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Resumo:  
Em 379 d.C., Décimo Magno Ausônio proclamou sua Gratiarum Actio para 
agradecer ao imperador Graciano por sua nomeação ao consulado. Considero que 
as elaborações discursivas, redigidas sob os cuidados da retórica, nutriam a memória 
coletiva de uma comunidade e construíam identidades – identificavam líderes –, 
edificavam alianças, estabeleciam silêncios. É por este caminho que analiso o texto 
de Ausônio. Nesta conjuntura, pergunto-me quais foram os elementos selecionados 
por este retórico para identificar Graciano como um legítimo imperador romano e 
como tais elementos ajudariam a legitimar o poder deste governante. 
Palavras-chave:  
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Abstract:  
In 379 C.E., Decimus Magnus Ausonius proclaimed his Gratiarum Actio to thank the 
Emperor Gratian for his appointment to the consulate. I believe that discursive 
elaborations, written under the care of rhetoric, nourished the collective memory of 
a community and built identities - they identified leaders - built alliances, established 
silences. It is along this path that I analyze the text of Ausonius. At this juncture, I 
wonder what elements were selected by this rhetoric to identify Gratian as a 
legitimate Roman emperor and how such elements would help legitimize the power 
of this ruler. 
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1. Introdução 
 
 

Em sua clássica obra Sobre o orador (De oratore), o antigo orador Marco Tulio 
Cícero registrou que a retórica havia nascido da eloquência que, por sua vez, estava 
fundamentada na ciência do falar e, consequentemente, na persuasão (I, 10, 44; 18, 
83; 33, 146; 47, 213). A retórica, portanto, deveria ser aplicada para organizar 
adequadamente um discurso para que as ideias ali desenvolvidas fossem entendidas 
pelo público e passassem a fazer parte do cotidiano comunitário. Por isso, concordo 
com a afirmação de Joy Conoolly de que a retórica possui a capacidade de articular 
as regras de expressão com as regras das virtudes para gerar um ideal de vida política 
regulamentada e oferecer auxílios práticos para tornar um ideal real (Conoolly, 2007: 
240). Não acredito, todavia, na existência de uma superestrutura ideológica que por 
si mesma organizava a dia-a-dia das sociedades antigas. Percebo, sim, a vinculação 
entre prática e teoria, entre ações, palavras escritas e palavras faladas. Tal vinculação 
alimentava e, ao mesmo tempo, era alimentada por uma série de valores e poderes 
que promoviam discursos sustentadores de uma determinada organização social. 

 
Com o intuito de preservar esta ordenação social, as elaborações discursivas, 

redigidas sob os cuidados da retórica, nutriam a memória coletiva de uma 
comunidade e construíam identidades – identificavam líderes –, edificavam alianças, 
estabeleciam silêncios. É por este caminho que analiso a Ação de Graças a Graciano 
(Gratiarum Actio), obra redigida e recitada por Décimo Magno Ausônio, em Tréveris, 
em agosto ou setembro de 379 d.C., cerca de um ano após a morte do imperador 
Valente (364-378 d.C.), ocorrida em Adrianópolis (atual Erdine, na Turquia) em 
batalha contra os godos liderados por Fritigerno. Neste discurso, o retórico 
agradeceu sua indicação para o consulado e celebrou o poder imperial de Graciano. 
Para Antonio Alvar Ezquerra, uma vez que a Gratiarum Actio atende as 
características do gênero panegirístico, este documento poderia fazer parte da 
coleção dos Panegíricos Latinos, em sua maioria escrita por autores galo-romanos 
(Ezquerra, 1990b: 162)2. Neste ínterim, ressalto que examino este texto como sendo 
um panegírico. 

 
Ausônio forneceu informações sobre sua educação em sua obra Praefationes. 

Ele havia se empenhado nos estudos da gramática e da retórica, frequentara 
tribunais, mas preferiu se dedicar ao ensino, o que lhe rendeu o título de gramático 
(Ausônio, Praefationes, I, 15-19). O autor ainda registrou ter abandonado seu o 
trabalho de professor quando foi chamado pelo imperador Valentiniano I (364-375 
d.C.) para ser tutor de seu filho Graciano. Primeiramente foi gramático e depois 

 
2 Antonio Alvar Ezquerra é o tradutor do latim para o espanhol das obras de Décimo Magno Ausônio 
publicadas pela Editorial Gredos. As referências completas destes textos estão na Referência Bibliográfica deste 
artigo. 
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retór do jovem (Ausônio, Praefationes, I, 24-26) que seria aclamado augusto pelo 
próprio pai e pelo exército ainda menino, em 367. Conforme Alan D. Booth, 
Ausônio havia sido professor em Burdigala (atual Bordeaux, na França) durante 
trinta anos e, em 360, foi chamado para tutorar Graciano em seus estudos (Booth, 
1982: 329). 

