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2
visões historiográficAs sobre

A obrA de tito Lívio

Ab Urbe Condita Libri: da (in) verdade histórica 
à representação do passado

tito lívio foi o responsável pela consecução de uma história sobre 
a cidade de roma desde as origens, mas como não poderia deixar de 
ser, sua narrativa foi interpretada de diferentes formas pelos estudiosos 
especializados, o que nos leva a uma revisão dessas obras, a começar 
pela historiografia do século XiX.

as três mais conhecidas escolas oitocentistas – a escola metódica 
francesa, o historicismo alemão e o positivismo comteano (mesmo 
considerando as especificidades de suas abordagens) – possuíam um 
ponto em comum, que consistia em uma busca da verdade do passado. 
isso fazia com que estabelecessem métodos de análise a fim de poder 
extraí-la dos vestígios disponíveis, inclusive de textos históricos como 
o de lívio. nas palavras de Jeane Marie Gagnebin (1998, p. 215), “o 
paradigma oitocentista eliminava a historicidade do discurso históri-
co, bem como o presente do próprio historiador e a relação que esse 
presente mantinha com o momento do passado descrito”.

ao entrarem em contato com a narrativa liviana, os estudiosos oito-
centistas aplicaram métodos de análise concernentes a essa incessante 
procura da verdade literal do passado, privilegiando seu valor histórico 
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em detrimento de seu valor historiográfico. esperavam reconstituir o 
passado de roma por intermédio da crítica aos vestígios disponíveis, pre-
ocupando-se mormente em averiguar as fontes de informação de autores 
como lívio e a maneira como se utilizaram delas para retratar os even-
tos pregressos de suas respectivas sociedades (cf. Mellor, 1999. p. 65). 

com isso, expoentes da historiografia do século XiX, como Bartol-
do Jorge niebuhr, albert schwegler e Hippolyte taine, tão diferen-
ciados entre si no tempo e no espaço, aplicaram os métodos do exame 
minucioso das fontes para o estudo da Ab Urbe Condita, métodos esses 
exemplificados pelo termo alemão Quellenforschung1 (Walsh, 1961; 
Miles, 1998, Marques, 2008).

seus trabalhos enfatizaram principalmente os autores citados no-
minalmente na obra liviana, entre os quais se encontram Políbio (ii 
a. c.), Marcio Pórcio catão (ii a. c.), Fábio Pictor, cíncio alimento 
(iii a. c.), lúcio calpúrnio Pisão, Valério de Âncio, licínio Macro, 
claudio Quadrigário e Quinto tuberão (i a. c.), os sete últimos 
integrantes da chamada tradição analística romana (raaflaub, 2005). 
como bem expresso por Miles (1995, p. 8), “o cerne dos trabalhos 
oitocentistas objetivava averiguar o modo como lívio utilizou-se das 
antigas tradições para constituir sua narrativa, tentando precisar se o 
romano efetuara o exame rigoroso de seus antecessores a fim de extrair 
a veracidade dos fatos”.2

ao evidenciarem que lívio não descartou os mitos de fundação 
de roma, nem mesmo aplicou os métodos da disciplina História 
segundo paradigmas objetivistas, os pesquisadores oitocentistas 
concluíram que a obra liviana, como fonte de estudo sobre o passado 
de roma, não tinha relevância concreta (serres, 1991, p. 13-4). em 
outras palavras, a narrativa foi inicialmente observada por seu valor 
histórico, mas contraditoriamente descartada como fonte da verdade 
literal do passado que descrevia. lívio foi reduzido a um mero refém 

 1 Uma vasta bibliografia sobre os historiadores oitocentistas da Quellenforschung 
pode ser encontrada em Walsh (1961). o trabalho de Miles, intitulado Livy Re-
constructing Early Rome (1995), também possui um capítulo específico a respeito 
desses estudos.

 2 tradução livre do autor a partir do texto original em inglês.
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das tradições ancestrais, seus escritos não passando de uma compila-
ção acrítica de outros textos antigos, inclusive dos mitos de origem da 
cidade (luce, 1977).

no início do século XX, a tendência de diminuir a importância 
dos escritos livianos preponderou, sendo que o autor continuou a ser 
visto como “um historiador sem habilidade suficiente para submeter 
suas fontes a um juízo seguro que viesse a extrair toda a veracidade 
dos fatos” (Foster, 1929 apud Barnabé, 2006, p.26). em muitos casos, 
desde o século anterior, a Ab Urbe Condita era vista de forma positiva 
somente quando vinculada a uma longa tradição literária dotada de 
estilo e oratória refinada, quase à manifestação escrita do espírito na-
cional romano (nisard, 1946, p.229-30). Mesmo Mommsen só deu 
importância à descrição da história de roma feita por lívio como uma 
das múltiplas epopeias que bem demonstraram o gênio político-militar 
romano responsável pela formação e expansão de sua bem-sucedida 
civilização (cf. ciribelli, 1978).

na primeira metade do século passado, outra tendência de pesqui-
sadores especializados na obra liviana começou a dividir espaço com 
a historiografia da Quellenforschung, tendo como principal expoente 
o pesquisador alemão erich Burck (Miles, 1998, p.1-2). Denomina-
da de interpretação retórico-temática (Phillips, 1974), seus estudos 
opuseram-se aos métodos e às proposições da historiografia oitocen-
tista, defendendo a riqueza dos temas evocados na obra de lívio (cf. 
Marques, 2008, p.39). segundo suas conclusões, o historiador romano 
estaria longe de ser um mero compilador de histórias tradicionais da 
roma antiga, tencionando “controlar e determinar os episódios que 
iniciavam e finalizavam cada livro integrante de sua narrativa, criando 
um sentido de ordem geral a conjuntos específicos de livros” (anti-
queira, 2008, p.18).

Pensando nesse ordenamento temático, os estudiosos direcionaram 
suas análises para as múltiplas unidades da obra, em vez de articularem 
comparações com outras narrativas textuais, descrevendo os eventos 
detalhados em determinados conjuntos, os acontecimentos que po-
deriam ser considerados mais relevantes para servirem aos propósitos 
pessoais do romano (cf. lipovski, 1981, p.4). nesse movimento, enfa-
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tizaram os significantes-chaves dos episódios narrados, eventos-valores 
que poderiam servir de exemplo (Burck apud Feldrerr, 1998, p.9) em 
um contexto de recuperação moral após o término das proscrições civis 
do último século da república (cf. Mazzarino, 1991, p.25). a partir 
da articulação desse novo olhar, os estudiosos começaram a tratar 
especificamente da chamada exempla liviana, objeto por excelência de 
trabalhos contemporâneos do porte de M. Von albrecht (1995).

além disso, a tendência retórico-temática enfatizou os mecanismos 
de enunciação utilizados por lívio na tessitura de sua narrativa (Walsh, 
1961; Badian, 1966). com base nas características do discurso retórico de 
intelectuais como cícero (i a. c.) e Quintiliano (i d. c.), Burck defendeu 
que lívio tencionara tornar palpável o conjunto de eventos pregressos, 
integrando os recursos retóricos da enunciação ao empreendimento da 
escrita da história (cf. lipovski, 1981, p.3),3 uma abordagem que en-
contraria respaldo em trabalhos posteriores como o de a. J. Woodman 
(1988, p.129) ao concluir, no entanto, que tais mecanismos não foram 
empregados para convencer os romanos de qualquer atitude política 
específica, mas para expressar uma genérica repugnância em relação à 
perspectiva negativa que as crises civis poderiam engendrar caso fosse 
instaurada uma ditadura perpétua em roma.

ao longo do século XiX e da primeira metade do século XX da 
nossa era, o texto liviano foi criticado, portanto, por duas tendências 
específicas: uma, a Quellenforschung, que procurara transformá-lo em 
fonte da verdade do passado; outra, a retórico-temática, que tratara 
da singularidade da narrativa em si, em seus temas e sua forma de 
enunciação. aos poucos, os estudos começaram a caracterizar-se pela 
multiplicidade de objetos e formulações a respeito da obra no contexto 
de sua produção. 

trabalhos pontuais sobre a Ab Urbe Condita passaram a evidenciar 
cada vez mais a historicidade de lívio e sua relação com o ambiente 
sócio-histórico ao qual pertencia. no início da segunda metade do 

 3 Principalmente a adequação aos princípios evocados por cícero em seu De 
Oratore, ao delimitar a esfera política como cerne do estudo do historiador (cf. 
Marchal, 1987). 
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século passado, destacam-se principalmente os estudos de pesqui-
sadores de língua inglesa como a. H. Mcdonald (1957), P. G. Walsh 
(1955, 1958, 1961), r. M. olgivie (1965) e J. Briscoe (1971), cada um 
tentando extrair da narrativa múltiplas respostas a respeito das ideias, 
do período e da sociedade de lívio.4

Macdonald, por exemplo, baseou-se tanto na Quellenforschung 
como na tendência retórico-temática. isso foi capaz de evidenciar 
possíveis relações entre o texto liviano e a analística romana, defen-
dendo que essa tradição se apropriara de mecanismos retóricos da 
enunciação para reconstruir o passado da Urbs a fim de “vincular-se 
aos apelos de reconstrução moral do espírito da época de augusto” 
(Macdonald, 1957, p.156).5 

os estudos de olgivie e Briscoe caracterizaram-se pela compreensão 
das particularidades do texto liviano, tal como defendido pela tendência 
retórico-temática (cf. luce, 1977, p.16). ambos efetuaram traduções 
críticas da Ab Urbe Condita, demonstrando, de um lado, determinados 
temas evocados na narrativa (olgivie, 1965) e, do outro, as interpolações 
históricas efetuadas pelo romano diante das disputas políticas travadas 
no século i a. c. (Briscoe, 1971). assim, segundo as concepções desses 
autores, lívio teria se utilizado da escrita da história para dar soluções 
simbólicas a esses conflitos, sendo influenciado pelas mesmas concepções 
que sustentaram a formação do novo regime político (idem, p.17).

chama a atenção, no entanto, o descrédito desse último estudioso 
em relação ao conteúdo do primeiro livro da narrativa liviana. segundo 
Briscoe (apud Dorey, 1971, p.3), o livro que descreve o período mo-
nárquico da roma antiga estaria envolto em incertezas e incorreções, 
na medida em que seu autor compilara histórias tradicionais para 
compô-lo. nesse sentido, o pesquisador contemporâneo desautorizou 
os primeiros escritos livianos, em razão da impossibilidade de uma 
reconstituição histórica precisa do período, uma concepção bastante 
aproximada à da Quellenforschung.

 4 Para uma bibliografia dos trabalhos do período 1950-1970, temos o estudo de Jane 
Philips (1982), intitulado Current Research in Livy’s First Decade (1959-1979).

 5 tradução livre do autor a partir do texto original em inglês.
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alguns dos textos de Walsh caracterizaram-se pela importância 
dada aos critérios historiográficos esboçados por lívio. apesar disso, 
o pesquisador não deixou de evidenciar a incapacidade liviana de dis-
cernir entre causas e efeitos dos eventos reportados, demonstrando a 
extrema dependência do autor em relação aos historiadores e analistas 
que o precederam (idem, 1955). em um estudo, Walsh argumentou no 
sentido de desfazer o mal-entendido dessas proposições, mostrando, 
por um lado, parte da ideologia moralizante do principado no interior 
da narrativa e, por outro, certas qualidades de lívio como historiador, 
na constatação de que ele possuía talento literário para convencer seus 
leitores de suas próprias concepções, além de “insight imaginativo” para 
transformar os fatos retratados em uma experiência viva da sociedade 
romana (idem, 1961, p.34).

interessa-nos, também, outro artigo desse estudioso, intitulado 
Livy and Stoicism (1958). no trabalho em questão, o pesquisador de-
fendeu que lívio teria expressado na obra um pretenso favorecimento 
dos deuses para com os romanos, garantia da proeminência da Urbs 
diante de seus inimigos externos. segundo Walsh (1958, p.361), lívio 
julgara que tal vantagem fora adquirida em razão da demonstração 
da pietas dos cidadãos aos seus deuses tradicionais, no cumprimento 
dos ritos religiosos da comunidade política. assim, na perspectiva do 
romano, o principal elemento aglutinador dos integrantes da Urbs em 
torno de um objetivo comum não seria o tão propagado metus hostilis 
(medo do inimigo) de salústio, mas o respeito e a devoção filial dos 
romanos aos seus deuses pátrios (idem, p.362).

Para Walsh, essas concepções seriam parte dos valores estoicos 
de lívio, caracterizados pela defesa da vinculação harmoniosa dos 
comportamentos privados com as esferas públicas da guerra, da 
política e da religião. Dessa maneira, o autor romano teria integrado 
algumas concepções filosóficas do logos ético da referida doutrina à 
tradição religiosa romana, defendendo a existência de uma providên-
cia divina responsável pela sustentação do império romano. não 
podemos deixar de acentuar aqui que as ideias de lívio acerca da 
esfera religiosa da Urbs também foram alvo dos estudos específicos 
de outros tantos intelectuais contemporâneos, tais como Wolfgang 
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liebeschuetz (1967), Georges Dumezil (1974), D. s. levene (1993) 
e Jason Davies (2004).

Podemos considerar, então, que os trabalhos efetuados a partir da 
segunda metade do século XX, com o objetivo de reconstituir aspectos 
pontuais da época de lívio – fossem políticos, militares ou religiosos 
–, preocuparam-se eminentemente com o valor historiográfico da Ab 
Urbe Condita. tais estudos relacionaram-se à perspectiva “de que 
o passado em si não é um referente seguro das afirmações e repre-
sentações históricas” (Malerba, 2006, p.13). como bem sustentara 
Bennedetto croce (1962, p.11), “a exatidão de informações deixadas 
em livros de história não deve ser parâmetro para um julgamento 
adequado sobre os mesmos, já que evidenciam apenas a existência de 
recolhos e descrições de eventos, denominados de crônicas ou Anais”. 
nesse sentido, mesmo que lívio tenha escrito uma narrativa vinculada 
a tradições historiográficas caracterizadas por descrições cronológicas 
de eventos reportados ano por ano, os trabalhos sobre sua obra come-
çaram a evidenciar cada vez mais a importância da narrativa enquanto 
produção de sentidos e significados atribuídos ao passado.6

t. J. luce, reconhecido pela historiografia especializada como 
o divisor de águas nos estudos específicos sobre a Ab Urbe Condita 
(cf. Mineo, 1998; Barnabè, 2006; Marques, 2008), foi, sem dúvida, o 
pesquisador contemporâneo que deu termos finais às conclusões da 
historiografia oitocentista a respeito de um lívio alienado, refém das 
tradições romanas, mero compilador de mitos e escritos anteriores.7 

 6 obviamente, estudos consagrados a averiguar possíveis deformações histó-
ricas praticadas por lívio não deixaram de existir. Michel rambaud, em um 
colóquio de História e Historiografia no ano de 1978, apresentou um trabalho 
intitulado Exemples de déformation historique chez Tite Live, evidenciando 
aquilo que considerou serem típicos erros históricos inscritos na obra do autor 
(cf. Mineo, 1998, p.8).

