um delírio poético, como foi muitas 

vezes interpretado o Livro VI. Buscamos decifrar a espacialidade do mundo subterrâneo 
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na Eneida a partir da jornada do descensus, destacando o sentido de revelação e 

provação implicados na travessia heróica.  Este mundo dos mortos reporta àquele 

experienciado pelos vivos: não é um todo uniforme, distanciado do humano, mas 

reproduz com nitidez suas fronteiras, matizes e hierarquias. Apesar de descritas como 

„vazias‟, „exangues‟, as próprias sombras interagem e revelam capacidade de memorizar 

e expressar seus lamentos e os mortos ocupam funções e espaços diferenciados. Se a 

jornada do descensus pode ser compreendida como o confronto do herói com sua 

condição mortal, a proposta de consecratio presente nas revelações proféticas aparece 

como a superação da mesma.    

As promessas de apoteose do herói Enéias e seus descendentes estão 

concatenadas na trama da Eneida e conferem à casa de governantes a qual se liga o 

Imperador Augusto, a Domus Iulia, uma legitimidade divina e ancestral. Vimos como 

essas temporalidades mítico-históricas se agrupam na narrativa poética para explicar e 

engrandecer o tempo de Virgílio, criando uma expectativa quanto à perpetuação desse 

momento - assinalado por um ideal de consensus, pax e abundância - e dessa linhagem 

que de Enéias a Iúlo e deste a Júlio César e Otávio Augusto conduz os destinos da urbs. 

A narrativa mitológica reporta a acontecimentos recentes e possivelmente marcantes na 

memória dos contemporâneos de Virgílio, como os funerais de Marcelo (22 a.C), a 

Batalha do Accio (31 a.C) e não menos a transformação de César em diuus (44 - 42 

a.C).   

Tentamos mapear na Eneida e nos escritores e poetas contemporâneos a 

Virgílio – Tito Lívio, Dionísio de Halicarnasso, Tibulo e Ovídio – a configuração que o 

Principado deu ao mito de apoteose do herói Enéias. Em todas essas narrativas, o herói 

aparece como fundador de Lavínio - cidade ancestral de Roma – que, depois de ter 

reinado sob troianos e latinos, desapareceu em meio [ou próximo] às águas do rio 

Numitor, sendo adorado sob o epíteto de Indiges. Percebemos que no tempo de Virgílio 

a cidade de Lavínio adquiriu uma relevância simbólica capital, suporte de uma tradição 

e memória vinculadas a Enéias e aos deuses penates. O tempo estabelecido para a 

execução deste trabalho não permitiu que estudássemos com maior critério e 

profundidade as características de cada autor, mas apenas pontuássemos as rápidas 

aparições de Enéias em suas respectivas obras. Para além da documentação literária, 

vale a pena um estudo mais detido e elaboradodo das evidências numismática e 

epigráfica, extremamente amplas que esparçamente referenciamos nas notas de rodapé. 

As séries numismáticas permitem rastrear melhor no tempo a vinculação da lenda 
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troiana ao legado da Gens Iulia na forma de uma ancestralidade divina, assim como os 

usos políticas dessa tradição.    

A partir das referências ao próprio Diuus Iulius - presentes tanto na 

prolépsis de Anquises quanto no escudo de Enéias - tentamos, para além da própria 

epopéia, problematizar o processo histórico que resultou na consecratio de César e na 

transformação de Otávio em filius diui. Processo que se inicia bem antes da composição 

da Eneida de Virgílio. Ficou evidente que depois dos idos de Março, o legado político 

de César tornou-se um objeto de disputa por parte dos líderes políticos de expressão do 

momento. A divinização teve início nos próprios funerais do Ditador (44 a.C) cuja 

ascendência divina foi ressaltada na oração fúnebre – laudatio - proferida por Antônio 

diante do corpo de Júlio César. Na ausência do sobrinho, o Cônsul tentou cumprir, 

perante a população romana, o papel de filho e herdeiro, manifestando sua deuotio e 

Pietas para com o general. Todavia, a presença de Otávio em Roma o levou a protelar o 

projeto da consecratio até que a mesma pudesse resultar em seu favor.   

Pela vinculação à Atia, Otávio já era um integrante da Domus Iulia, mas por 

via da adoção passou a pertencer à familia de César, tornando-se um elo da linhagem 

agnada do Ditador e por sua vez senhor de uma Casa – dominus - com todos os 

benefícios que disso pudesse advir. O legado patrimonial e o nome herdado de César 

foram de fundamental importância para a projeção política de Otávio em Roma. Este 

não se concentrou apenas em reivindicar a herança paterna, mas moveu amplos esforços 

para o reconhecimento das honras divinas de César. Tentou ele próprio figurar para a 

população de Roma não como um imortal ou diuus, mas como filho de um divinizado – 

filius diui. Se inicialmente essa posição foi alvo de questionamento ou disputa, por outro 

lado, incentivou Otávio a ostentar a marca da descendência dos Júlios e divulgar a 

memória dessa Gens que, desde os tempos republicanos, se considerava ligada a Iúlo, 

Enéias e Vênus por parentesco. Na Eneida, principalmente, as origens dessa Gens se 

confundem com as próprias origens de Roma e aparecem com tamanha recorrência na 

arte, na numismática e na literatura do Principado. Cabe investigar melhor esse 

processo, pois o que está em jogo, talvez, não seja a legitimação de um governante, mas 

de uma casa, ou domus que se pretende diuina. Os mitos de Enéias e Rômulo, assim 

como a divinização de César, serviram como modelos para as futuras consecrationes 

imperiais, cerimônia de fundamental importância na transição imperial e que 

institucionalizava o culto aos „Imperadores póstumos‟ e os convertia em algo mais que 

meros mortais (diui). 
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