 
Esta mudança de Bordeux para Tréveris e as aulas ministradas por Ausônio ao 

jovem Graciano criaram laços estreitos de relacionamentos entre o professor e seu 
pupilo. Tais ligações abriram as portas da administração imperial ao retórico e a seus 
familiares. Julio Ausônio, pai do retórico, por exemplo, foi nomeado prefeito do 
pretório do Ilírico, em 377 (PLRE I, 1971: 139)3. O filho de Ausônio, Décimo 
Hilariano Hesperio, foi procônsul de África (376-377 d.C.), foi colega de seu pai 
como prefeito do pretório das Gálias (378 d.C.) e da Itália e das Gálias (378-379 
d.C.) (PLRE I, 1971: 427-428). Ausônio foi conde e questor (375-376 d.C.), prefeito 
do pretório das Gálias (377-378 d.C.), prefeito do pretório das Gálias, Itália e África 
(378-379 d.C.) e assumiu a mais alta responsabilidade senatorial, o consulado (379 
d.C.) (PLRE I, 1971: 140-141). Esta nomeação foi feita pelo próprio imperador, 
como afirmou Ausônio:  

 
Finalmente, esta sede de honra, esta cadeira curial, gloriosa pela pompa 
dos ofícios imperiais, auge em que me colocaste tirando-me da 
mediocridade; quando penso nisto, me sinto envolto pela magnitude [do 
feito] e regresso ao silêncio, não me sinto onerado com teus benefícios, 
senão oprimido. (Ausônio, Grat. Actio, I, 4)4 

 
Mas agora, por causa destas coisas, dar-te-ei graças por meu consulado. 
Mas também minhas outras dignidades vêm correndo e rompem com 
gritos a gratidão e declara estar em dívida desde antes. (Ausônio, Grat. 
Actio, II, 10)5 
 

 

Nestes dois trechos, Ausônio esclareceu que seus cargos dentro da 
administração imperial se deviam às escolhas de Graciano, por isso o autor estaria 
em dívida com o augusto. Ao expor seus laços com o governante perante a plateia 

 
3 PLRE é a abreviação da obra Prosopography of the Later Roman Empire, cuja referência completa está na 
Referência Bibliográfica deste artigo. 

 
4 Observo que todos trechos de documentos apresentados neste artigo foram traduzidos por mim do idioma 
original para o português. Para oferecer mais liberdade à leitura, redijo em notas os excertos originais. 
Ausônio, Grat. Actio, I, 4: Ista autem sedes honoris, sella curulis, gloriosa pompis imperialis officii, in cuius me fastigio ex 
qua mediocritate posuisti, quotiens a me cogitatur, vincor magnitudine et redigor ad silentium, non ingratus beneficiis, sed 
oppressus. 
 
5 Ausônio, Grat. Actio, II, 10: Nunc autem, quod diei huius proprium, de consulatu gratias agam. Sed procurrunt et aliae 
dignitates atque in vocem gratulationis erumpunt ac se prius debere profitentur. 
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que ouvia o panegírico ser proclamado, o retórico galo destacava sua autoridade 
diante dos demais presentes, ampliando e fortalecendo seus espaços dentro daquela 
comunidade. Afinal, ele havia sido escolhido pelo imperador e o tinha como um dos 
principais interlocutores de sua declamação. Falava com a permissão do augusto e 
para ele. Maria G. Castello afirma que a oração de Ausônio é peculiar porque exibe 
modelos de confronto por espaço de atuação (Castello, 2010: 191).  

 
Existem diferentes opiniões sobre o local de proclamação da Gratiarum Actio. 

Ezquerra alega que tradicionalmente se acredita que esta declamação tenha se 
sucedido no consitorium principis, na basílica de Tréveris (Ezquerra, 1990b: 161). Já 
William Seston acredita que esta cerimônia tenha ocorrido em um grande pátio ao 
sul da basílica (William Seston, 1980: 535). Em qualquer um dos casos, o público de 
uma cerimônia de ascensão ao cargo de cônsul era composto por líderes civis, 
militares e religiosos, ou seja, pessoas que moldavam o comportamento de uma 
comunidade. Era para eles que Ausônio propagava sua mensagem de legitimação do 
poder imperial e exibia sua parceria com o próprio augusto. A presença de Graciano 
oferecia ainda mais autoridade às palavras e aos gestos do retórico que tinha ali, em 
um lugar de destaque de sua audiência, seu homenageado e interlocutor. 

 
“Conduzo graças a ti (Ago tibi gratias), imperador augusto; se pudesse, 

retribuiria mais” (Ausônio, Grat. Act., I, 1)6, desta maneira se inicia o agradecimento 
público de Ausônio. O pronome dativo tibi salientou a presença de Graciano logo 
na primeira frase do texto. Declinações latina do pronome tu pululam a Gratiarum 
Actio, chamando a atenção do público para Graciano e do imperador para Ausônio. 

 
O retórico ainda fez questão de esclarecer que o augusto havia se afastado 

momentaneamente da guerra para prestigiar aquela cerimônia:  
 

Tu, venerável augusto, retido por uma grande guerra, enfrentando a 
tantos milhares de bárbaros que se amontoam nas margens do Danúbio, 
celebras armado os comícios do meu consulado. (Ausônio, Grat. Actio, 
IX, 42)7 

 
Tu, Graciano, atravessou tantos territórios do Império Romano [...], 
desde a Trácia ao longo de toda a região do Ilírico, Veneza, Liguria e a 
antiga Gália, a insuperável (insuperabilia) Retia, os caminhos imperfeitos 
(vadosa) do Reno, os territórios inacessíveis (invia) dos secuanos, as 
extensões da Germania com mais rapidez que as palavras de meu 
próprio discurso, e isso sem repousar, sem dormir nem comer, para dar 
brilho com tua visita inesperada às Gálias, para estar na frente de teu 