 7 argumentos também levantados por r. G. collingwood. segundo suas concep-
ções, a obra liviana fora arquitetada a partir de um pensamento anti-histórico, que 
tinha roma como principal heroína. Para o filósofo, entre os antigos, não havia 
considerações específicas sobre a natureza das transformações históricas, mas 
sobre a substância imutável subjacente à formação do caráter humano, forjado 
nos mitos e nos costumes ancestrais das cidades-estados. assim, gregos e romanos 
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rompendo finalmente com essas concepções, luce (1977, p.25) 
defendeu que o romano estava longe de ser um defensor convicto da 
imutabilidade do devir, remodelando o material advindo da tradição 
escrita para colocar questões de sua própria época e influenciar as 
transformações políticas da Urbs.

concordando com Burck e, em certa medida, com Walsh, olgivie 
e Briscoe a respeito da importância da obra liviana em seu respectivo 
contexto, luce (idem, p.209) sustentou que tais escritos representaram 
uma profunda remodelagem das tradições ancestrais romanas em um 
momento de reafirmação dos valores do passado, tornando-se parte 
integrante das concepções preponderantes em roma durante a for-
mação do principado. tal como havia defendido a tendência retórico-
temática, luce sugeriu que lívio teria se ocupado em averiguar, nos 
seus testemunhos escritos, os acontecimentos mais importantes a serem 
destacados na obra, de modo a agrupá-los em unidades específicas 
(antiqueira, 2008, p.19). a partir de suas constatações, muitos estu-
diosos dirigiram seus olhares críticos para os episódios do passado que 
melhor representassem a remodelagem dos valores ancestrais romanos 
em seu respectivo contexto (oakley, 1997, p.111).

estávamos diante de estudos cada vez mais vinculados às tentativas 
de entender as representações de lívio acerca de seu próprio empreen-
dimento historiográfico e ambiente sociocultural, em um momento de 
revalorização da subjetividade do autor. o trabalho de Michele Ducos 
(1987, p.133-47), por exemplo, tratou especificamente do primeiro 
tema, observando as representações livianas como a manifestação cons-
ciente de uma teorização acerca dos movimentos inconstantes do devir 
histórico. a historiadora Marilda ciribelli (1978), mesmo sem citar 
o trabalho de luce em sua tese, esboçou igualmente severas críticas à 
forma como a historiografia oitocentista observou a narrativa liviana, 
explicando os métodos do autor e as práticas historiográficas de seu 
tempo. ainda nessa mesma linha interpretativa, Mineo (1998, p.113-
28) caracterizou a Ab Urbe Condita como a expressão da dialética entre 

possuiriam um pensamento eminentemente substancialista, a ausência de uma 
consciência histórica elaborada (cf. collingwood, 1990, p.60-2).
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concórdia e discórdia, a primeira vinculada à estabilidade política da 
Urbs e a segunda a um valor eminentemente negativo de desagregação 
da comunidade, considerada responsável por condicionar os homens 
a intervirem negativamente no curso dos acontecimentos.

os estudos de Miles (1987; 1995), por sua vez, trataram das repre-
sentações livianas em torno da redefinição das identidades romanas via 
rememoração do passado. segundo o historiador, os primeiros cinco 
livros da obra referiam-se às qualidades morais do povo romano, quali-
dades essas a serem preservadas indefinidamente por meio de narrativas 
históricas sobre os sucessivos renascimentos da cidade (Miles, 1986, 
p.1-33). assim, por intermédio da consecução de uma história cíclica, 
os modelos idealizados das antigas tradições ancestrais estariam sendo 
redefinidos e demonstrados para os cidadãos, bem como os valores a se-
rem perseguidos por eles, o que esboça uma pretensa identidade comum 
referendada pela história vivida (Miles, 1995, p.8-74).

Kraus, no mesmo sentido, articulou estudos a respeito das repre-
sentações livianas vinculadas a sua respectiva conjuntura. a autora 
concluiu que a narrativa conseguiu destacar não somente os processos 
históricos de destruição e reconstrução espacial da cidade de roma, 
mas também suas constantes restaurações simbólicas e morais (1994, 
p.264-89). na opinião da pesquisadora, por intermédio da articulação 
de representações sobre os primeiros tempos da cidade, “lívio colocou 
em causa a essência daquilo que significava ser romano em seu próprio 
tempo, redefinindo, por intermédio da história narrada a identidade 
dos integrantes da Urbs” (idem, p.279).8

conclusões semelhantes podem ser encontradas ainda no traba-
lho de Joël thomas (1996, p.163-75), para quem tanto lívio quanto 
Virgílio, cada qual a sua maneira, esboçaram representações sobre o 
passado com o intuito de redefinir os elementos formadores da identi-
dade romana, a fim de dar resposta à crise de perspectiva dos cidadãos 
perante as proscrições civis de seu tempo.

o estudo de Mary Jaeger (2000) também se centrou na reconstrução 
da memória coletiva dos romanos e na forma como lívio redefiniu 

 8 tradução livre do autor a partir do texto original em inglês.
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alguns eventos do passado histórico da comunidade, inclusive aqueles 
evocados em antigas tradições escritas. na perspectiva da pesquisado-
ra, o autor teria feito uso da rememoração de eventos pregressos para 
renovar os sentimentos de seus leitores, esboçando uma perspectiva 
positiva via emulação (emulatio) dos bons feitos dos antepassados 
(idem, p.94-131). não podemos deixar de citar também o estudo de 
Michel serres (1991), para quem lívio – assim como outros tantos 
autores da antiguidade – teria retrabalhado as tradições ancestrais 
com o objetivo de rearticular aspectos essenciais da identidade romana, 
movimento que foi processado a partir da compilação dos chamados 
mitos de origens da cidade.

lúcia cutro (2001) igualmente tratou das representações livianas, 
principalmente em torno das crenças e práticas religiosas entre os 
romanos. segundo a autora, existiria um subtexto religioso na obra 
liviana que demonstraria a importância dos auspícios e prodígios para 
a coesão político-militar da Urbs, garantindo sua hegemonia sobre os 
demais povos conquistados. com isso, lívio teria abordado política 
e religião sob premissas morais, base do sucesso militar da república 
e eixo fundamental de sua estabilidade política.

outro trabalho que deve ser elencado é o de sebastiani em torno 
dos mecanismos retóricos utilizados por lívio para construir a figura 
do herói Públio cipião, o africano, uma maneira de relacionar a 
conduta política do antigo comandante com a do Princeps augusto. 
sebastiani (2002, p.154) afirmou que lívio tratara cipião como um 
indivíduo ambicioso e, em alguns momentos, bastante virtuoso, tal 
qual augusto se apresentava em seu contexto. assim, segundo suas 
conclusões, lívio esperava demonstrar valores de conduta para regrar 
e controlar o domínio autocrático do imperador, sendo sua narrativa 
parte integrante das concepções moralizantes do principado. 

a dissertação de luiz ernesto Barnabé (2006) também esboçou a 
demarcação dos valores morais na obra de lívio. seu objetivo girou 
em torno da construção liviana das figuras dos primeiros monarcas 
romanos, ressaltando a forma como o autor destacou a superioridade 
ética de reis como numa Pompílio e sérvio túlio em contraposição 
a tarquínio, o soberbo. segundo o pesquisador, as representações 
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de lívio direcionaram-se a resgatar a rusticidade e o ascetismo indi-
vidual dos homens que criaram a república, no intuito de servirem 
como exemplo moral para o contexto de crise política que precedeu 
ao principado, principalmente diante do processo de helenização pelo 
qual passava a sociedade romana na época.

Por sua vez, Moisés antiqueira (2008) ressaltou a forma como 
lívio estruturou a narrativa do terceiro livro da obra, tendo como 
eixo fundamental a importância da dicotomia entre moderação (mo-
deratio) e imoderação enquanto fios condutores das ações humanas 
ao longo do tempo. segundo o historiador, as representações livianas 
acerca dos eventos pregressos teriam como função a emulação das 
ações moderadas dos antepassados, representações essas articuladas 
a certas tradições historiográficas recebidas e, obviamente, vinculadas 
ao contexto de produção e difusão da própria obra.

o trabalho de doutorado de Juliana Bastos Marques (2008), em 
torno das representações de lívio e tácito, é igualmente imprescin-
dível para nossos propósitos. a pesquisadora tratou dos elementos de 
demarcação da identidade romana nas narrativas históricas de ambos 
os autores. esses elementos estavam vinculados a significantes-chaves 
presentes sem seus respectivos contextos, tais como a concordia, a 
pietas, a fides e o mos maiorum. Marques ressaltou que todos esses 
valores inscritos nas duas narrativas também foram destacados pelos 
agentes do poder de suas respectivas épocas, sugerindo, no caso de 
lívio, uma confluência de interesses e temas comuns com o primeiro 
imperador romano.

além de todos esses trabalhos vinculados às representações livia-
nas, é necessário mencionar aqui o de arnaldo Momigliano, talvez 
um dos “primeiros estudiosos que articularam reflexões teóricas a 
respeito do processo de legitimação dos historiadores antigos dentro 
de uma tradição do gênero historiográfico” (Marques, 2008, p.12). 
em seus estudos sobre os historiadores greco-romanos, destacam-se 
não somente as referências encontradas nas narrativas desses autores 
que influenciaram a forma moderna de historiar (Momigliano, 2004), 
mas ainda sua capacidade em reconhecer as mudanças ocorridas em 
suas próprias sociedades, o que era uma maneira de direcionar as 
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transformações políticas em curso por intermédio do empreendimento 
da escrita da história (idem, 1976). 

na mesma linha das preocupações de Momigliano, John Marincola 
(1997) articulou um estudo específico acerca da construção da autorida-
de de cada historiador da antiguidade em seus respectivos contextos, 
levando-se em conta não ser o empreendimento da escrita da história 
uma profissão ou disciplina consolidada, tal como se apresenta nos dias 
atuais, mas uma ocupação muitas vezes momentânea de intelectuais 
engajados na política, no fórum e/ou nas guerras. 

cabe mencionar aqui outros tantos estudos específicos a respeito 
da Ab Urbe Condita, tais como o de Peter Brown (1995), sobre a forma 
como lívio representou as mulheres sabinas em sua narrativa segundo 
antigos ideais de concordia; o texto de ann Vasaly (1999), vinculado à 
tentativa de entender os mecanismos retóricos utilizados pelo roma-
no com vias a construir e desconstruir a figura de antigas lideranças 
políticas da Urbs; e o não menos importante trabalho de Dylan sailor 
(2006), referente às alusões diretas de lívio a otávio augusto, vistas 
por ele como instrumentos de legitimação da figura do imperador.

consideramos deveras necessário ter elencado todos esses estudiosos 
nessa revisão para, primeiramente, enfatizar novamente a importância de 
um estudo sobre as representações de lívio, já que tal demanda pode nos 
proporcionar o entendimento das ideias do autor e, talvez, de algumas 
concepções de sua época. além disso, procuramos alicerçar nosso viés 
de leitura em outros tantos trabalhos contemporâneos. ainda assim, não 
podemos deixar de destacar que não encontramos, ao longo de nossa 
pesquisa, estudos específicos referentes às representações de lívio sobre 
o senado romano, o que não significa a inexistência de tais pesquisas. 

Mesmo assim, justificamos nosso empreendimento diante da 
importância de um estudo das representações livianas sobre a mais 
influente instituição dos tempos republicanos, aquela que mais pre-
cisou se adaptar à nova situação política do principado. Faremos, nas 
próximas páginas, o tratamento documental da obra de lívio. esbo-
çaremos, assim, nossa própria visão historiográfica sobre a narrativa, 
levantando alguns aspectos da vida do autor, bem como a relação de 
seus escritos com outras tradições mais antigas.
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Tito Lívio: uma sutil ruptura do gênero 
historiográfico romano

o conteúdo do título da seção pode parecer, à primeira vista, in-
coerente, a julgar pelas afirmações anteriores no sentido de ser a obra 
liviana parte integrante da tradição analística, uma forma de escrita 
caracterizada por narrar a história de roma desde as origens, baseando-
se nos antigos Anais pontífices (Marincola, 1997, p.27). 

segundo Frier (1979, p.107-60), os sacerdotes romanos registravam 
os principais acontecimentos da Urbs nas chamadas tabulae dealbaltae, 
pequenas tábuas pintadas de branco e transformadas em um codex ao 
final de cada ano. tais escritos, nas conclusões de Marcel Detienne 
(2008, p.68), significavam mais do que o domínio do tempo fora dos 
lapsos da oralidade (cf. sheid, 2001, p.158-9): representavam uma 
nova forma de historicidade no ato de narrar o passado. 

os pontífices registravam não somente os nomes dos dois cônsules 
eleitos, mas também alguns dos principais fatos ocorridos ao longo 
de suas magistraturas, desde as expedições militares, os sucessos e 
fracassos diplomáticos, os sacrifícios religiosos e seus respectivos 
prodígios. Uma espécie de “boletim de saúde da cidade”, segundo 
palavras de Detienne (2008), que o pontífice máximo fixava na parede 
externa de sua residência.9

os chamados historiadores analistas foram assim denominados 
por se valerem do conteúdo cronológico inscrito nesses calendários 
de eventos. era por intermédio de tais instrumentos que extraíam 
as principais referências sobre o passado da Urbs, integrando suas 
próprias narrativas ao mos maiorum, a fim de assegurar a perpetuação 
das instituições romanas (Jal, 1997, p.28). como forma de comple-
mentar tais informações, os analistas utilizavam-se de outros tantos 
testemunhos, desde as atas do senado (actas senatus), os tratados 
diplomáticos, as leis ratificadas por senatus consultum, até as gene-

 9 em sua De Republica (livro 1, cap.16), cícero coloca que a datação do primeiro 
anal publicado estaria entre os anos 400 e 350 a. c., não muito tempo depois da 
destruição gaulesa de roma. 
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alogias particulares das famílias eminentes, contendo os feitos dos 
ancestrais que fizeram parte de magistraturas importantes (olgivie, 
1982, p.163; Poucet, 1989, p.307). 

nesse sentido, ao construírem narrativas contínuas por intermédio 
dos Anais pontífices, indivíduos da própria aristocracia política da 
capital inscreveram-se na tradição dos analistas (Marincola, 1997, 
p.27), reafirmando seu domínio político sobre os costumes ancestrais 
(Frier, 1979, p.227) e influenciando, com isso, a consecução da Ab 
Urbe Condita de tito lívio.10

ainda assim, se fizermos um exame detalhado acerca do que 
sabemos da vida de lívio, sua origem e sua atividade de historiador, 
nós concluiremos que esse autor, enquanto sujeito da enunciação, fez 
parte de uma sutil ruptura em relação ao empreendimento da escrita 
da história nos moldes da analística. a julgar pelas informações da 
historiografia especializada, lívio teria nascido em Patavium (Pádua), 
cidade do norte da itália, no ano de 64 ou 59 a. c., e vindo a falecer 
na mesma localidade, em 17 d. c. (Grant, 1995, p.16). essa região da 
Gália cisalpina havia sido incorporada à itália por césar em 49 a. c., 
com todos os benefícios da cidadania romana, sendo sua elite municipal 
altamente conservadora, ortodoxa e conhecida por defender a cultura, 
o modo de vida e os valores ancestrais romanos (Mellor, 1999, p.48).

não podemos deixar de considerar que concepções em torno de 
valores ancestrais romanos e/ou cultura romana, em contraposição 
a culturas não-romanas em sua forma pura, são eminentemente 
problemáticas por reduzirem a complexidade do mundo social em 
seus múltiplos sincretismos culturais. a historiografia contempo-