 
6 Ausônio, Grat. Actio, I, 1: Ago tibi gratias, imperator Auguste; si possem, etiam referrem. 
 
7 Ausônio, Grat. Actio, IX, 42: Tu, Auguste venerabilis, districtus maximo bello, adsultantibus tot milibus barbarorum, 
quot Danuvii ora praetexitur, comitia consulatus mei armatus exerces. 
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cônsul, por mais que ele te desejasse, e inclusive deixou para trás a fama 
que frequentemente corre mais que o vento. (Ausônio, Grat. Actio, 
XVIII, 82)8 

 
Com estes argumentos, Ausônio forneceu mais distinção à sua ascensão ao 

cargo de cônsul, afinal, o próprio augusto havia abandonado os campos militares e 
se deslocado até Tréveris para aquela ocasião. É certo que a função imperial exigia 
responsabilidades civis, militares, religiosas, sociais e políticas. Entretanto, era 
impossível para o governante estar presente em todas as cerimônias realizadas nas 
terras romanas, por isso, ele contava com uma ampla rede de funcionários que o 
representava e o ajudava na administração do Império. Quando ele estava presente, 
este feito deveria ser ressaltado e sua figura, louvada. O retórico galo, então, 
cumpriu com esta tradição ao mesmo tempo em que abrilhantou sua própria 
ascensão ao consulado, pois aquela era uma das raras ocasiões em que o imperador 
se fazia ver pelos seus súditos. 

 
Além disso, a descrição da viagem do augusto redigida na Gratiarum Actio 

evidenciava que Graciano percorrera muito chão para estar ali: saíra da Trácia para 
chegar às Gálias! E para tornar ainda mais grandioso o prêmio de Ausônio, ou seja, 
a presença imperial em sua ascensão ao consulado, o autor recordou as dificuldades 
oriundas deste percurso: um caminho “insuperável”, “imperfeito”, “inacessível”. 
Estes adjetivos lembravam ao público as dificuldades de se atravessar os territórios 
romanos. Obstáculos, estes, que, segundo Ausônio, o imperador havia superado 
rapidamente para comparecer àquela cerimônia. 

 
Tanto o uso constante do pronome tu quanto a ressalva de que o augusto 

havia deixado o campo de batalha para estar ali eram elaborações que recordavam a 
todo momento que Graciano ouvia e aprovava aquelas palavras, o que reforçava e 
exibia àquela audiência os laços existentes entre o retórico e o imperador. Por um 
lado, destaco a visibilidade que Ausônio ganhava ao exibir-se como um indivíduo 
beneficiado pelo governante. Por outro, observo a relevância oferecida pelo retórico 
a Graciano nos territórios romano-ocidentais, especialmente quando o Império 
romano-oriental tinha como dirigente Teodósio. 

 
Ao disponibilizar suas habilidades gramáticas e retóricas em benefício de 

Graciano, Ausônio ajudou a fortalecer a identidade deste imperador como líder de 
todas as terras romanas e um governante cristão. Certamente, esta identidade estava 
baseada em ações e comportamentos deste imperador, entretanto, através das 

 
8 Ausônio, Grat. Actio, XVIII, 82: Tu, Gratiane, tot Romani imperii limites, tot flumina et lacus, tot veterum intersaepta 
regnorum ab usque Thracia per totum, quam longum est, latus Illyrici, Venetiam Liguriamque et Galliam veterem, 
insuperabilia Raetiae, Rheni acclivia, Sequanorum invia, porrecta Germaniae celeriore transcursu, quam est properatio nostri 
sermonis, evolvis, nulla requie otii, ne somni quidem aut cibi munere liberali, ut Gallias tuas inopinatus illustres, ut consulem 
tuum, quamvis desideratus, anticipes, ut illam ipsam, quae auras praecedere solet, famam facias tardiorem. 
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palavras do retórico, esta identidade era organizada e ressaltada, o que fazia deste 
governante um líder ideal para os romanos. Trato, sim, de uma idealização, mas uma 
idealização que respondia às necessidades daquela comunidade e que, por este 
motivo, fazia com que Graciano fosse aceito como um governante indispensável. 

 
 
2. O fortalecimento da identidade imperial de Graciano na Gratiarum Actio 

 
 
Em 378 d.C., Valente, imperador das terras romano-orientais e tio de 

Graciano, morrera na cidade de Adrianópolis durante embates contra tribos 
estrangeiras. Graciano, então, convocou o general Teodósio para conter estes 
inimigos. O sucesso conquistado por este comandante fez com que ele fosse 
aclamado imperador dos territórios romanos do Oriente. A elevação a augusto foi 
reconhecida por Graciano. Entretanto, em muitas ocasiões estes dois governantes 
lutavam para ampliar seus poderes um sobre o outro. 

 
María Victoria Escribano Paño (2004) questiona a opinião convencional de 

que Graciano e Teodósio mantiveram sempre fortes alianças. Com base em análises 
e na contextualização histórica da promulgação de uma constituição local sobre 
hereges (C.Th. 16, 5, 6, de 381) a autora aponta a busca pelo controle religioso do 
Ilírico por parte destes augustos. 