 10 aqui cabem duas considerações importantes. a primeira diz respeito à publicação 
dos Annales Maximi (anais máximos) organizados pelo Pontífice Públio Múcio 
cévola entre os anos 130 a 115 a. c. Mesmo não entrando nas discussões a res-
peito dessa datação, devemos ter em mente que lívio possuía mais informações 
do que os analistas anteriores a ele. também devemos lembrar que as Origines de 
catão foram um dos modelos utilizados pelo autor. segundo Momigliano (2004, 
p.138), o próprio catão teria sugerido que os historiadores não encontrariam 
informações seguras nos antigos Anais pontífices, apenas descrições referentes a 
epidemias, fomes e eclipses, o que contrasta com as opiniões de cícero ao defender 
a proeminência dos eventos político-militares nos Anais.
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rânea que trata da roma antiga admite os processos de hibridização 
e alteridade cultural entre a população proveniente da capital e os 
demais indivíduos advindos das províncias, municípios, colônias e 
outras localidades limítrofes do império (Huskinson, 2000, p.3-27). 
assim, a proposição dicotômica levantada por ronald Mellor, de uma 
pretensa cultura romana em contraposição a uma cultura genuina-
mente interiorana ou provincial, tem relevância aqui na medida em 
que lívio foi considerado, desde sua época, como um típico expoente 
do interior, um historiador austero e conservador na arte de narrar o 
passado (olgivie, 1982, p.164).

em um artigo publicado na primeira metade do século passado, o 
linguista Kurt latte (1940) analisou algumas críticas efetuadas pelo 
famoso gramático romano asinio Polião (i a. c.) à figura de lívio, 
críticas essas esboçadas nos escritos de Quintiliano. segundo esse 
retórico, Polião teria caracterizado lívio como um patavinitas, o que 
significaria ter uma maneira não-convencional de utilização da escrita 
do latim, desprovida de Urbeanitas e latinitas. o primeiro termo estaria 
relacionado ao tratamento interiorano de lívio no uso do idioma; o 
segundo, às suas falhas ortográficas diante das formas clássicas da es-
crita praticada por autores nascidos em roma (T. Livio mirae facundiae 
viro, putat inesse Pollio Asinius quandam Patavinitatem. Quintiliano, 
Instituições oratórias, 8,1-3). 

tais críticas seriam a tradução arbitrária de uma espécie de galho-
fa grega referente a contos populares em prosa, advindos de regiões 
interioranas da Grécia, vistas como simplórias e vulgares, sem aquilo 
que os autores romanos do século i d. c. chamariam de virtutes ora-
tiones (latte, 1940, p.57). na prática, as críticas de Polião esboçadas 
no texto de Quintiliano faziam parte da adoção de um antigo clichê 
grego transposto para o linguajar latino, no intuito de tentar descortinar 
certas expressões idiomáticas típicas para caracterizar o estilo da escrita 
de lívio, “uma forma de transferir para roma algumas polêmicas 
literárias dos gregos” (idem, p.60).

acentuamos esse caso por dois motivos principais: primeiramente, 
porque as considerações de Polião são representações que marcaram 
lívio em seu próprio contexto, como se o paduano tivesse constituído 
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uma obra ortodoxa e enfadonha,11 a expressão escrita de uma lingua-
gem tipicamente interiorana, de difícil compreensão (ciribelli, 1978, 
p.26, Kraus, 1994, p.2-3); em segundo lugar, porque Plínio, o Jovem, 
em uma de suas epístolas, teria afirmado que certa sarrana Procula, 
igualmente proveniente de Pádua, “seria um modelo de rigidez até para 
os paduanos” (Epístolas, 1.14.6), evidenciando uma representação de 
retidão moral dada pelos autores da capital do império aos habitantes 
do respectivo municipium (cf. Barnabè, 2006, p.21).

assim, apesar das críticas à escrita liviana carecerem de um conte-
údo explicativo claro e eficaz, mesmo estando elas focadas unicamente 
nas expressões latinas utilizadas na obra, lívio foi representado como 
uma espécie de homem novo na arte de historiar o passado, esboçando 
traços de uma mentalidade conservadora do interior que visava à ideali-
zação de condutas morais do passado romano, parte das concepções de 
um novo grupo político emergente da itália, exatamente aquele grupo 
ao qual otávio teria apelado para amparar a nova ideologia do princi-
pado (cf. syme, 1939, p.453; Mellor, 1999, p.49).12 Mas, em razão da 
difícil distinção entre genuínas concepções ideológicas do interior do 
império e sua capital, partimos agora para outro elemento de análise 
– menos ambivalente – a fim de entendermos o autor tito lívio como 
parte integrante de uma ruptura de enunciados escritos sobre o passado 
de roma, principalmente aqueles da tradição analística.

estamos tratando aqui da constatação de que, diferentemente 
de quase todos os intelectuais romanos anteriores a ele, incluindo 
os analistas, lívio não fez parte da aristocracia senatorial romana 
(olgivie, 1965, p.163; Perelli, 1988, p.122; cutro, 2001, p.10), nem 

 11 Diferentemente das posições do próprio Quintiliano, que acentuou as qualidades 
retóricas de lívio, comparando-o a Heródoto em clareza e estilo (Instituições 
oratórias, livro 10, cap.1).

 12 lívio não fora o primeiro provinciano a dirigir-se à capital do império para 
constituir uma história da Urbs. Visto a trajetória de Políbio, proveniente de Me-
galópoles, na arcádia, ou mesmo dos analistas cláudio Quadrigário e Valério de 
Ântias, que, segundo Marincola (1997, p.28), faziam parte das elites municipais 
italianas, lívio seria apenas mais um estrangeiro no empreendimento da escrita 
da história.
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exerceu quaisquer cargos públicos na capital do império.13 assim, 
distinguindo-se de antigos analistas como Fábio Pictor, representante 
da reconhecida gens fabia, filho e sobrinho de cônsules e legado junto ao 
oráculo de Delfos durante a segunda Guerra Púnica (Feldherr, 1998, 
p.20), lívio não teve qualquer renome antes de tornar-se historiador. 
se levarmos em conta as conclusões da historiografia, outros analistas 
republicanos como Valério de Âncio e claudio Quadrigário também 
teriam exercido magistraturas em roma (Badian, 1966, p.20), prova-
velmente integrado o senado da república (cornell, 1986, p.78). além 
deles, temos alguns exemplos de intelectuais, oradores e historiadores 
não-analistas como salústio, césar e cícero que, diferentemente de 
lívio, tiveram uma reconhecida carreira política na Urbs, fazendo 
parte do mesmo senado (cf. Bayet, 1956, p.353).

esse fato pode parecer, à primeira vista, pouco relevante, mas reco-
nhecemos nele um ponto de ruptura evidente. segundo Momigliano 
(2004, p.154), apesar de a tradição analística não monopolizar toda a for-
ma de historiar em roma no período imediatamente anterior aos escritos 
de lívio, dividindo espaço com os comentários de césar, as monografias 
de salústio, as biografias e as chamadas obras antiquarias baseadas na 
archaeologia clássica grega,14 aquela representou o gênero historiográ-
fico da roma republicana por excelência (cf. antiqueira, 2008, p.25).

Dispondo do conjunto das tradições ancestrais, a nobreza senatorial 
apropriou-se dos principais registros do passado da Urbs, rearticu-
lando-as de forma a garantir sua condição superior por intermédio 
do monopólio da escrita da história (cornell, 1995, p.9). com isso, 
os membros das elites dirigentes republicanas podiam evidenciar, 
à revelia de quaisquer críticas, as suas condutas pessoais no tempo 

 13 Mellor (1999, p.20) e antiqueira (2008, p.28) comentam a respeito de um autor 
pouco conhecido chamado lúcio célio antípatro, que teria escrito uma mono-
grafia a respeito da segunda Guerra Púnica, não integrando qualquer magistratura 
em roma.

 14 Pesquisas sistemáticas não cronológicas que abrangiam as genealogias em sua 
totalidade, desde as origens das cidades, das leis, dos legisladores, das famílias 
eminentes, das instituições, dos costumes ancestrais e dos heróis lendários (cf. 
Momigliano, 2004, p.95). 
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presente, sua dignitas e auctoritas, na demonstração de exemplos do 
passado que remetessem às benesses públicas trazidas por seus ances-
trais (toher, 1990, p.145-6). na prática, a produção de Anais, além 
de representar o típico empreendimento historiográfico republicano 
(rich, 1997), serviu como âncora política para os membros do senado 
durante o regime, uma forma de difusão de suas imagens públicas a 
fim de auxiliar na manutenção de suas posições privilegiadas como 
guardiões legítimos do mos maiorum (rambaud, 1953, p.110).15

com o acirramento das guerras civis, ocorreu o supracitado des-
locamento de autoridade na capacidade de definição do romano ideal 
e do aristocrata por excelência (aristoi: os melhores), um movimento 
que extraiu as prerrogativas da nobilitas em torno da monopolização do 
discurso da história, a fim de nomear os grandes feitos de seus ances-
trais (cf. Wallace-Hadrill, 1997, p.11). esse deslocamento contribuiu 
para a consolidação da figura pública do primeiro imperador, seja pela 
exaltação e difusão de sua auctoritas superior, enquanto novo protetor 
das tradições ancestrais romanas, um aspecto trabalhado no primeiro 
capítulo do trabalho, seja pela articulação de novos especialistas ver-
sados nas artes, na poesia e na escrita da história (idem, p.20-1).

 assim, mesmo que lívio não fizesse parte (tal como Virgílio, 
ovídio e Horácio) do famoso círculo de artistas e escritores que se 
aglutinaram em torno da figura de Mecenas (Burck apud Marques, 
2008, p.49), seu status como historiador e sua atuação em tempo in-
tegral nesse ofício (Jal, 1997, p.34) foi parte integrante do complexo 
deslocamento de autoridade para as mãos dos novos especialistas do 
conhecimento, que surgiram no decorrer do principado, representando 
uma ruptura em relação à antiga analística, apesar de o autor paduano 
servir-se dela na forma e no estilo de escrita.

 15 consideramos relevante mencionar que, em roma, a rememoração do louvor aos 
mortos, seguida pela oração fúnebre (laudatio funebris) tinha conotações políticas 
entre os nobres. em seus escritos, Políbio evidencia que nenhum homem poderia 
ficar insensível diante da autoridade das efígies dos mortos, cujo “mérito tornara 
seus descendentes igualmente ilustres”. tais afirmações expressam a importância 
da nomeação dos antigos magistrados pelos membros das elites dirigentes roma-
nas, uma forma de valorização de suas auctoritas (cf. rouland, 1997, p.94).
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isso não significa que lívio estivesse a serviço direto do imperador, 
como muitas vezes foi dito após as conclusões de syme (1959, p.27-
87). como um expoente do interior do império romano, reconhecido 
por seu estilo conservador e como um não-membro da tradicional 
aristocracia senatorial da capital, talvez um dos primeiros historiadores 
romanos de vocação, lívio procurou retratar aquilo que considerava 
serem os típicos valores romanos do passado, integrando-se, mesmo 
que indiretamente, aos apelos de moralização empreendidos por otá-
vio augusto (Galinky, 1996, p.282-3). Por essa importante demanda, 
lívio esboçou a defesa radical de uma moralidade baseada no ascetismo 
e na frugalidade (frugalitas), na antiga e nobre pobreza (paupertatis), na 
contenção individual (parsimonia), na já mencionada devoção filial para 
com os deuses (pietas) e na rusticidade quase incorrupta dos antigos 
varões da Urbs (cf. Miles, 1986; Marques, 2008).

apesar de não ter sido o primeiro nem o único historiador da roma 
antiga a demarcar as possíveis causas da decadência dos costumes an-
cestrais romanos, lívio acentuou como poucos os riscos da valorização 
das riquezas materiais empreendida pela aristocracia da capital ao longo 
do último século da república e a ênfase desmedida dada à luxúria es-
trangeira causadora da avareza (avaritio), considerada responsável pelas 
discórdias civis entre seus membros. Por intermédio de suas perspectivas 
moralizantes, lívio datou a origem desse processo no ano 188 a. c., 
quando um comandante romano chamado cneu Manlio Vulsão triunfou 
sobre algumas tribos gaulesas situadas na Ásia Menor, deixando que a 
riqueza do oriente penetrasse em roma. nas palavras do autor:

[...] com efeito, o luxo estrangeiro penetrou em roma na esteira do 
exército da Ásia: foi ele quem introduziu na cidade os leitos adornados 
de bronze, os tapetes preciosos, os véus e tecidos delicados, as mesas de 
refeição e todas as peças do mobiliário consideradas elegantes [...]. tudo 
isso era apenas a semente da futura luxúria que estava por vir. (Ab Urbe 
Condita, livro 39, cap.6)16

 16 [...] Luxuriae enim peregrinae origo ab exercitu Asiatico inuecta in Urbeem est. Ii 
primum lectos aeratos, uestem stragulam pretiosam, plagulas et alia textilia, et quae 
tum magnificae supellectilis habebantur, monopodia et abacos Romam aduexerunt 
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Dessa forma, o historiador paduano representou em sua obra as 
possíveis causas das guerras civis. suas concepções seriam fruto da 
mescla de crenças conservadoras de um homem advindo do interior 
com as ideias moralizantes de outros reconhecidos pensadores da capi-
tal, principalmente salústio e cícero. o primeiro era um senador dos 
tempos de césar (sebastiani, 2007, p.80) e o segundo, um verdadeiro 
homem novo (homo novus) da política romana, principal expoente a 
influenciar lívio com seu apelo à história magistra vitae (rambaud, 
1953, Hartog, 2001).17

em função da produção de sua narrativa, lívio teria recebido 
reconhecimento imediato, ainda em vida. em meados do século i d. 
c., sêneca, o Velho (Epístolas, 100, c. 9), chegou a mencionar o fato 
de o paduano ter elaborado linhas escritas situadas entre a história e a 
filosofia, enquanto Plínio, o Jovem (Epístolas, 2, c. 3), pela mesma épo-
ca, destacava a sua notável projeção como historiador, afirmando que 
chegou a vir um estrangeiro de cádiz (Gades) somente para conhecê-
lo. Mesmo que tais representações não signifiquem qualquer certeza 
absoluta quanto à projeção da obra liviana em seu respectivo contexto, 
esses elogios foram reafirmados por tácito, que definiu o paduano 
como um exemplo de eloquência e fidelidade no empreendimento da 
escrita da história (Titus Livius, eloquentia ae fidei praeclarus in primus/ 
Annales, livro 4, cap.34).

em nossa opinião, as menções diretas ao paduano por esses auto-
res evidenciam a importância da obra do historiador, pelo menos ao 
longo do século i d. c. além disso, o fato de não fazer parte da elite 
dirigente romana, quase um historiador de vocação em um momento 
de transição política e intelectual, reforça a possibilidade de vinculação 

[...]. Uix tamen illa quae tum conspiciebantur, semina erant futurae luxuriae. tradu-
ção livre do autor a partir do texto bilíngue latim/francês da les Belles lettres.

 17 a concepção de cícero de uma história mestra da vida, fornecedora de exemplos 
(De Oratore, 2, 36), tornou-se conhecida entre os romanos. não se tratava de 
uma defesa original, visto que na Grécia tal concepção já existia. o prefácio das 
Histórias de Políbio destaca a função do estudo do passado nesses mesmos termos, 
empreendimento retomado mais tarde por salústio, lívio e Diodoro da sicília (cf. 
Hartog, 2001, p.171).



REPRESENTAçõES DO SENADO ROMANO... 91

do paduano a um sutil movimento de ruptura em relação à tradição 
analística romana, mesmo ao articular pontos de continuidade.

Mas, para entendermos melhor as rupturas e as continuidades entre a 
escrita liviana e as demais tradições historiográficas de sua época, precisa-
mos tratar da estrutura, do conteúdo, da legitimidade, das características 
e dos mecanismos formais de convencimento de seus enunciados, já que 
nos parece essencial focarmos esses aspectos antes de comentarmos sobre 
as representações acerca de um senado do qual jamais fez parte.

Em busca do conteúdo e da estrutura original 
de uma narrativa histórica incompleta

Mesmo que a maioria dos estudiosos mencione a incompletude da 
obra liviana (Jal, 1985, p.119; Woodman, 1988, p.136; Hartog, 2001, 
p.207), muitas vezes, esse fato é pouco destacado ou considerado de 
pouca relevância.18 em nossa opinião, isso ocorre porque os pesqui-
sadores atuais articulam análises de temas, eventos e representações 
específicas ao lidarem com a narrativa, dirigindo seus olhares para 
um ou para poucos livros que integram o conjunto total da Ab Urbe 
Condita. nesse ponto, apesar de igualmente articularmos nossa pes-
quisa em torno das representações de lívio, consideramos importante 
evidenciar os lapsos da obra, na medida em que não possuímos grande 
parte de sua escrita original, principalmente os trechos que tratavam 
dos eventos concernentes aos dois últimos séculos da república.

originalmente, lívio teria escrito 142 livros, espécies de capítulos 
modernos, que representariam um total de quase 8.000 páginas caso a 
obra fosse publicada integralmente em nossos dias (cf. Mellor, 1999, 
p.46).19 o plano original do romano era escrever 120 livros, narrando os 

 18 a esse propósito, Marilda ciribelli (1978, p.62) destaca não somente a incom-
pletude da obra, mas os riscos de conclusões genéricas sobre uma documentação 
textual incompleta.

 19 segundo consta nos textos de Marcial, a grande extensão dos escritos de lívio teria 
prejudicado sua completa conservação, sendo necessária uma biblioteca inteira 
para armazenar a obra (cf. Bornecque, 1933, p.19).
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eventos relacionados ao período da chegada de enéas à Península itálica 
até 43 a. c., ano da morte de cícero (Kraus & Woodman, 1997, p.54). 
segundo as considerações de olgivie (1982, p.163), lívio incluiu pos-
teriormente mais 22 livros a esse montante, retratando toda a ascensão 
política de otávio augusto, sua vitória final contra antônio e sua con-
solidação no poder político do império, finalizando a obra com a morte 
do enteado do Princeps, Druso, ocorrida no ano 9 a. c. (Mellor, 1998, 
p.148). em razão de esse evento ser de pouca relevância diante de tal 
empreendimento, canfora (1993, p.177) defende a intenção de produzir 
mais dez livros contendo toda a administração do primeiro imperador, 
não levada a cabo talvez pela morte prematura do historiador.

infelizmente, do conjunto original de 142 livros publicados na 
época de lívio, apenas 35 restaram: especificamente os livros 1 a 10 
mais os livros 21 a 45. além dos problemas advindos de sua conser-
vação, em razão do tamanho da narrativa, a Ab Urbe Condita passou 
por perseguições ideológicas ao longo dos séculos. suetônio, em seus 
Os doze césares, menciona que, a mando do Princeps calígula, tanto a 
obra como as imagens do paduano foram parcialmente retiradas das 
bibliotecas públicas de roma, pelo fato de o imperador ter considerado 
lívio verborrágico e negligente em sua escrita (suetônio, Calígula, 
34). Mais adiante, o mesmo suetônio comenta o assassinato de certo 
Metius Pomposianus, encomendado pelo Princeps Domiciano após 
aquele utilizar-se dos discursos de antigos reis e comandantes romanos, 
todos extraídos da obra de lívio (idem, Domiciano, 10).

essas supostas perseguições, por muito tempo, fizeram parte das 
argumentações de estudiosos como Jean Bayet (1956, p.352) em torno 
da defesa do genuíno republicanismo antiprincipado de lívio. essas 
afirmações, obviamente, abstraíram-se de articular leituras críticas 
acerca das características intrínsecas do texto de suetônio,20 desconsi-
derando o deslocamento existente entre as concepções de lívio sobre 
o principado em sua própria época e as apropriações posteriores de 

 20 conforme Phillip Vandemberg (1986, pp.274-5), suetônio era filho de família 
plebeia, contemporâneo de Plínio, o Jovem. ele frequentou a corte imperial e 
escreveu biografias pejorativas sobre as dinastias dos Júlio-cláudios e Flávios.
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sua narrativa em contextos distintos.21 ainda assim, movimentos de 
expurgos, como os de calígula e Domiciano, caso tenham ocorrido, 
podem ter contribuído para impedir a perenidade de todos os livros 
integrantes da narrativa. Juntem-se a eles a proibição empreendida pelo 
papa Gregório i no século iV d. c., em razão de a Ab Urbe Condita ser 
considerada um expoente do paganismo romano em um momento de 
afirmação do cristianismo oficial (cf. ciribelli, 1978, p.31).

nesse sentido, tendo acesso a apenas um quarto da obra original, 
despojados da leitura dos últimos 107 livros da narrativa, que tratavam 
especificamente dos principais eventos ocorridos nos séculos ii e i a. 
c., os pesquisadores atuais reforçam seus argumentos em torno da 
importância em estudar as representações livianas acerca do passado, 
mesmo diante de representações referentes a períodos distantes do 
contexto do autor. nosso conhecimento do conteúdo total da narrativa 
deve-se, sobretudo, aos epítomes produzidos a partir do século ii d. c. 
Denominados de Periochae Omnium Librorum, esses resumos foram 
elaborados posteriormente por autores que esperavam tornar o texto 
liviano mais acessível para seus leitores (stadter, 1972; oakley, 1997).22 
os respectivos sumários variavam em dimensão e comprimento, mui-
tos contendo apenas algumas esparsas linhas escritas, na maioria das 
vezes construídas por procedimentos de cola e recorte da obra original 
(Mellor, 1999, p.53). em razão de sua existência, podemos conhecer o 
conteúdo geral da narrativa, mesmo que sua estrutura continue a ser 
motivo de controvérsias entre os estudiosos.

seguindo novamente a historiografia contemporânea, constatamos 
que Walsh (1961) argumentou no sentido de que os livros integrantes 

 21 em nossa opinião, os comentários acerca das referidas perseguições evidenciam 
uma colocação de significados dados ao seu texto pelos pesquisadores contem-
porâneos. Mesmo que suetônio trate os casos de forma pitoresca, relacionados ao 
autoritarismo de calígula e Domiciano, o romano acabou sendo considerado parte 
de uma tradição republicana. em razão de o paduano criticar a monarquia, ele 
recebeu a propriedade de um defensor da libertas civis aristocrática, demonstrando 
aquilo que roger chartier vem defendendo em seus trabalhos: que a apropriação 
dos textos e sua recepção por olhos estranhos efetuam mudanças de sentido nos 
mais distintos contextos históricos (cf. chartier, 1990, p.19). 

 22 entre os quais podemos destacar Floro, eutrópio e orósio (cf. ianzit, 2006, p.174).
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da respectiva narrativa foram estruturados inicialmente em blocos de 
cinco, aglutinados posteriormente em conjuntos de dez, denominados 
décadas. tal prognóstico se deu em razão da alusão aos estágios su-
cessivos do colapso moral da sociedade romana sublinhado por lívio 
no prefácio geral de sua narrativa (idem, p.9), como bem ressaltamos 
anteriormente, trecho privilegiado em que o autor evoca as motivações 
de seu empreendimento, explicando o teor de sua história. 

Do mesmo modo, syme (1959; 1988) sugeriu que os cinco pri-
meiros livros constituiriam um grupo distinto, uma pêntade, devido 
à presença de outro prefácio no sexto livro da composição, afirmando 
que os livros 21 a 30 e 31 a 40 formariam duas décadas distintas em 
razão de mais dois preâmbulos esboçados ao início de cada um de seus 
respectivos conjuntos (cf. stadter, 1972, p.287).

luce (1977, p.7), por sua vez, posicionou-se entre as considerações 
de Walsh e syme quanto aos princípios norteadores da composição 
da obra, distinguindo-se, assim, das opiniões de Henri Bornecque 
(1933, p.16-7) e Michel Grant (1995, p.17), para quem lívio estru-
turara todos os seus livros – pelo menos até o livro 45 – em pêntades, 
indicadas pelos vários prefácios existentes nos livros 1, 6, 21, e 31. 
ann Vasaly (1999), na mesma linha de luce, defendeu a organização 
da obra em um grupo distinto de cinco livros, seguido por grupos de 
dez, defendendo que cada livro da narrativa continha um tema central 
que o distinguia dos demais, mesmo possuindo uma coerência interna 
relacionada ao conjunto do qual fazia parte.

Por fim, temos Philip stadter (1972, p.289), que argumentou em 
torno da estruturação da narrativa em uma pêntade inicial (livros 
1-5), acreditando que o primeiro tomo, apesar de fazer parte desse 
conjunto, deveria ser destacado dos demais livros, em função da exis-
tência de outro prefácio menor no segundo livro da composição. na 
opinião desse estudioso, posteriormente ao conjunto inicial de cinco 
livros, haveria a articulação de uma primeira década (livros 6-15), a 
segunda metade dela completamente perdida, restando somente seus 
Periochae. após esse conjunto, haveria mais uma pêntade (livros 16-
20), também perdida, seguida pelas outras duas décadas completas 
mencionadas por syme.
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a propósito dessa estruturação em pêntades e décadas, Mellor 
(1999, p.55) defendeu que lívio teria abandonado seu plano original 
em favor de uma ordenação mais flexível para melhor incorporar seu 
material.23 Já Miles (1986, p.1-2) enfatizou a distinção dos primeiros 
cinco livros da narrativa, primeiramente por tratarem de aspectos 
simbólicos da formação da identidade romana e, em segundo lugar, por 
evidenciarem os movimentos iniciais das constantes crises e renasci-
mentos da Urbs (idem, 1995, p.75-109). nesse ponto, Marques (2004, 
p.428) coloca que “cada livro da primeira pêntade é representativo de 
uma virtude simbólica do caráter romano, e de como ela é aplicada 
através dos exemplos dos grandes varões do passado ou deturpada 
pelos seus vícios”. assim, cada livro do conjunto inicial da narrativa 
evocaria alguns conceitos-chaves do campo semântico romano que 
representariam os bons exemplos dos homens em contraposição aos 
seus defeitos (cf. olgivie, 1965, p.30).

em nossa avaliação, essa distinção simbólica é apenas aparente, 
evidenciando somente a estruturação da obra em torno de um conjunto 
fechado, não significando a ausência de representações dessa natureza 
nos demais livros da narrativa. consideramos, ainda, que o conteúdo 
da primeira pêntade subentende uma aparente vontade, por parte do 
romano, de demarcar os mitos de origem e as histórias tradicionais 
da roma arcaica para servirem de ensinamento moral aos cidadãos 
da Urbs, tal como prefigurado pela concepção ciceroniana da história 
(Walsh, 1961, p.66). teríamos, com isso, a articulação de um primeiro 
conjunto de livros representando os tempos míticos e obscuros da 
cidade (753 a. c. - 390 a. c.) contrapondo-se aos demais grupos da 
narrativa que representariam os tempos dos homens (cf. Marincola, 
1999, p.124), uma ordenação bastante próxima da cronologia clássica 
proposta por Varrão.24

 23 o mesmo ocorre com syme (1988, p.11) ao sugerir que “apesar de lívio iniciar seu 
trabalho em décadas, essas estruturação rompeu-se sobre a pressão do assunto”.

 24 esse autor estabeleceu três idades distintas para a história humana. a primeira 
seria a idade obscura, dos tempos antediluvianos. a segunda seria a idade Mi-
tológica, dos tempos fabulosos, do dilúvio à primeira olimpíada (776 a. c.). Por 
fim, a idade Histórica, que coincidiria com o tempo dos homens, fixada a partir 



96 MARCO ANTONIO COLLARES

após tratarmos da estruturação da obra, descreveremos o conteúdo 
geral dos 35 livros de que dispomos, incluindo os primeiros conjuntos 
perdidos. como mencionado anteriormente, o livro primeiro narra a 
chegada do troiano enéas à Península itálica, bem como as aventuras 
de seus descendentes, rômulo e remo, que, segundo antigas tradições 
romanas, teriam fundado a Urbs. o livro esboça, ainda, todo o período 
do governo dos reis, culminando na expulsão de tarquínio, o soberbo, 
último monarca etrusco da cidade. o restante da primeira pêntade 
trata da consolidação da república, dos primeiros conflitos políticos 
ocorridos em roma e das guerras defensivas contra outros povos da 
itália, finalizando com o saque gaulês do início do século iV a. c.

Já os livros que compõem a primeira metade do conjunto seguinte25 
(livros 6-10) descrevem o posterior renascimento da Urbs e, ainda, os 
momentos iniciais da expansão militar romana pela Península itálica 
ao subjugar latinos, etruscos, samnitas e gauleses. esses livros, tal 
como o conjunto anterior, enfatizam as acirradas disputas políticas 
entre patrícios e plebeus, demarcando as superações das discórdias 
internas pelo gradual desenvolvimento das instituições republicanas. 
infelizmente, a metade final desse conjunto, juntamente com os livros 
que compunham a segunda pêntade da narrativa (livros 11-20), estão 
perdidos, restando apenas seus resumos. De maneira geral, os cinco 

dos jogos olímpicos (cf. sebastiani, 2002, p.28). segundo Marques (2008, p.61), 
Varrão teria datado a origem de roma no ano 753 a. c.. a autora esclarece ainda 
que entre os anos 753 a. c. e 390 a. c., data da destruição de roma diante dos 
gauleses, haviam se passado 363 anos, o mesmo período entre 390 e 27 a. c., data 
do início do principado.

 25 estamos seguindo aqui as argumentações de Philip stadter (1972) a respeito da 
estruturação da narrativa liviana. autores como Bayet, Walsh, Barnabé, Mellor e 
Bornecque descrevem seus conteúdos a partir de uma divisão por décadas. assim, 
o conjunto dos dez primeiros livros representaria uma primeira década e assim por 
diante, ficando o conjunto dos livros 21-30, que tratam da ii Guerra Púnica, como 
a terceira década da obra. enfatizamos a estruturação de stadter porque nos parece 
ser o estudo mais criterioso no que tange ao assunto. interessante notar que, ao 
seguirmos suas considerações, não podemos denominar o conjunto dos livros 21 
a 30 como uma terceira década, já que originalmente essa seria a segunda década 
devido ao fato de os livros 1 a 5 e 16 a 20 constituírem pêntades distintas, ficando 
o conjunto dos livros 6 a 15 como a primeira década original da narrativa.
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livros finais da década relatavam as vitórias romanas sobre as cidades 
da Magna Grécia, além da épica batalha de roma contra o rei Pirro, 
enquanto a segunda pêntade tratava dos eventos em torno do primeiro 
grande conflito entre romanos e cartagineses (264 a. c. - 241 a. c.).

o conjunto seguinte, composto pelos livros 21 a 30, forma outra 
década distinta, completa, que trata de um único evento da história 
romana: a ii Guerra Púnica (218 a. c. - 202 a. c.). o primeiro livro 
desse conjunto inicia pela nomeação dos cônsules de 218 a. c., Públio 
cornélio cipião (pai de cipião, o africano) e tibério semprônio. 
os quatro livros seguintes relatam a invasão de aníbal à itália, sua 
estada de 16 anos na região e seus sucessos militares frente às legiões 
romanas. Já os últimos livros da década mostram a virada romana na 
guerra, seguida da vitória final do africano em Zama, no ano 202 a. c. 
Por fim, temos os livros 31 a 40, que compõem outra década distinta 
e os cinco últimos livros restantes da obra original (livros 41-45), que 
narram respectivamente a terceira Guerra Macedônica e a posterior 
consolidação da influência romana na Grécia continental.

em torno desse conteúdo fragmentado, há quase um consenso 
entre os especialistas referente ao fato de lívio ter efetuado um em-
preendimento distinto daqueles dos três grandes nomes do gênero 
historiográfico da antiguidade: Heródoto, tucídides e Políbio. esses 
historiadores escreveram sobre acontecimentos muito próximos às 
suas experiências pessoais, na maioria das vezes eventos dos quais 
participaram diretamente, dialogando com seus testemunhos de infor-
mação ou, mesmo, observando pessoalmente os fatos pelos tradicionais 
procedimentos da autopsia.

segundo François Hartog (2001, p.52), Heródoto preocupou-se em 
preservar os acontecimentos humanos para que não fossem apagados 
da memória. seu empreendimento narrativo compunha-se de três eixos 
principais: a análise etnográfica dos povos, a pesquisa constitucional 
das cidades e a história de uma guerra em particular; os dois primeiros 
constitutivos da explicação das causas nodais do respectivo conflito e 
suas consequências. ainda na opinião de Hartog (idem, p.5), havia 
princípios de seleção na história de Heródoto, diminuindo ou supri-
mindo as intervenções divinas, consideradas pouco confiáveis. o “pai 
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da história” teria dado impulso aos tradicionais procedimentos que 
objetivaram eternizar as ações dos homens em prosa, posicionando-
se contra os lapsos da oralidade épica vinculada a deuses e heróis (cf. 
Momigliano, 1998, p.198). Por meio desses princípios, o historiador 
dirigia-se pessoalmente aos locais dos eventos, no intuito de entrevistar 
pessoalmente suas testemunhas oculares, vinculando a maior parte de 
sua escrita ao passado recente (cf. Barnabé, 2006, p.36).