 
E o que dizer sobre os concílios convocados, respectivamente, por Teodósio e 

por Graciano, em Constantinopla e em Aquileia em 381 d.C. com poucos meses de 
diferença? Se o único intuito destes encontros fosse defender a fé cristã-nicena em 
determinadas regiões, os dois augustos poderiam ter unido forças, escolher uma 
cidade emblemática, talvez Roma, e, juntos, poderiam reunir líderes religiosos das 
terras romanas ocidentais e orientais para debaterem as questões. A convocação de 
concílios era, também, um ato político, uma luta por liderança e por poder. 
Portanto, o convívio entre Graciano e Teodósio nem sempre era pacífico. 

 
Observo que quando Ausônio escreveu e proclamou a Gratiarum Actio, os 

elogios a Graciano identificaram este governante como imperador dos romanos e 
omitiram qualquer menção a Teodósio. Recordo: o ano era 379. Há poucos meses 
Teodósio havia ascendido a augusto e compartilhava o poder de império com 
Graciano. Porém, no discurso do retórico galo, nenhuma palavra sobre este fato foi 
redigida. Pelo contrário, o autor realçou o alcance do poder de Graciano sobre o 
mundo romano: 

 
Que lugar existe, te digo, que não goze, que não esteja cheio de teus 
benefícios. Nenhum, te digo, imperador Augusto, onde não penetre a 
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imagem de admiração de tua venerada pessoa: nem o palácio (palatium), 
que o aceitaste terrível, o transformaste em amável; nem o fórum e as 
basílicas, antes cheias de agitação e agora de votos pronunciados por tua 
saúde. (Ausônio, Grat. Actio, I, 3)9 

 
 

De acordo com este excerto, Graciano havia trazido a ordem para um caótico 
ambiente citadino, por esta razão, merecia votos de seus súditos em seu favor. Nesta 
circunstância, destaco dois elementos que identificavam Graciano como um 
imperador romano. O primeiro, referia-se a uma das principais funções do augusto: 
a manutenção de uma ordem sociopolítica específica – ordenação, esta, que 
conservava o status quo daquela sociedade e, consequentemente, os privilégios de 
uma determinada elite. 

 
Os últimos anos do governo de Valentiniano I foram bastante tumultuados. O 

senador Quinto Aurélio Símaco e o estrategista Amiano Marcelino criticaram o 
apoio oferecido por este governante a um influente administrador público, 
Maximino10, responsável pela execução de senadores, homens e mulheres nobres, 
clientes e pessoas humildes. De acordo com estes autores, Maximino foi punido sob 
o governo de Graciano (Amiano Marcelino, Res Gestae, XXVIII, 1, 10-29; 57; 
Símaco, Epistolae, X, 2). A afirmação de Ausônio, “o palácio (palatium), que o 
aceitaste terrível, o transformaste em amável”, relembrou este ambiente conturbado, 
repleto de perseguições, do final do governo de Valentiniano I, e ressaltou a 
reordenação levada a cabo por Graciano.  

 
Ainda de acordo com o trecho anteriormente destacado, o segundo elemento 

que identificava Graciano como imperador celebrava as relações entre o augusto e 
seus súditos, uma vez que estes, conforme Ausônio, proferiam votos pela saúde do 
governante. Para esta argumentação, o autor utilizou uma fórmula já estipulada no 
panegírico de Plínio, o jovem, em homenagem a Trajano (53 – 117 d.C.): “Não 
rezamos por paz, nem por concórdia, nem por segurança, nem por riqueza, nem por 
honras: nosso voto é simples e único e abraça a todos estes bens: a saúde do 
príncipe” (Plínio Segundo, Panegyricus, 94)11. Ausônio, então, lançou mão de uma 
formulação discursiva que havia se transformado em costume prático entre os 
romanos e que podia ser observado especialmente durante o culto imperial. Esta 

 
9 Ausônio, Grat. Actio, I, 3: Quis, inquam, locus est, qui non beneficiis tuis agitet, inflammet? Nullus, inquam, imperator 
Auguste, quin admirandam speciem tuae venerationis incutiat: non palatium, quod tu, cum terribile acceperis, amabile 
praestitisti; non forum et basilicae olim negotiis plena, nunc votis pro tua salute susceptis. 

 
10 Maximino foi prefeito da anona de Roma (368-370 d.C.), vigário de Roma (370-371 d.C.) e prefeito das 
Gálias (371-376 d.C.) (PLRE I, 1971: 577-578). 
 
11 Plínio Segundo, Panegyricus, 94: Non enim pacem, non concordiam, non securitatem, non opes oramus, non honores: 
simplex cunctaque ista complexum unum omnium votum est, salus principis. 
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formulação retórica, que era também uma prática sociocultural e política, fortalecia 
os laços entre os súditos e o governante, ao mesmo tempo em demarcava a 
hierarquia social, uma vez que os súditos deviam clamar pela saúde do imperador, 
ou seja, daquele que os comandava e os protegia. Eram identificados, então, aquele 
que dirigia o império, Graciano, e aqueles que deveriam rezar por este líder e, enfim, 
obter sua proteção, os súditos. 

 
Com esta elaboração retórica, Ausônio criava e propagava uma determinada 

identidade para o imperador, responsável pela ordenação sociopolítica e pela 
proteção dos súditos. Tal mensagem era entendida pelo público ali presente e 
repassada de boca-em-boca até se integrar à memória coletiva daquela comunidade 
e, por vezes, para além deste grupo.  