Por sua vez, tucídides também justificou seus relatos, seja pela 
confiabilidade das fontes, seja na proeminência dada aos eventos con-
temporâneos. ele foi ainda mais rigoroso nos critérios de utilização das 
evidências, defendendo a participação direta do próprio historiador nos 
acontecimentos reportados (cf. Marincola, 1997, p.9-10). sua narrativa 
primava pelo discurso objetivo, focando as grandes guerras recentes 
e as transformações políticas que ocasionavam (Momigliano, 1998, 
p.189). Por intermédio de sua própria interpretação pessoal, tucídides 
apresentou a história humana como um discurso racionalmente com-
preensível, um logos que, por sua natureza imanente, se diferenciava 
das fabulae, destinadas a exaltar os feitos dos heróis (Gagnebin, 1992, 
p.21). Pela sua preferência por temas político-militares, tucídides te-
ceu um discurso baseado em sua própria coerência de homem engajado 
na ágora, legitimada por sua observação direta dos fatos. como um 
juiz imparcial, o ateniense considerou estar descortinando a verdade 
do passado ao despir suas fontes das hostilidades dirigidas a outrem 
(luce, 1989, p.17), um empreendimento que o levou a primar pelos 
eventos mais contemporâneos.

Por fim, destacamos a escrita de Políbio, sua composição universa-
lista da história (katholiké) e sua tentativa de explicar o sucesso de roma 
frente aos demais povos conhecidos (canfora, 1993, p.181). Mesmo 
se diferenciando da história parcial nos moldes de tucídides, o relato 
polibiano seguiu uma hierarquia muito aproximada à do ateniense no 
que tange à utilização das evidências (Marincola, 2001, p.38). Keneth 
sacks (1981, p.49-50) informa que os critérios de Políbio primavam, 
inicialmente, pela observação direta dos eventos, em seguida, pelos re-
latos de testemunhas oculares, ficando por último a versão de terceiros 
sobre os fatos reportados, incluindo-se aqui os registros escritos. com 
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isso, Políbio reconheceu a falibilidade do investigador, defendendo a 
experiência pessoal na arte da guerra e na arena política como forma 
de superação. (cf. Miles, 1995, p.10-1). Por meio dessa perspectiva, 
ele também primou pela história recente, entendendo como função 
de seu ofício a educação de generais e administradores de estado, 
empreendimento bastante esperado, visto que integrou o círculo dos 
cipiões (Momigliano, 1976, p.64).

a julgar pelas perspectivas dos três grandes nomes do gênero 
historiográfico da antiguidade, consideramos que eles conferiram 
autoridade a suas obras por meio de dois critérios específicos. Primei-
ramente, essa autoridade deu-se pela utilização de evidências seguras 
e, em segundo lugar, em razão de suas próprias experiências pessoais, 
seja como intérpretes dos testemunhos, seja como políticos ou par-
ticipantes diretos dos eventos que descreveriam. assim, Heródoto, 
nascido provavelmente em 484 a. c., tratou das Guerras Médicas 
(greco-persas) do início do século V a. c., após ouvir relatos de homens 
que lutaram em Maratona, salamina e/ou Platéia (cf. Hartog, 2001, 
p.45); tucídides, nascido entre 460 e 455 a. c. (cf. Baptista, 2006, p.3), 
escreveu sobre a Guerra do Peloponeso ocorrida ao final do mesmo 
século, na qual atuou militarmente em favor de atenas (Momigliano, 
2004, p.67); Políbio, por sua vez, interpretou os fatos em torno das 
Guerras Púnicas e Macedônicas, tendo atuado, na última, em 169 a. 
c., como hiparco (comandante da cavalaria da confederação aquea), 
ao lado das forças romanas contra as falanges macedônicas (cf. Mo-
migliano, 1976, p.63).

tito lívio, diferentemente deles, constituiu uma narrativa a partir 
das origens de roma, tempos remotos aos de sua própria época histó-
rica. tal como colocado por cutro (2001, p.15), lívio foi uma espécie 
de historiador de gabinete, utilizando-se muitas vezes dos escritos de 
antigos estudiosos (como o próprio Políbio) para descrever eventos em 
torno de guerras e batalhas das quais jamais participou.26 além disso, 

 26 os historiadores analistas da época imediatamente anterior a lívio, mesmo não 
oferecendo explicações razoáveis acerca da causalidade histórica nos moldes 
sugeridos por Políbio (cf. Frier, 1979, p.219), conectaram sua atividade de his-
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o autor empreendeu uma narrativa cronológica à maneira dos analistas 
(antiqueira, 2008, p.30), influenciado em parte pelas Origines de ca-
tão (cf. Badian, 1966) e pelas monografias de salústio, narrativas que 
tratavam de eventos distantes daqueles vivenciados por seus autores, 
tal como demonstrado pela descrição salustiana da Guerra de Jugurta, 
ocorrida ao final do século ii a. c. (sebastiani, 2007, p.80).

se atentarmos para o conteúdo geral da narrativa liviana, consta-
taremos que, mesmo se tratando de uma história que principiou pelas 
origens de roma, a maior parte de seus enunciados descreveu eventos 
bastante próximos à vida do autor. como evidenciado por Bayet (1956, 
p.353), stadter (1972, p.289) e Barnabé (2006, p.97), o primeiro livro da 
Ab Urbe Condita abrangeu o período mais longo da história romana, em 
torno de quinhentos anos, descritos em um único tomo de 65 páginas, 
das quais as duas primeiras foram dedicadas ao prefácio geral da nar-
rativa. os livros 2 a 5 trataram de 120 anos de história, distribuídos em 
quase duzentas páginas escritas, enquanto os livros que compunham 
a segunda pêntade da narrativa (livros 16-20) abrangiam 46 anos de 
história somente (stadter, 1972, p.393), ficando os livros 21 a 30 ainda 
mais condensados em seus conteúdos, pois narravam uma única guerra 
de 16 anos de duração (Burck apud Jaeger, 2000, p.97).

interessante destacar também que o próprio romano evoca, no 
prefácio do livro 31, o acréscimo de conteúdos em relação ao número 
de anos descritos, afirmando que narrou os 63 anos de duração do início 
da primeira Guerra Púnica até o término da segunda (264 a. c. - 202 a. 
c.), em um total de livros equivalentes (15 livros) aos necessários para 
o período de 488 anos de história, transcorridos da fundação da cidade 
até o consulado de um dos muitos apios cláudios, “o primeiro a mover 
guerras contra os cartagineses” (tito lívio, Ab Urbe Condita, livro 
31, cap.1). assim, lívio reconheceu que os eventos mais recentes da 
história romana possuíam um maior grau de profundidade, carecendo 
de mais linhas escritas para uma profícua descrição.

toriadores às esferas político-militares. acostumados aos debates públicos, eles 
tinham acesso a documentos oficiais, participando pessoalmente das campanhas 
militares que reportariam (cf. Badian, 1966, p.8).
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Historiadores contemporâneos, como luce (1982), argumentam 
que tal acréscimo de conteúdos se deveu ao maior número de fontes 
de informação disponíveis para lívio em relação àquelas dos tempos 
arcaicos, já que o passado remoto estava envolto em incertezas, devido 
à falta de testemunhos confiáveis, principalmente em razão do incêndio 
ocorrido na Urbs após o saque gaulês de 390 a. c.. entretanto, con-
sideramos que essa ênfase se devia à importância dada pelo autor aos 
eventos mais próximos aos de sua época, assemelhando-se, em parte, 
aos empreendimentos dos três maiores expoentes da escrita da história 
da antiguidade, apesar de suas múltiplas diferenças.

concordamos com as afirmações de oakley (2004, p.16) de que, 
mesmo iniciando seu relato pela fundação da cidade de roma e seus 
primeiros tempos, a narrativa liviana não se constituiu unicamente em 
uma história das origens, mas em uma história geral da república que 
crescera a ponto de conquistar o Mediterrâneo. tratar-se-ia, portanto, 
de uma narrativa direcionada ao contexto presente do autor, na qual 
o passado, mesmo o mais remoto, “poderia servir-lhe de conspícua 
inspiração” (Gabba, 1981, p.52). 

com isso, sua obra não se caracteriza por ser a manifestação incon-
teste de um alienado social, um indivíduo anacrônico disposto a fugir 
das proscrições civis do último século da república, tal como sustenta-
do pelos pesquisadores oitocentistas (Mellor, 1999, p.65). a Ab Urbe 
Condita seria, também, fruto das inseguranças de um indivíduo que 
vivenciou as guerras civis, uma representação do passado a partir do 
qual poderia igualmente opor-se ao contexto de crise que antecedeu a 
formação do principado (cf. Woodman, 1998, p.131).

não podemos esquecer que os últimos 107 livros perdidos da obra, 
a julgar pelo que nos informam seus respectivos Periochae, tratavam 
de apenas 150 anos de história, narrando os acontecimentos mais 
relevantes ocorridos em roma ao longo dos últimos dois séculos da 
república. entre alguns desses eventos, podemos enumerar os seguin-
tes: a destruição de cartago (146 a. c.), os movimentos de reformas do 
ager publicus empreendidos pelos irmãos Graco (133 a. c. - 122 a. c.), 
a ditadura e as reformas constitucionais de sila (82-79 a. c.) e todo o 
processo de guerras civis, responsável pela ascensão política de cneu 
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Pompeu, Marco licínio crasso, Júlio césar, Marco antônio e caio 
otávio (stadter, 1972, p.292-302).

Mediante tais constatações, esperamos ter esclarecido o conteúdo 
e a estrutura original da narrativa de lívio ou, pelo menos, parte dela. 
É chegado o momento de partirmos para a análise da construção da 
própria legitimidade do historiador, não esquecendo de pensar nos 
mecanismos de enunciação utilizados por ele a fim de convencer seus 
leitores da coerência de suas proposições acerca do passado, finalizando 
com a demarcação das características nodais dessa escrita. 

se a obra de lívio está incompleta, dificultando o estudo de seus 
enunciados, ela possui, no entanto, uma vantagem substancial em razão 
da existência dos prefácios que a integram, nos quais ele se posiciona 
em relação a seu empreendimento narrativo (olgivie, 1965, p.25; 
Woodman, 1988, p.129). nesse sentido, focaremos nosso olhar em 
alguns enunciados de seus prefácios, na tentativa de responder sobre 
a construção da autoridade do autor, os mecanismos de enunciação 
utilizados por ele e as características de sua obra, aspectos esses conside-
rados essenciais pelos estudiosos especializados na Ab Urbe Condita.

As características da história liviana e a construção 
da legitimidade do historiador

a constituição de um prefácio geral não foi nenhuma novidade da 
parte de tito lívio. se observarmos as narrativas dos três principais 
expoentes do gênero historiográfico da antiguidade, nós constatare-
mos que todos iniciaram seus empreendimentos mediante a consti-
tuição de apresentações, explicando o teor de seus escritos e a que se 
destinavam. Heródoto principiou seu texto afirmando que pretendia 
“evitar que as ações dos homens fossem ignoradas pela posteridade”; 
tucídides, por sua vez, justificou seu empreendimento declarando 
que escreveria sobre o conflito entre “peloponésios e atenienses, em 
razão dessa ser a maior de todas as guerras”; já Políbio articulou 
argumentações em torno da importância do estudo da história para 
o exercício de uma vida política saudável, informando seus leitores 
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sobre as características da “constituição que assegurara aos romanos 
a dominação do mundo conhecido”.

assim, a breve apresentação liviana no primeiro livro não fora um 
movimento completamente estranho à escrita da história da antigui-
dade. como ressaltamos anteriormente, sua obra estaria impregnada 
de elementos relacionados às crises civis precedentes ao advento do 
principado, seus prefácios servindo-lhe de justificativa para a com-
posição de uma história das origens da Urbs. nas palavras de Kraus 
e Woodman (1997, p.52), “foi no prefácio geral do livro primeiro 
que lívio começou a tecer o relacionamento imprescindível entre os 
tempos recentes de crise com o passado remoto da Urbs, tencionando 
utilizar-se dos exemplos pregressos para compor um prognóstico 
seguro ao império romano”.

Miles (1995, p.15) explica ainda que o prefácio geral foi dividido em 
duas grandes seções, espécies de parágrafos modernos, subdivididas 
novamente em treze enunciados menores – a primeira seção compondo 
os trechos 1 a 5, e a segunda, os trechos 6 a 13. existem estudos atuais 
que tratam especificamente do conteúdo do prefácio geral da narrativa 
(Moles, 1993; 1999) e outros que, apesar de possuírem objetos distintos, 
procuram entender as concepções pessoais do historiador mediante 
leitura crítica (Walsh, 1955; luce, 1965; ciribelli, 1976; Mellor, 1998; 
Feldherr, 1998; sailor, 2006). É imperativo destacar que todos os es-
tudiosos utilizados aqui citaram e/ou interpretaram os enunciados do 
prefácio geral, um procedimento imprescindível em qualquer análise 
contemporânea sobre a obra (Jal, 1990; Woodman, 1988; Kraus, 1994; 
sebastiani, 2002; Marques, 2008; antiqueira, 2008).