 
Conforme Harriet I. Flower, “a memória tem uma forma, um espaço, e um 

significado cultural” (2006: não paginado). Portanto, a memória não é algo 
estagnado, pelo contrário, ela é construída e constantemente elaborada conforme 
seu contexto e seu público. Concordo com esta autora, ainda, quando ela salienta 
que “a memória na cultura romana pode ser encontrada em três meios essenciais: 
monumento, texto e ritual” (2006: não paginado). No caso da Gratiarum Actio, 
observo que esta memória foi erigida retoricamente por meio do texto escrito e da 
ritualística que acompanhava a proclamação deste documento.  

 
Uma memória, por sua vez, poderia carregar consigo elementos identitários e, 

simultaneamente, de exclusão. Neste caminho, grupos eram diferenciados: aqueles 
que se consideravam portadores de tais características se uniam e qualquer indivíduo 
que não apresentasse determinados valores ou não agisse conforme as normas 
propagadas nesta elaboração, era excluído daquele grupo. Ressalto, portanto, que a 
identidade, assim como a memória, não é um “fato autônomo”, ou seja, ela não é 
dada, não está pronta, ela é construída.  

 
Nesta circunstância, a afirmação de Tomaz Tadeu Silva é essencial para este 

artigo: identidade e diferença são interdependentes e “partilham uma importante 
característica: elas são o resultado de atos de criação linguística [...] A identidade e a 
diferença têm que ser ativamente produzidas” (Tomaz Tadeu Silva, 2012: 76). Ao 
erigir uma memória, portanto, um discurso cria uma identidade e, paralelamente, 
uma diferença. No caso da Gratiarum Actio, seu autor identificou claramente aquele 
que deveria manter a ordenação social e receber os votos dos súditos: o imperador 
Graciano. Simultaneamente, a posição dos súditos também foi evidenciada: eles 
deveriam velar pela saúde do governante.  

 
As habilidades retóricas de Ausônio estavam diretamente vinculadas ao 

entendimento, por parte do público, da mensagem elaborada no discurso e que viria 
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a ser propagada e inserida na memória de uma comunidade. Como instrumento de 
persuasão, a retórica empregada por Ausônio convencia sua audiência sobre a 
importância do papel de Graciano. Por isso, saliento que, enquanto agradecia ao 
augusto por lhe conceder o consulado, concomitantemente, Ausônio criava um 
modelo de governante para os romanos e ajudava a legitimar o poder de Graciano.  

 
Sobre o alcance do poder imperial de Graciano, o retórico alertou: 

“[Graciano,] Estás presente em todas as partes e já não se admira a liberdade dos 
poetas quando disseram que tudo estava pleno de Deus” (Ausônio, Grat. Actio, I, 4-
5)12. Com esta elaboração, Ausônio salientou que o poder de Graciano abrangia 
todas as terras romanas. Recordo, entretanto, que, naquele momento Teodósio já 
era o imperador da parte romana-oriental. Porém, não se fez nenhuma citação a este 
compartilhamento de poder. Talvez porque, naquele momento, o centro dos 
agradecimentos do retórico fosse Graciano. Sendo assim, não seria uma ocasião 
propícia para se mencionar o augusto oriental. Ou talvez porque lembrar os êxitos 
na organização dos territórios orientais levada a cabo por Teodósio tirariam o brilho 
dos elogios a Graciano, o que geraria uma situação incômoda. Ou ainda porque 
Ausônio considerasse o poder de Graciano superior ao de Teodósio; ao estilo do 
poder exercido tempos antes por Diocleciano (284 – 305 d.C.), associado a Júpiter e 
considerado augusto sênior, enquanto Maximiano (286 – 305 d.C.; 308 – 310 d.C.) 
estava associado a Hércules e era respeitado como augusto júnior. Apesar de ambos 
serem augustos, uma evidente hierarquia ressaltava a supremacia de Diocleciano 
perante Maximiano, visto que o deus Júpiter era pai do semideus Hércules. 

 
Mesmo com relação ao poder compartilhado em terras ocidentais com 

Valentiniano II, irmão mais novo de Graciano, Ausônio registrou que “[Graciano 
tinha] um irmão associado ao poder de império como um filho” (Ausônio, Grat. 
Actio, II, 1)13. Neste caso, a hierarquia foi evidentemente destacada: Graciano era o 
pai, Valentiniano II era seu filho com relação ao poder de império e a ele devia 
obediência. 

 
Por qualquer motivo que tenha sido, observo que Ausônio identificou apenas 

o poder de Graciano como estando “presente em todas as partes”. Percebo, aqui, o 
que Harriet I. Flower denomina de “manipulação consciente” da memória e que 
tem como objetivo alterar uma determinada imagem a respeito do Império romano 
(2006: não paginado). No momento da declamação da Gratiarum Actio importava ao 
autor galo destacar o poder imperial de Graciano e a utilidade pública deste 
governante. Portanto, as elaborações retóricas acerca da tutoria exercida por 

 
12 Ausônio, Grat. Actio, I, 4-5: Ades enim locis omnibus, nec iam miramur licentiam poetarum, qui omnia deo plena 
dixerunt. 
 
13 Ausônio, Grat. Actio, II, 1: instar filii ad imperium frater adseitus. 

http://www.revistarodadafortuna.com/


234 
Pohlmann, Janira Feliciano  

Graciano, um imperador “presente em todas as partes”: 
a retórica de Ausônio na Gratiarum Actio (379 d.C.) 

 www.revistarodadafortuna.com  
 

 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2020, Volume 9, Número 1, pp. 225-244. ISSN: 2014-7430 

 

Graciano sobre Valentiniano II e os silêncios sobre Teodósio foram estratégias para 
exaltar o poder de Graciano e criar uma memória ideal deste governante. Segundo 
estes argumentos, apenas as ações deste augusto seriam suficientes para a proteção e 
administração do Império. A figura deste líder seria, então, propagada pelo público 
presente naquela cerimônia, requerida pelos súditos e preservada na memória 
coletiva. 

 
Ainda conforme o trecho destacado anteriormente (Ausônio, Grat. Actio, I, 5), 

o autor exaltou os laços entre Graciano e Deus. De acordo com esta construção 
retórica, a vastidão do poder do augusto era garantida por Deus. Esta era uma 
elaboração utilizada tanto por autores das tradicionais religiões greco-romanas como 
por cristãos para vincular a legitimidade do poder imperial à proteção dos deuses ou 
do deus único, respectivamente. O imperador romano, Augusto (27 a.C. – 14 d.C.), 
foi associado a vários deuses, entre eles Apolo. Em Roma, sua casa ficava ao lado do 
Templo de Apolo, no Palatino. Com relação a esta ligação entre deus e governante 
na tradição cristã, Eusébio de Cesareia foi o primeiro autor a abordá-la. O bispo 
registrou que Constantino I (312-337 d.C.) havia sido proclamado augusto “pelas 
legiões, e muito antes destas, pelo próprio Deus” (Eusébio de Cesareia, H. E., XIII, 
14). Com base em argumentações como estas, o poder imperial era amparado pelo 
poder divino. Uma elaboração retórica que afiançava ao augusto a propagação de 
seu poder. Onde o poder imperial estivesse, o poder divino existiria. Razão pela qual 
o poder imperial deveria se expandir, pois, somete desta maneira, o poder divino 
seria sentido nos territórios conquistados. 

 
Para tecer seus argumentos, Ausônio afirmou que devido à presença de 

Graciano em todas as partes “tudo estava pleno de Deus” (Ausônio, Grat. Actio, I, 
5). No latim lê-se, “omnia deo plena”. Para estabelecer os laços entre o poder imperial 
e o divino, percebo que o retórico se apropriou de uma expressão da literatura 
romana. Desta vez a referência pode ter vindo de duas obras: do tratado Sobre as 
coisas da natureza (De rerum natura) de Lucrécio ou das Bucólicas (Eclogues) de Virgílio, 
sendo esta a influência mais provável sobre Ausônio. Entretanto, a escrita virgiliana 
possuía traços da obra de Lucrécio. Michael Lipka observa que a expressão “omnia 
plena” é frequente no livro de Lucrécio, assim como “caeli spatium”, outra expressão 
utilizada por Virgílio e que aparece três vezes em De rerum natura (Michael Lipka, 
2001: 71).  

 
Noto, contudo, que em Lucrécio a plenitude era preenchida pela natureza, 

uma vez que seu tradado defendia a existência de um universo sem deuses. Já 
Virgílio afirmava a existência destes seres. Para ele, “todas as coisas estão plenas de 
Júpiter” (Virgílio, Eclogues, III, 60) 14. Esta visão, portanto, se aproximava da noção 

 
14 Virgílio, Eclogues, III, 60: Iovis omnia plena. 
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empregada por Ausônio. Porém, na redação do retórico galo, Júpiter, o principal 
deus do tradicional panteão romano, perdeu seu lugar para o deus cristão, protegido 
por Ausônio e por Graciano. A plenitude de poder, oferecida por Virgílio a Júpiter, 
no escritor galo foi garantida ao deus cristão. E, conforme a elaboração de Ausônio, 
tinha como seu paralelo na terra o poder de Graciano. Assim, mais uma identidade e 
uma memória eram fortalecidas e anunciadas. A retórica empregada nestas 
argumentações identificava claramente Graciano como um imperador cristão e fazia 
deste governante um líder protegido de Deus. 

 
Na Páscoa de 368, Ausônio proclamou seus Versus Paschales para homenagear 

o batizado de seu tutorado. Poucos anos depois da declamação da Gratiarum Actio, 
os tratados De fide e De Spiritu Sancto solicitados por Graciano e escritos 
provavelmente entre 378 e 383 por Ambrósio, bispo de Milão, destacaram a defesa 
do Deus cristão – neste caso, mais especificamente, o Deus cristão-niceno – por 
parte deste augusto. Além disso, em 381, o governante convocou o Concílio de 
Aquileia, que condenou os arianos Palladio e Secundiniano e protegeu os princípios 
estabelecidos no Concílio de Niceia de 325. Embora seu pai, Valentiniano I, tivesse 
sido adepto de uma política religiosa tolerante, Graciano ofereceu muito espaço ao 
cristianismo niceno durante seu governo. Portanto, não é de se estranhar que 
Ausônio tenha escolhido o Deus cristão e não Júpiter para fazer o paralelo entre o 
poder de Graciano na terra e o de Deus no céu. Em seu livro sobre Ausônio, a 
historiadora Hagith Sivan afirmou que em seu discurso de agradecimento a 
Graciano por seu consulado, o retórico deu atenção às práticas religiosas de 
Graciano (Sivan, 1993: 110). 