Procuraremos compreender agora alguns aspectos da composição 
narrativa a partir da leitura do prefácio geral. como destacamos anterior-
mente, o primeiro aspecto diz respeito ao modo como lívio se justificou 
perante seus leitores, a forma como constituiu sua própria legitimidade. 
o segundo vincula-se aos mecanismos formais empregados por ele para 
convencer seus leitores acerca da coerência de suas proposições, seguido 
da demarcação do tipo de empreendimento historiográfico produzido. 
comecemos, então, pelos dois primeiros trechos do prefácio do livro 
primeiro, com o qual lívio dá início a sua apresentação:
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[1] se me terá valido a pena relatar minuciosamente os feitos do povo 
romano desde os primórdios da cidade, não sei bem, nem se soubesse, 
ousaria dizê-lo, [2] pois, vejo que o assunto é tão antigo e divulgado, e 
os novos escritores sempre creem que contribuem com algo mais preciso 
em relação aos fatos, ou que superam a rude antiguidade pela arte de 
escrever. [3] seja como for, agradará pelo menos ter contribuído para 
a história dos feitos realizados pelo povo que é o senhor da terra; e, se 
numa tUrbea tão grande de escritores, minha reputação permanecer na 
obscuridade, consolar-me-ei com a nobreza e grandeza daqueles que 
ultrapassaram meu nome.27    

os enunciados do excerto acima demonstram, primeiramente, o 
posicionamento de lívio perante seus predecessores, em especial os 
historiadores analistas de origem senatorial, tais como o já mencionado 
Fábio Pictor, um movimento esperado visto que, ao contrário dos 
autores dessa tradição, lívio não possuía autoridade política em roma 
(Marincola, 1997, p.12). ainda assim, o paduano não desqualificou 
quaisquer antecessores, um procedimento bastante atípico entre os 
historiadores greco-romanos. À luz das afirmações de Barnabé (2006, 
p.57), nós consideramos que tal fato se deu pela necessidade de lívio 
utilizar-se dos escritos dos analistas para compor sua narrativa. além 
disso, parece-nos que a ascendência social, política e mesmo jurídica 
de seus predecessores obrigaram-no a um escapismo estratégico diante 
de possíveis comparações por parte dos leitores nesses campos, o que 
acarretaria prejuízos intransponíveis à sua legitimidade.

segundo sebastiani (2002, p.24), lívio teria empregado nesse pro-
cesso a técnica retórica da diminutio, caracterizada pelo rebaixamento 
aparente de suas próprias habilidades, uma forma de diluir quaisquer 
expectativas quanto à sua escrita da história. Podemos observar tal 
movimento no excerto acima, primeiro na afirmação de que [1] “não 
sabia se valeria à pena relatar ou não os feitos do povo romano desde 
os primórdios da cidade”; depois, na constatação [2] “de que os novos 

 27 em relação aos enunciados do prefácio geral de tito lívio, utilizamos a tradução 
de sebastiani (2002, p.21), modificando alguns trechos devido a nossa própria 
apropriação do texto.
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escritores de sua época se consideravam cada vez mais aptos na articu-
lação da precisão em seus relatos”, e, por fim, no excerto [3]: “consolo 
de ser superado apenas diante da grandeza e da nobreza dos demais 
historiadores do período”.

a partir dessas argumentações, lívio rearticulou sutilmente sua 
própria autoridade em relação aos demais historiadores. em pri-
meiro lugar, quando se colocou diante de uma multidão de autores 
não-nomeados, uma tUrbea, ele individualizou suas habilidades no 
empreendimento da escrita da história, requalificando seu nome em 
detrimento dos demais (cf. sailor, 2006, p.373). ressaltemos que, 
ao enfatizar a grandeza de seus competidores, estaria ele a descrever 
somente o prestigio político-jurídico dos mesmos, contrapondo-se a 
eles por suas capacidades literárias (cf. antiqueira, 2008, p.34). 

na opinião de Marincola (1997, p.140), apesar de definir-se como 
um forasteiro, se comparado aos demais historiadores da capital, lívio 
não se eximira de qualquer competição, se não em termos de posição 
política, ao menos na constituição de uma história de roma. não 
podemos esquecer que, ao mencionar as crenças dos novos escritores 
quanto a suas habilidades, lívio poderia estar esboçando uma crítica 
velada às suas pretensões, na constatação de que a ascendência social 
daqueles mostrava-se insuficiente para uma garantia segura de quali-
dade no empreendimento da escrita da história (Jal, 1990).

Foi mediante o apelo ao prazer e à utilidade de sua grandiosa obra 
que lívio sobrepujou quaisquer objeções às suas capacidades enquan-
to historiador (cf. sailor, 2006, p.370). nos dois trechos seguintes, 
provenientes da primeira seção do prefácio, lívio deslocou o foco de 
sua figura para a narrativa em si, demarcando sua própria autoridade 
mediante a constituição de uma história da Urbs desde as origens – na 
opinião de Kraus (1994, p.18), “uma obra direcionada à educação e ao 
deleite de seus leitores”. Vejamos os excertos:

[4] além disso, o tema é coisa de obra imensa, pois remonta a mais 
de setecentos anos, e a cidade, a partir de inícios modestos, cresceu a tal 
ponto que hoje se curva sob sua própria grandeza; e a maioria dos leitores 
não duvido que menos apreciarão as origens e as coisas próximas a elas, 
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apressando-se rumo a essas novidades às quais atualmente as forças de um 
povo há muito valoroso se voltaram contra si próprio. [5] eu, ao contrário, 
como prêmio também por minha pena, buscarei desviar-me para longe 
da observação dos males que a época presenciou durante tantos anos, pelo 
menos na medida em que rememorarei, com toda a minha alma, aqueles 
tempos antigos, totalmente livres dos cuidados que poderiam, senão afastá-
lo do verdadeiro, pelo menos inquietar o espírito de quem escreve.

se lívio apresentara-se anteriormente com modéstia, no intuito de 
fugir de possíveis comparações com outros historiadores, pelo menos 
em termos de autoridade política e jurídica, nesse momento ele aplicava 
outra técnica retórica, a chamada amplificatio (antiqueira, 2008, p.36). 
esse recurso já fora utilizado por Heródoto e tucídides e consistia 
em aumentar o valor da tarefa a ser realizada, potencializando assim 
o estatuto de um texto produzido, no caso aqui, a Ab Urbe Condita e 
seu amplo arco cronológico (sebastiani, 2002, p.25).

Mesmo que os historiadores analistas tenham reportado os aconteci-
mentos de roma desde as origens, lívio potencializou profundamente 
esse aspecto, tal como demonstrado mais acima ao evocar [4] “o tema de 
uma obra imensa, que remonta a mais de setecentos anos de história”. 
além disso, na mesma linha da literatura do século i a. c., lívio expres-
sou seus temores quanto a uma possível queda da Urbs, nas afirmações 
de [4] “que roma crescera a tal ponto que agora se curvava ante sua 
própria grandeza”, destacando ainda “as forças de um povo valoroso; 
agora voltadas contra si mesmo”, uma clara alusão ao passado glorioso 
dos romanos diante de seu colapso moral, ou seja, as guerras civis.

À luz desse pessimismo seria preciso demonstrar, então, a utilidade 
dos exemplos do passado remoto, o que daria um grau de diferenciação à 
narrativa (cf. Barnabé, 2006, p.61). em nosso entender, tal apelo pode ser 
demonstrado nos mesmos enunciados expostos anteriormente. Primei-
ramente, na argumentação de que [4] “a maioria dos leitores apreciaria 
menos a história das origens do que as novidades dos eventos contem-
porâneos”; em segundo lugar, quando o autor expressara sua própria 
vontade de [5] “desviar-se da observação dos males do último século da 
república em direção aos tempos remotos”. ao defender tal demanda 
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contraditória, lívio parecia desejar prover uma distração segura para 
seus leitores, já que o vislumbre das guerras civis causaria angústia nos 
espíritos, enfatizando assim o prazer adquirido pela contemplação de 
períodos mais distantes da história romana (cf. Ferrero, 1970, p.42).

trata-se de um jogo de palavras, parte da articulação liviana entre 
presente e passado. nesse sentido, ao acentuar que seus leitores prefe-
riam contemplar os tempos mais recentes, mesmo diante das dificulda-
des advindas do conhecimento das proscrições civis, lívio reintroduziu 
o caráter utilitário do estudo da história, não para aliená-los com uma 
fuga ao passado remoto da Urbs, mas no intuito de ensiná-los moral-
mente. na opinião de Fornara (1983, p.119-20), “uma mescla entre 
a história pedagógica nos moldes ciceronianos com o ansiado prazer 
proporcionado por uma narrativa das origens”.

essa justaposição entre a vontade manifesta dos leitores em vislum-
brar as novidades do presente e a própria vontade do autor de afastar-
se da contemplação a uma época de crise pode ser evidenciada pela 
justificativa liviana quanto a uma história eminentemente fornecedora 
de exemplos (sailor, 2006, p.361). em nossa opinião, ao demonstrar as 
duas vontades no prefácio geral, aquela de seus leitores e a sua própria, 
lívio articulou-as de forma a apresentar uma história que principiaria 
pelos relatos longínquos com vias a servir seu próprio contexto (tal 
como desejariam seus leitores), opondo os bons exemplos daqueles 
que viveram no passado aos atos de seus contemporâneos. 

a esse propósito, Feldherr (1998, p.41) coloca que o desejo dos 
leitores pelas novidades do presente relacionava-se não somente ao 
passado recente, mas também às riquezas estrangeiras advindas do 
exterior. tal fascínio ocasionaria certos riscos para a recepção da obra 
liviana, levando o autor a enfatizar as tradições ancestrais no intuito de 
demonstrar aquilo que deveria distinguir os romanos dos demais povos 
conhecidos; suas virtudes cívicas e sua retidão moral diante do luxo e 
da avareza (cf. Miles, 1997, p.77). Vejamos outros três enunciados do 
prefácio geral da narrativa, extraídos da segunda seção:

[6] Quais honras são contadas antes de a cidade ter sido fundada ou no 
ato de sua fundação mais com fábulas poéticas do que com monumentos 
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incorruptos dos fatos, essas coisas não pretendo confirmar nem refutar. 
[7] Dá-se licença à antiguidade para que, misturando as coisas humanas 
às divinas, faça mais augustos os primórdios da cidade; e se a algum povo 
é lícito consagrar suas origens e remontar seus fundadores aos deuses, a 
glória militar do povo romano é tal que, ao citar Marte como pai e funda-
dor, que todos os outros povos suportem com o mesmo ânimo com que 
suportam o império. [10] sobretudo é salutar e frutífero no conhecimento 
dos fatos: que tu contemples todo tipo de exemplos que são testemunhos 
dispostos sob a clara luz da obra (monumento). nela se encontra para o teu 
benefício e o da república, o que ser imitado, bem como coisas indignas 
na sua origem e em seu fim, que deves evitar.

citamos esses enunciados do prefácio porque consideramos que 
se complementam em seus significados. Primeiramente, observamos 
a mesma ênfase nos exemplos do passado remoto, exatamente como 
manifestado nos enunciados anteriores. tal ocorrência está no trecho 
em que lívio explica que [10] “em sua obra seriam encontrados tan-
to os elementos para o benefício da república, caso imitados, como 
algumas coisas indignas a se evitar”. apesar de a respectiva citação 
encontrar-se na segunda pessoa, mostrando que o texto fora direciona-
do aos próprios cidadãos romanos (cf. Kraus; Woodman, 1997, p.55), 
lívio, a julgar pelas considerações de M. Von albrecht (1995, p.85), 
utilizara-se dos exemplos do passado não somente como uma lição 
pedagógica e moral, mas como um meio para compor uma história. 
Por tal motivo, o uso da exempla relaciona-se também com a própria 
concepção historiográfica do autor, estando intimamente ligada à sua 
perspectiva de verossimilhança histórica.

tal apelo começa a ser evidenciado no trecho em que lívio esboça 
a [6] “oposição das antigas fabulae do passado com os monumentos 
irrecusáveis dos fatos”, argumentação também encontrada no últi-
mo enunciado descrito acima, quando sugere que [10] “os leitores 
deveriam contemplar todo tipo de exemplos sob a clara luz da obra 
(monumento)”. com isso, lívio aparentemente retoma a oposição 
tucidideana entre os eventos mitológicos narrados oralmente e aque-
les acontecimentos produzidos por agentes humanos, evidenciados e 
comprovados pela observação direta dos historiadores (cf. Barnabé, 
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2006, p.62; Marincola, 1997, p.9). a partir dessa perspectiva, as 
fábulas pertenceriam ao campo da poesia, contrapondo-se ao gênero 
historiográfico propriamente dito, munido de veritas (cícero, De 
Inventione, 1,27).

assim, encontramos um obstáculo de difícil solução no que tange 
à narrativa liviana. como afirmamos anteriormente, o romano, apesar 
de preocupar-se com os eventos de seu próprio tempo, principiou 
sua obra pelos tempos remotos da Urbs, acontecimentos impossíveis 
de serem observados diretamente. nesse sentido, lívio precisou 
rearticular a clássica oposição entre oral e visual evidência, entre 
fabulae e logos, o que o levou ao emprego do termo monumentum (cf. 
Miles, 1995, p.16).

esse termo possuiu múltiplos significados na roma antiga: referia-
se algumas vezes a objetos específicos e concretos criados intencional-
mente, tais como monumentos públicos, túmulos e templos; em outras 
ocasiões, vinculava-se a locais que sediaram guerras ou batalhas, que 
se constituíram em palcos de eventos marcantes na memória coletiva 
dos romanos, tais como muralhas, estradas, fortificações e/ou ruínas; e, 
por fim, à categoria do emprego utilizado por lívio, como de registros 
escritos, a própria obra de história, sentido usualmente dado pelos 
escritores de Anais, como se suas narrativas fossem parte integrantes 
dos mores (cf. Woodman, 1986, p.13).

a Ab Urbe Condita seria ela mesma um monumento à vista dos 
leitores, algo concreto a ser observado, próxima à expressão visual dos 
exemplos do passado. a narrativa apresentava-se como o próprio locus 
da observação pública, responsável pela contemplação e emulação dos 
bons modelos de conduta, estando relacionada à aprendizagem moral 
dos cidadãos (cf. Marques, 2008, p.44-5). concordamos, portanto, 
com Jaeger (1993, p.362-63) quanto à utilização por parte de lívio 
dos eventos pregressos de roma como uma paisagem visível aos seus 
próprios espectadores, o que significaria a execução de um trabalho de 
reconstrução da memória coletiva dos romanos. como bem argumenta 
Wiedemann (apud sebastiani, 2006, p.85), tratava-se de uma história 
produzida para indivíduos que conheciam o assunto reportado, os 
próprios cidadãos da Urbs.
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se atentarmos aos enunciados em latim do trecho no qual lívio 
chama seus respectivos leitores para [10] “contemplar todo tipo de 
exemplos testemunhados na obra”, observaremos que, ao lado do 
substantivo monumenta, encontram-se os termos intueri e inlustri. 
o primeiro pode ser traduzido por “olhar sobre”; o segundo, sig-
nifica “algo transparente e luminoso” (Feldherr, 1998, p.1-2). Por 
intermédio do emprego desses termos, a Ab Urbe Condita tornar-
se-ia o centro de uma imagem clara e transparente para os leitores, 
vinculando o passado narrado aos sentimentos produzidos no con-
texto dos mesmos, igualmente munida de alguma forma de exatidão 
específica, caracterizada pelo conjunto [6] incorrupta monumenta do 
enunciado anterior.

assim, como um monumento incorrupto de contemplação, a obra 
seria um objeto coerente e visível, “um mecanismo perpetuador de 
res gestae nos interstícios da cultura romana” (cf. antiqueira, 2008, 
p.31). Mas a exatidão do passado não estava na observação direta do 
historiador diante dos eventos pregressos, seu próprio olhar, mas na 
evocação daquilo que considerava os sentimentos genuínos de seus 
leitores (Jaeger, 2000, p.55).