 
Como analisado neste artigo, as elaborações retóricas de Ausônio erigiam e 

anunciavam a figura de um imperador cristão que comandava todos os territórios 
romanos. Em seus argumentos, Graciano era identificado com um governante 
necessário à continuação do Império, portanto, essencial aos romanos. É fato que 
esta imagem edificada era propícia para Graciano, para o retórico galo e para a 
audiência que ali estava, afinal, ela preservava a hierarquia daquela sociedade e os 
privilégios daqueles presentes na declamação da Gratiarum Actio. Nesta circunstância, 
percebo a retórica como um instrumento de poder utilizada para moldar e validar 
costumes e comportamentos, criar memórias e dirigir comunidades. Como elucidou 
Roger Chartier, os discursos de poder não são neutros e expressam a autoridade de 
um determinado grupo sobre outros (Roger Chartier, 2002 :17). O texto de Ausônio 
claramente atuava como um porta voz dos interesses sociopolíticos de seu grupo e 
auxiliava a compor a teoria política de Graciano. 

 
 

3. As virtudes de Graciano na Gratiarum Actio 
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Para fortalecer ainda mais a imagem de Graciano como um líder correto e 

necessário aos romanos, Ausônio destacou elementos que faziam deste governante 
um imperador virtuoso:  

 
Tu e tuas virtudes: tua bondade (bonitas), a que estendes a todos e 
perpetuas em mim; tua piedade (pietas), com a que governas teu próprio 
mundo, que provas ao vingar teu tio paterno, que acrescentas ao 
proteger teu irmão e multiplicas ao honrar teu preceptor. Deem-te graças 
a clemência (clementia), que repartes ao gênero humano; a liberalidade 
(liberalitas), com a que enriqueces a todos (Ausônio, Grat. Actio, VIII, 39-
40)15 

 
Neste trecho, piedade, clemência e liberalidade foram as virtudes selecionadas 

por Ausônio para exaltar a identidade de Graciano como imperador dos romanos. A 
piedade e a liberalidade eram virtudes que vinculavam o governante a seus súditos. 
Segundo Maria Helena da Rocha Pereira, a piedade era um sentimento de obrigação 
que unia os membros de uma família e se alargava sobre a res publica (Pereira, s/d: 
326-327). Era, portanto, um sentimento de dever e até mesmo de afeto (por que 
não?) por parte do governante com relação aos seus súditos. Ainda, segundo o 
retórico galo, Graciano era portador da “máxima piedade”:  

 
Tu, além de ter o costume de visitar [os enfermos], providencias os 
médicos, preparas os alimentos [...] Quando ocorrido algum acidente, 
comum nos assunto de Marte, eu te vi visitar as legiões que estavam por 
todo o mundo, tenda por tenda, perguntar ‘tudo bem?’, tratar as feridas 
dos caídos e insistir para se aplicassem os remédios salutares e sem 
atraso.  [...] Arcar com as despesas da pobreza de outros - destes roupas 
para cobrir sua nudez -, fazer tudo de um modo incansável (indefesse) e 
generoso (benigne), com a máxima piedade (pietate maxima), sem 
ostentação, proporcionar a todos os enfermos, não censurar nada aos 
que estivessem curado. (Ausônio, Grat. Actio, XVII, 76-77)16 

 
 

Conforme observado no excerto, a “máxima piedade” de Graciano estava 
voltada para seus súditos: enfermos, feridos de guerra e pessoas pobres. Portanto, 

 
15 Ausônio, Grat. Actio, VIII, 39-40: tu tuaeque virtutes: bonitas, qua in omnes prolixus es, perpetuus in me; pietas, qua 
orbem tuum temperas, quam in ulciscendo patruo probas, tuendo in fratre cumulas, ornando in praeceptore multiplicas. Agat 
gratias clementia, quam humano generi inpertis; liberalitas, qua ditas omnes. 
 
16 Ausônio, Grat. Actio, XVII, 76-77: tu et visere solitus et mederi praebes ministros, instruis cibos [...] Legionibus 
universis, ut in communi Marte evenit, si quid adversi acciderat, vidi te circumire tentoria, “satin salvae” quaerere, tractare 
vulnera sauciorum et, ut salutiferae apponerentur medelae atque ut non cessaretur, instare [...] aliorum egestatem tolerare sumptu, 
horum nuditatem velare vestitu, omnia agere indefesse et benigne, pietate maxima, ostentatione nulla, omnia praebere aegris, nihil 
exprobrare sanatis. 
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quando se tratava desta virtude, as ações do governante estavam centradas em suas 
terras, em seus liderados.  

 
De acordo com o retórico galo, a piedade de Graciano também havia sido 

exibida com os cuidados deste imperador com relação a seus familiares:  
 

[Graciano é] piedosíssimo (piissimo): um testemunho 
verdadeiro deste consagrado louvor é teu pai consagrado com 
as honras divinas, um irmão associado ao poder de império 
como um filho, um tio paterno vagando depois do desastre 
no campo de batalha. (Ausônio, Grat. Actio, II, 1)17 

 
 
Seguindo a tradição iniciada com Augusto com relação a Júlio César, Graciano 

fez de seu pai, Valentiniano I, um diuus quando este morreu, em novembro de 375. 
Esta ação de Graciano marcava os descendentes de Valentiniano I, ou seja, o 
próprio Graciano, com a divindade. A argumentação retórica de Ausônio gerava, 
então, dois efeitos importantes em sua audiência: aflorava na memória do público a 
figura de um imperador defunto e divinizado; e recordava o caráter divino de 
Graciano. 