autores como Moles (1993, p.148) argumentaram que seria pos-
sível observar, na narrativa liviana, o contraste entre fabulae e monu-
menta em sentido análogo à oposição mithos e logos de tucídides, o que 
demarcaria o compromisso do paduano com a exatidão histórica do 
passado em si. a corroboração para essas mesmas concepções parecem 
estar inscritas no prefácio do sexto livro da composição liviana, no qual 
o autor argumenta em torno da distinção entre a história obscura dos 
primeiros tempos e os acontecimentos posteriores ao saque gaulês. 
Vejamos novamente suas linhas escritas:

aquilo que os romanos fizeram desde as origens da cidade até sua 
captura [...] expus em cinco livros, coisas que são obscuras por sua 
antiguidade e porque naqueles tempos, a escrita, guardião confiável da 
memória dos feitos, era incomum e, mesmo que existisse algo nos registros 
dos pontífices ou em registros públicos e privados, eles teriam perecido 
no incêndio da cidade. Mais ilustres serão os feitos na paz ou na guerra 
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apresentados a partir desse ponto, o segundo início da cidade. (tito lívio, 
Ab Urbe Condita, livro 6, cap.1)28

no excerto acima, observamos a demarcação dos tempos remotos 
como um período obscuro, primeiramente devido à sua distância no 
tempo e, em segundo lugar, em razão da escassez de testemunhos 
confiáveis. ao final do enunciado, lemos que os acontecimentos após 
390 a. c. seriam relatados com maior clareza, o que ratificaria as 
argumentações propostas por Moles. entretanto, constatamos uma 
contradição entre essa interpretação do enunciado e a defesa de lívio 
em torno de o conjunto total da obra constituir-se em um monumento 
claro, visível e incorrupto. 

além disso, se os antigos tempos estavam perdidos na obscuridade, 
como colocado pelo próprio romano no excerto acima, isso não significa 
que ele desconsiderasse tais eventos, uma atitude que se apresentaria 
incoerente diante da demarcação do passado remoto como um exemplo 
para seus leitores. seria inconsistente de sua parte relatar acontecimen-
tos dessa natureza sem nenhum propósito, próximo à afirmação de que 
os primeiros cinco livros da Ab Urbe Condita deveriam ser deixados 
de lado pelos leitores.

em um estudo acerca das narrativas de origens, Jacques Poucet 
(1987, p.69-85) defendeu que lívio não desejara questionar os primei-
ros tempos da história da Urbs, exprimindo uma espécie de suspensão 
de julgamento quanto aos fatos do passado distante. o autor também 
não teria apoiado a concepção da total intervenção divina nos afazeres 
humanos, tal como Políbio, por meio de sua ênfase nos condicionantes 
da fortuna, a Tyké grega (cf. Poucet, 1987, p.77). ao contrário dessa 
construção, teria lívio articulado uma verdadeira filosofia humanista, 

 28 Quae ab condita Urbee Roma ad captam eandem Romani sub regibus primum, 
[...] quinque libris exposui, res cum uetustate nimia obscuras uelut quae magno ex 
interuallo loci uix cernuntur, tum quid rarae per eadem tempora litterae fuere, una 
custodia fidelis memoriae rerum gestarum, et quod, etiam si quae in commentariis 
pontificum aliisque publicis priuatisque erant monumentis, incensa Urbee pleraeque 
interiere. Clariora deinceps certioraque ab secunda origine uelut ab stirpibus laetius 
feraciusque renatae Urbeis gesta domi militiaeque exponentur.
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defendendo as múltiplas circunstâncias imprevisíveis do devir e as de-
sordens ocasionadas pelas ações dos homens, aparentemente efêmeras 
diante das intervenções dos deuses e do destino, mas potencialmente 
relevantes no complexo processo de transformações das cidades-
estados e seus impérios (cf. Ducos, 1987, p.132). 

a partir dessa demanda, lívio teria concebido os eventos pregres-
sos pela (re) significação do conceito de fatum, que pode ser resumido 
pelos acontecimentos predestinados da história humana, tal como 
apresentados por Políbio, mas que, na Ab Urbe Condita, significaria a 
não-determinação total da fortuna no devir, apesar de suas constantes 
intervenções (cf. Davies, 2004, p.87-142).29

a partir dessas afirmações, consideramos que, no enunciado ex-
posto acima, lívio demarcou as principais diferenças entre eventos 
míticos e humanos. os primeiros vincular-se-iam aos tempos arcaicos, 
impregnados de intervenções divinas, possuindo poucos testemunhos 
para o levantamento dos fatos. Por sua vez, os eventos mais recentes 
poderiam ser observados com maior profundidade devido ao acúmulo 
de evidências, sendo marcados por ações e intervenções eminentemente 
humanas, ambos os casos encarados como possíveis materiais históri-
cos diante da importância dada pelo autor à emulação dos exemplos e 
à ação condicionante dos homens no devir (Poucet, 1987, p.82).

nesse sentido, mesmo ratificando tal distinção, lívio representaria 
as fabulae como monumentos incorruptos à vista de seus leitores. res-
saltou as diferenças existentes entre os mitos divinos de fundação e as 
ações eminentemente humanas, sendo que não realizou tal movimento 
para desqualificar aqueles. Foi mediante essa apropriação do passado 
(fabuloso ou recente) que os escritos livianos se apresentaram como um 
monumento claro e luminoso para seus leitores, conforme explicado 
por Feldherr (1998). nessa articulação, lívio também evidenciou as 

 29 sebastiani (2002, p.48) explica que o fatum entre os romanos seria uma espécie 
de guia predeterminado nos afazeres humanos, enquanto os defensores do 
neoestoicismo pregavam uma maior capacidade intuitiva dos homens em 
entender os oráculos, os sonhos, os prodígios e, assim, interferir no curso dos 
acontecimentos. Walsh (1958, p.362) coloca que as duas significações estavam 
presentes na obra liviana.
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fabulae como imagens transparentes, não no sentido de qualquer alusão 
à veracidade dos fatos (veritas), empreendimento esse referendado pela 
sua suspensão de julgamento, mas na manifestação de aspectos veros-
símeis sobre o passado (veri similis),30 diante daquilo que acreditava 
ser a visão dos romanos sobre  os eventos pregressos.

no sétimo trecho do prefácio geral, encontramos as palavras que, 
a nosso entender, referendam tal argumentação. ao enunciar que [7] 
“deveria dar-se licença para que os romanos fizessem mais augustos os 
primórdios de sua cidade, arrogando-se o direito de se considerarem 
filhos de Marte”, lívio estava a articular uma representação do que 
considerava ser a visão dos cidadãos romanos acerca de seu passado. 
tratar-se-ia de uma representação eminentemente coerente aos olhos 
de lívio, a julgar a consolidação do império romano. não importava 
a historicidade do evento em seu respectivo tempo, qualquer defesa 
relacionada à veracidade literal do estupro da vestal réa sílvia pelo deus 
Marte. enquanto fábulas do passado longínquo, tais representações 
eram obscuras e pouco seguras na percepção de lívio, tornando-se 
coerentes somente diante dos sentimentos de seus leitores, visto que os 
romanos, ao longo do tempo, haviam conquistado o mundo conhecido. 
a valorização dessa perspectiva tornava a história de Marte eminen-
temente verossímil no contexto de lívio.31 como bem expressara o 

 30 armando Plebe (1992, p.23) relata que o termo veri similis (semelhante ao verda-
deiro) foi utilizado amplamente pela tradição retórica latina. tratava-se de uma 
tradução pouco precisa do termo grego eikós, que indicaria “a observação de objeto 
segundo uma dada racionalidade”. nos Primeiros analíticos, aristóteles utiliza o 
termo, enfatizando que “é eikós que os inimigos odeiem e os enamorados amem”. 
Mesmo que a retórica latina tenha alterado seu sentido original, alguns de seus 
expoentes acabaram utilizando em seus escritos o termo com significados bastante 
aproximados ao grego. em seu De Oratore, cícero definiu a retórica como uma 
arte complementar à filosofia, vinculando razão e experiência, abstração e exercício 
político (cf. Plebe, 1978, p.70-1). assim, cícero exaltou a busca de uma coerência 
discursiva segundo a racionalidade e a experiência do orador, o que reaproximaria 
etimologicamente veri similis de eikós.

 31 isso pode ser exemplificado na sugestão de que a vestal réa sílvia, mãe dos gêmeos, 
teria atribuído a paternidade de seus filhos ao deus da guerra como forma de se 
eximir de uma gravidez proibida (cf. tito lívio, Ab Urbe Condita, livro 1, cap.4). 
em nossa opinião, o fato de o autor empreender digressões sobre o que deveria 
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próprio historiador, [7] “que os demais povos do mundo suportem tais 
crenças com o mesmo ânimo com que suportam o império”.

essas características asseguram, em nossa opinião, a concepção 
liviana da história, um tanto distinta da perspectiva tucidideana e 
polibiana, relacionada à reconstrução imediata do passado recente via 
suas próprias observações e experiências diretas. a única experiência 
evocada por lívio seria aquela que cícero havia defendido para o 
ofício do historiador em seu De Oratore: a capacidade de realização 
do discurso plausível diante de uma platéia, característica semelhante 
aos atributos dos políticos e/ou juristas no Fórum, versados na arte 
de se apropriarem dos anseios de seus ouvintes para conceder um 
grau seguro de verossimilhança aos eventos (sebastiani, 2006, p.82).32 
afinal, era função dos retóricos direcionarem as opiniões alheias, es-
culpirem, pela ornamentação da palavra, espetáculos que pudessem 
gerar sentimentos genuínos no público, demonstrando por analogia 
um conjunto de cenas coerentes (Vasaly, 1993, p.88-104).

o criticismo retórico liviano (Marincola, 1998, p.19) não vislum-
brou, portanto, a exatidão do passado em seu próprio tempo, mas a 
maneira como os eventos pregressos poderiam ser evocados, esse cons-
tituindo o principal parâmetro historiográfico do autor. chegamos, 
portanto, a um posicionamento quanto ao tipo de história efetuada 
por lívio. Mesmo apelando para a narração de eventos eminente-
mente político-militares da cidade de roma (sebastiani, 2006, p.84), 
na maioria das vezes acontecimentos vinculados a temas religiosos e 
morais (levene, 1993), a Ab Urbe Condita constitui-se em uma história 
como relação de valores.

segundo Paul Veyne (1998, p.55), uma história desse tipo caracte-
riza-se pela vinculação obrigatória entre passado e presente do sujeito 

ser mais verossímil, segundo sua própria ótica, aproxima sua narrativa do viés 
historiográfico defendido aqui.

 32 cícero enfatizara a necessidade de uma escrita da história bem ornamentada, tal 
como a dos oradores na cúria ou no fórum (cf. Barnabè, 2006, p.54). como expli-
citado por Plebe (1992, p.14), a retórica (do grego rhetón) tratava da elaboração de 
discursos plausíveis, em sentido eminentemente agonístico, marcada pela compe-
titividade e não pelo critério dicotômico verdadeiro-falso da filosofia platônica.
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do conhecimento. sua apropriação dos acontecimentos pregressos 
não ocorre pelas razões de conhecê-los em sua própria historicidade 
no tempo, mas pelas razões de existirem como objetos de referência 
inscritos no contexto presente do historiador. Por esse motivo, tal 
empreendimento vislumbra o passado mediante os juízos de valor 
estabelecidos pelo narrador, aquilo que no seu entender pode servir-
lhe para constituir explicações plausíveis referentes às demandas 
contemporâneas de sua respectiva sociedade, mediadas por sua própria 
subjetividade político-afetiva. 

Por intermédio de um duplo movimento, o historiador acaba 
construindo o passado segundo seus próprios valores e interesses, em 
alguns casos, movido pela busca do bem-estar político, econômico 
e social (cf. reis, 2003, p.58-9). Uma subjetividade que não produz 
apenas juízos de fato sobre o passado, mas, eminentemente, juízos de 
valor. Por meio desse percurso, o historiador confere sentido ao passado 
narrado, definindo suas causas pelos seus efeitos, estipulando como 
as coisas deveriam ser diante de sua própria historicidade inscrita no 
presente.33 assim, em vez de tentar descortinar qualquer verdade de 
fato, o historiador processa a demarcação de uma verossimilhança 
valorativa do passado, segundo suas próprias concepções de mundo.

em nosso entender, essa seria a principal característica da história 
produzida por tito lívio, mesmo não tendo o paduano plena consci-
ência de sua arquitetura. como afirmamos anteriormente, esse autor 
evidenciou o processo causal dos conflitos políticos entre as elites 
dirigentes republicanas no decorrer do último século da república, 
procedimento constituído mediante sua própria percepção acerca 
das proscrições civis. sua escrita da história servia-se do passado para 
dar explicações coerentes aos eventos mais recentes de sua sociedade, 
demarcando no processo a memória coletiva dos romanos. tratava-se, 
entretanto, da tessitura de suas próprias concepções acerca dos eventos 

 33 obviamente, não podemos negar a tucídides a utilidade dada à história como 
objeto de referência ao presente. a função do passado para ele vinculava-se ao 
ensinamento de homens de estado e generais. como bem sustentou Finley (1989, 
p.25-6), a história tucidideana tratou o passado como a essência de uma nova 
forma de saber, marcada pela exatidão do passado recente.
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reportados, referendadas pela evocação daquilo que acreditava ser o 
conjunto das representações dos romanos acerca de si mesmos em dado 
contexto, evocados em um monumento incorrupto.

em seu prefácio, lívio articulara as bases de sustentação desse 
empreendimento. além disso, evidenciara os mecanismos de conven-
cimento que seriam posteriormente utilizados ao longo da obra, na 
maioria das vezes vinculados aos procedimentos da retórica latina. não 
podemos esquecer que exaltar um conjunto de eventos foi parte inte-
grante dos movimentos praticados pelos retóricos gregos desde o século 
iV a. c., exemplificado pelo termo enargeia (demonstratio em latim) – a 
demonstração de espetáculos com vias a gerar sentimentos em uma 
plateia específica, no intuito de conquistá-la (cf. Feldherr, 1998, p.4). 
esses mesmos mecanismos deram autoridade à figura de lívio enquanto 
sujeito da enunciação, além de constituir o tom de sua história. 

após detalharmos as características da narrativa, abordaremos 
nas páginas seguintes outros enunciados do prefácio geral, ainda na 
esteira da função da história para o paduano. investigaremos, também, 
a datação da produção da Ab Urbe Condita, esboçando paralelamente 
a relação do autor com a figura do imperador otávio augusto.

A consecução de uma história patriótica no contexto 
de formação e consolidação do principado

ao longo deste livro deixamos subtendida a vinculação da história 
de lívio a dois contextos distintos, mas interligados. De um lado, res-
saltamos as preocupações do historiador com as guerras civis; de outro, 
sugerimos que a tessitura da narrativa não podia fugir ao contexto 
específico de consolidação do principado. essa aparente ambiguidade 
precisa ser esclarecida, levando-nos a tratar novamente dos enunciados 
de lívio com auxílio da historiografia especializada. Voltemos nova-
mente nossa atenção para os escritos do prefácio geral liviano:

[11] contudo, ou o amor pela empresa me engana, ou jamais uma 
república foi maior, mais sagrada e enriquecida por bons exemplos, 
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nem para outra cidade migraram tão tarde a avareza e o luxo, nem há 
lugar onde existiu tanto e por tanto tempo o reconhecimento à pobreza e 
à parcimônia. [12] ademais, quanto menor era o número de coisas, tanto 
menos desejo havia: em nossos dias a avidez da riqueza e as veementes 
vontades arrastam os ânimos para o caminho do luxo e do capricho em 
arruinar e perder todas as coisas.

interessante notar o tom apologético ao passado arcaico da Urbs, 
uma roma em que apenas tardiamente [11] “migraram a avareza e 
o luxo”, onde “por tanto tempo foram reconhecidas as vantagens da 
pobreza e da parcimônia”. temos aqui referendadas as concepções 
de lívio acerca da retidão moral dos comportamentos individuais 
contra a ganância e a avareza, qualidades responsáveis por atrasar 
o advento das crises civis, já mencionadas neste livro. como bem 
sustenta luce (1983, p.20), o amor pátrio do paduano constituía-se 
em um fator passível de ser advogado diante dos sentimentos de seus 
leitores, na medida em que os mesmos vivenciaram o amplo contexto 
de tumultos e proscrições do período tardo-republicano. Por meio 
dessa demanda, lívio enfatizou seus temores diante da possível 
autodestruição de roma, alusão inscrita ao final do enunciado, na 
afirmação de que [12] “em nossos dias a avidez da riqueza mais as 
veementes vontades arrastam os ânimos para o caminho do luxo e 
do capricho, arruinando todas as coisas”.

esse pessimismo exacerbado somado à pretensa vontade em 
retomar as virtudes de um passado glorioso tornaram-se elementos 
condicionantes das discussões historiográficas ao longo do século 
passado, principalmente aquelas referentes às concepções do paduano 
em torno da centralização política empreendida por otávio (Deininger, 
1985, p.265). em um trabalho dessa ordem, syme (1959, p.80) tratou 
da ligação do texto liviano com o novo regime instituído, na afirmação 
de que a Ab Urbe Condita fazia parte de uma interpretação histórica 
voltada a promover a centralização do poder de augusto e a perspectiva 
de restauração republicana propugnada por ele.

Dois anos após a publicação desse estudo, Hans Petersen enfati-
zou a relação de lívio com o imperador. em linhas gerais, Petersen 
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(1961, p.439) afirmou que a narrativa liviana não estava direcionada 
somente a promover a aprovação das reformas de otávio augusto, 
mesmo que as atenções do historiador não pudessem fugir a esses 
conteúdos. assim, segundo suas conclusões, lívio estaria vinculado 
ao Princeps no campo das ideias, não se tratando de um intelectual 
que prostituíra seus talentos ao poder oficial, tal como sugerira syme, 
mas de um homem que compactuava com a perspectiva de restau-
ração da ordem e da paz, na esteira de um genuíno republicanismo 
tradicional (idem, p.440).

nessa mesma linha de pensamento situara-se Willelm Hoffman 
(1964), que considerou lívio um crítico moderado do novo regime, 
além do próprio Burck (1991), que definiu a relação do paduano com o 
imperador em tons respeitáveis, apesar de distante e autônoma. ainda 
seguindo algumas opiniões gerais, podemos dizer que liebeschuetz 
(1967, p.55) definiu a obra liviana como parte da reconstrução religiosa 
promovida pelo novo regime, enquanto Badian (1993, p.1-38) enfati-
zou o tom lisonjeiro de lívio às reformas políticas empreendidas pelo 
Princeps. não podemos desconsiderar ainda as proposições de eugen 
cizek (1992), que retratou o paduano como um polemicista do perí-
odo de transição, um indivíduo entusiasmado com a paz social, não se 
abstendo, porém, de empreender veladas críticas ao novo regime.

a problemática dessa discussão não se resumia somente às posições 
conceituais dos pesquisadores contemporâneos acerca da natureza 
do principado, mas também a duas dificuldades bastante pontuais: a 
primeira relaciona-se à dispendiosa tarefa de descortinar a que evento 
específico estava direcionado o pessimismo liviano inscrito no prefácio, 
uma atitude eminentemente contrária ao aparente otimismo manifes-
tado no decorrer dos demais livros da obra (Marques, 2008, p.49); a 
segunda associa-se à impossibilidade de datação do mesmo prefácio e 
demais livros da narrativa diante de esparsas e incertas alusões ao tempo 
presente do autor. o excerto exposto logo abaixo é representativo das 
dificuldades às quais nos referimos aqui. Verifiquemos:

[9] cada um por si que analise qual vida e que costumes existiram, 
devido a que homens e por quais artes interna ou externamente o império 
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tenha sido alcançado e aumentado; depois paulatinamente afrouxando-
se a disciplina, primeiro se degenerando, por assim dizer, os costumes, 
acompanhados dos ânimos e depois de terem decaído cada vez mais, 
quando então começaram a se precipitar para esses tempos em que nem 
nossos vícios, nem os remédios para eles podemos suportar.

o trecho, mais do que qualquer outro, evidencia o pessimismo 
liviano quanto a seu contexto, levando-nos à conclusão de que, na época 
de produção de seus escritos, roma passava por um “afrouxamento 
da disciplina” e por uma consequente “degeneração dos costumes”. 
Mas as palavras que geraram as maiores discussões entre os estudiosos 
encontram-se ao final do enunciado, quando lívio menciona “o pre-
cipitar dos tempos em que nem os vícios, nem os remédios para eles 
podemos suportar” (Haec tempora quibus nec vitia nostra nec remedia 
pati possumus). 

como apontado por olgivie (1965, p.23-5), as razões que levaram 
roma a dobrar-se sobre sua própria grandeza preocupavam o histo-
riador, condicionando-o a uma escrita da história eminentemente 
patriótica. Mas o termo remedia aparece como a representação de 
um contexto específico, sugerindo, tal como aventou Petersen (1961, 
p.440), “uma crítica velada ao conjunto de reformas articuladas por 
otávio, principalmente aquelas do ano 28 a. c. referentes aos preceitos 
morais em torno do casamento”.

nesse sentido, lívio teria manifestado no prefácio geral não somen-
te um amor pátrio dotado de temores ulteriores diante das guerras civis, 
mas também um tom eminentemente negativo dirigido ao conjunto de 
reformas adotadas para tentar solucioná-las, significando que o início 
de produção da narrativa poderia ser datado logo após Ácio. 

o mesmo termo, remedia, pode ser encontrado em outros momen-
tos da obra liviana, em geral, diante de processos de crises políticas ou 
guerras externas que levaram roma à nomeação de um ditador. no 
terceiro livro da Ab Urbe Condita, lívio explica que, devido à abstenção 
dos tribunos da plebe em exortar o povo às armas contra seus inimigos, 
“roma estava tão doente que os remédios comuns não bastavam para 
curá-la”. Posteriormente, no livro 22, há outro enunciado liviano a 
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destacar: “roma recorreu a um remédio que por longo tempo não havia 
sido reclamado ou aplicado: a nomeação de um ditador”.

entretanto, se nos guiarmos pelas interpretações de Petersen, a 
remedia do prefácio diferencia-se completamente dessa utilização. no 
respectivo preâmbulo, o termo estaria estritamente vinculado a um 
conjunto de reformas políticas distanciadas de quaisquer prerroga-
tivas constitucionais precedentes, o que esboçaria uma alusão direta 
ao advento de uma monarquia em vias de tornar-se sua contraparte 
negativa, a tirania (cf. Woodman, 1988, p.75). 

É exatamente nesse ponto que tais argumentações perdem sua base 
de sustentação. em primeiro lugar, como bem colocado por Badian 
(1988, p.133) e K. Milnor (2007, p.16), não existe nenhum consenso 
quanto à autenticidade das leis morais referentes ao casamento pro-
postas por otávio no ano de 28 a. c., o que desqualifica quaisquer 
considerações a respeito de os “insuportáveis remédios” de lívio 
estarem direcionados às mesmas. em segundo, as palavras de lívio 
não significariam necessariamente um temor relacionado a qualquer 
evento específico ligado ao imperador. Dizemos isso, pois esse tipo de 
preocupação, relacionada às doenças e seus remédios como metáforas 
das crises políticas e suas superações, foi um aspecto comum entre 
vários intelectuais romanos da antiguidade, de salústio a cícero 
prosseguindo com tácito, sêneca, Dion cassius e Plutarco, cada 
qual possuindo interpretações distintas para as crises recorrentes (cf. 
néraudau, 1996, p.166). assim, ante tais características comuns, não 
consideramos palpável atribuir as palavras inscritas no prefácio da Ab 
Urbe Condita a um único conjunto específico de reformas políticas.

outro problema a dificultar as análises encontra-se nos escritos de 
intelectuais romanos sobre o relacionamento pessoal do historiador 
paduano com otávio. a menção de tácito (Anais, livro 4, cap.34) 
sobre o fato de o imperador ter chamado lívio de pompeiano po-
deria significar um posicionamento crítico da parte do paduano ao 
poder centralizado que se constituía, já que, em 36 a. c., o último 
sopro de resistência contra as pretensões de centralização política dos 
triúnviros fora liderado por sexto Pompeu, filho de Pompeu Magno 
(Favro, 1996, p.88). 
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contrapondo-se a tal prognóstico, essa referência poderia apenas 
evidenciar um estreito relacionamento entre lívio e otávio (cf. Mar-
ques, 2008, p.50). a mesma dubiedade de interpretação pode ocorrer 
diante do relato de suetônio a respeito da possibilidade de lívio ter sido 
preceptor de claudio, futuro imperador.34 apesar de parecer coerente 
uma provável vinculação do paduano ao poder oficial a partir dessa 
constatação, tal fato, caso verídico, em nada indicaria uma dependência 
ideológica de lívio com a família do Princeps, evidenciando apenas 
que entre os anos de 29 a. c. e 17 d. c., período em que o historiador 
habitou em roma para constituir sua narrativa (cf. Mellor, 1998, 
p.147-148), ele atuou como mentor intelectual de um dos membros 
da dinastia Júlio-cláudia.

Diante de todas essas incertezas, nós poderíamos recorrer a leituras 
como as de luce (1965) e sailor (2006), referentes a duas alusões diretas 
à figura de otávio augusto no interior da Ab Urbe Condita: a primeira 
encontrada no livro primeiro, capítulo 19 (1.19), e a segunda no livro 
quarto, capítulo 20 (4.20). Mas diante das incertezas quanto aos trechos 
serem originais ou parte de uma segunda edição da obra, preferimos 
enfatizar aqui outras considerações de pesquisadores contemporâneos 
a respeito da relação do historiador com o novo regime.

nesse ponto, Feldherr (1998, p.19) coloca que lívio efetuou um 
espetáculo monumental a fim de legar uma experiência genuína para 
seus leitores, articulando seus próprios valores individuais com as 
ideias difundidas pelo Princeps. Por sua vez, Kraus (1994, p.8) explica 
que havia paralelos entre as concepções de lívio e otávio no ato de 
reconstrução do passado da Urbs, uma espécie de compartilhamento 
de valores na demarcação de uma identidade romana, opinião bastante 
aproximada à de thomas (1996, p.164), que defendeu a existência de 
processos simbólicos de apogeus, declínios e renascimentos inscritos 
no interior da narrativa, sendo sua tessitura parte do movimento de (re) 
significação moral da Urbs, empreendido ao início do principado. 

 34 a julgar pelo ano de nascimento de cláudio (10 a. c.), isso seria possível. na obra 
de suetônio não fica claro, no entanto, referir-se ele ao paduano quando afirma 
ser um tito lívio o preceptor do filho de Germânico (suetônio, Claudio).
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opiniões semelhantes podem ser encontradas ainda nos já citados 
Galinsky (1996, p.288-331) e Marques (2008, p.51), para quem havia 
uma confluência de ideias, concepções e interesses entre o monumento 
historiográfico projetado por lívio e o conjunto mais amplo de refor-
mas empreendidas durante o advento do regime imperial.

todos esses autores, ao tratarem dos enunciados livianos como 
representações de um passado reconstruído, não somente se afastam 
da já mencionada proposição de syme em torno da elaboração de uma 
propaganda deliberada dos adeptos do novo regime, como também 
se desvinculam do empreendimento de relacionar trechos pontuais 
da obra liviana com eventos específicos. como aporte historiográfico, 
tais estudiosos se vinculam, direta ou indiretamente, às proposições de 
Zanker (1992), para quem a ampla linguagem iconográfica estabelecida 
no lento processo de instituição do principado alterou os signos da 
recepção das imagens dos romanos acerca das lideranças instituídas, 
incluindo-se no processo os grandes monumentos públicos vinculados 
às esferas político-religiosas. nesse sentido, a difusão de uma roma 
restaurada, longe de representar apenas um projeto de poder vindo de 
cima, foi como um espelho das concepções dos homens que viveram 
no período de transição. (cf. Marques, 2008, p.56).

os trabalhos de Marques (2008), levene (1993), Favro (1996) e 
mesmo Galinsky (1996) são representativos por evidenciarem, na nar-
rativa liviana, muitos conceitos-chave do campo semântico romano que 
também foram exaltados nos monumentos, oficiais ou não, dedicados 
a otávio augusto ao longo do período de transição. as considerações 
de levene (1993, p.244) a respeito de a pietas ter se constituído como 
um valor fundamental para lívio estão em plena concordância com a 
imagem que otávio pretendera difundir na cidade ao inaugurar o novo 
Fórum Romanum. nessa grande estrutura inaugurada em 2 a. c., o Prin-
ceps prestou homenagens aos grandes varões romanos do passado por 
meio da ornamentação de estátuas e esculturas dispostas nos peristilos e 
nichos, sem falar na constituição do templo de Marte Vingador (Ultor), 
situado no centro do complexo (cf. Favro, 1996, p.89). 

Do mesmo modo, Marques (2008, p.55) coloca que tanto os escritos 
de lívio quanto os monumentos públicos construídos ao longo do perío-
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do – fossem eles autônomos ou empreendidos diretamente pelo Princeps 
e seus adeptos – exaltaram temas semelhantes, como as já supracitadas 
auctoritas, virtus, clementia, dignitas, moderatio, iusticia, libertas, além 
da concordia, da fides e da própria pietas. como bem argumenta Favro 
(1993, p.231), as imagens visuais em uma sociedade de poucos leitores 
serviam como textos literários legíveis para o público observador, ainda 
mais quando exaltavam sentimentos genuínos nesse público. Por sua vez, 
néraudau (1996, p.161) argumenta que tais monumentos se compu-
seram como roteiros e lições culturais de um passado a ser perpetuado, 
parte de uma manifestação iconográfica eminentemente pedagógica.

assim, mesmo que a escrita de lívio se destinasse a um público res-
trito de homens alfabetizados, tratava-se igualmente, tal como atestado 
por suas próprias considerações no prefácio geral, de um monumento 
público de ponderação, uma narrativa destinada a afirmar um amplo 
conjunto de valores projetados no período de consolidação do princi-
pado. o texto liviano parece-nos como o de um indivíduo que teceu 
representações patrióticas sobre a Urbs e seu passado, representações 
essas articuladas de forma espontânea, mesmo que indiretamente 
vinculadas às concepções difundidas pelos adeptos do poder oficial.

como uma história moralizante preocupada com os perigos das 
crises civis, o conjunto de seus enunciados não pode e não deve ser 
simplesmente associado a eventos específicos, mas ao amplo processo 
de transformações políticas, sociais e culturais do período de transição. 
não podemos esquecer o tamanho da narrativa e o tempo despendido 
para sua consecução, provavelmente quarenta anos de árduo trabalho 
(cf. olgivie, 1982, p.163).

nesse sentido, se o prefácio de lívio acentua um pessimismo evi-
dente diante de seus temores relacionados às guerras civis precedentes, 
o restante da obra equaciona tal projeção negativa com o otimismo 
da rememoração dos constantes renascimentos da Urbs ao longo do 
tempo, seja em termos físicos – de uma cidade que renasceria em már-
more – seja morais (Kraus, 1994, p.270). Pode ser, assim, considerada 
uma escrita patriótica estritamente associada ao condicionamento do 
devir, evocando uma perspectiva positiva de futuro via emulação dos 
bons exemplos do passado (Ferrero, 1970, p.43).
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após tais considerações, resta-nos tratar de nosso objeto de pes-
quisa, as representações livianas sobre o senado e a forma como o 
autor demarcou as prerrogativas da instituição na Ab Urbe Condita, 
empreendimento esse a ser realizado no próximo capítulo. se a obra foi 
projetada visando o condicionamento do devir e a emulação dos bons 
exemplos do passado, podemos encontrar alguns elementos positivos 
do senado do tempo histórico do autor. ao mesmo tempo vislumbrare-
mos modelos de conduta idealizados para o próprio conselho dos patres 
relacionados à conjuntura política do início do principado.