 
Para Ausônio, a divinização de Valentiniano I foi uma das via pela qual 

Graciano mostrou sua piedade. Assim como foi a tutoria que este augusto prestava a 
seu irmão, o jovem imperador Valentiniano II, e o contingente militar que Graciano 
havia liderado rumo às terras romano-orientais para auxiliar nas batalhas de seu tio, 
o augusto Valente, contra tribos estrangeiras – uma ajuda que não chegou a tempo. 
Para Ausônio, portanto, a atenção de Graciano para com sua família também era 
sinal da piedade imperial. 

 
Esta atenção oferecida pelo augusto às terras pertencentes ao Império e aos 

seus súditos também ocorria quando se aludia à liberalidade. Em conformidade com 
Manuel Rodríguez Gervás, esta virtude era concretizada com o congiarium (1991: 80) 
– uma grande doação feita aos soldados ou aos pobres. Normalmente ela era 
realizada com a distribuição de grãos, óleo, vinho ou sal, por vezes, numerários eram 
doados. O excerto anteriormente destacado (Ausônio, Grat. Actio, XVII, 77), 
evidenciou algumas das doações realizadas aos pobres por Graciano. 

 
A clemência, por sua vez, era uma virtude associada à guerra e se opunha à 

crueldade que alguns governantes impunham aos seus inimigos derrotados. Esta 
virtude expunha a generosidade do vencedor para com o vencido e destacava a 

 
17 Ausônio, Grat. Actio, II, 1: piissimo: huis vero laudis locupletissimum testimonium est pater divinus honoribus consecratus, 
instar filii ad imperium frater adseitus, a contumelia belli patruus vindicatus. 
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autoridade do imperador, uma vez que apenas ele poderia perdoar aqueles que 
desejassem ser redimidos após as conquistas romanas. O elogio imperial, neste caso 
vinculado à guerra, representava o poder de Graciano sobre seus inimigos externos 
e, consequentemente, suas vitórias. Estas, por sua vez, garantiam aos romanos a 
preservação de seus territórios e exibiam a necessidade da figura imperial, neste 
caso, encarnada em Graciano. O enfrentamento contínuo das tropas deste 
governante contra as tribos estrangeiras, especialmente nas margens do Reno e do 
Danúbio, fornecia a Ausônio ações que podiam ser observadas na vida prática e 
que, trabalhadas retoricamente, exaltavam a importância de Graciano para a 
proteção dos romanos. Estas elaborações nutriam a legitimação do augusto e sua 
utilidade pública. 

 
Sarlota A. Takács nota que a res publica romana era construída, de um lado, 

pelo mos maiorum (costume dos antepassados; costume dos melhores) e, de outro, 
pelos indivíduos que habitavam seus territórios (2009: 5). Quando Ausônio louvava 
as virtudes do augusto, relembrava ao seu público valores tradicionais e 
prontamente identificados. Este artifício, atrelado à organização retórica do discurso 
e às habilidades do orador, facilitava o processo de memorização da mensagem 
desejada. 

 
Há muito tempo, estes valores faziam parte da cultura e da literatura romanas. 

Em dois dos panegíricos dirigidos a Maximiano, a piedade foi a virtude mais 
repetida (Manuel Rodríguez Gervás, 1991: 81). Quase todos os imperadores, depois 
de Antonino Pio portaram o título de “piedoso” (pius), estampado em moedas e 
registrado em textos escritos. A liberalidade de Trajano foi reconhecida por Plínio. 
A primeira das muitas vezes que esta virtude apareceu no texto pliniano, o autor 
contrapôs liberalidade (liberalitas) com avareza (averitia) (Plínio Segundo, Panegyricus, 
3). Quanto à clemência, foi repetida dezoito vezes nos panegíricos latinos em 
homenagem a Constâncio e a seu filho, Constantino I (Manuel Rodríguez Gervás, 
1991: 81;97). 

 
A prudência (prudentia) também foi empregada por Ausônio para qualificar 

Graciano, um imperador “prudentíssimo (consultissimo): como prova o Oriente, 
ordenado por tal príncipe” (Ausônio, Grat. Actio, II, 1)18. Esta virtude protegia o 
Império da desagregação e reforçou os elogios feitos a Constantino e a Juliano nos 
panegíricos em homenagem a estes imperadores (Manuel Rodríguez Gervás, 1991: 
99; 104). 

 
No texto de Ausônio, esta virtude reafirmou a capacidade de Graciano de 

defender o Império e, novamente, o silêncio a respeito de Teodósio foi mantido. 

 
18 Ausônio, Grat. Actio, II, 1: consultissimo: probat hoc tali prinipe oriens ordinatus. 
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Após a morte do imperador Valente, em 378, Graciano havia nomeado magister 
militum a Teodósio e ordenado que contivesse os godos, hunos e alamanos que 
avançavam sobre os territórios romanos orientais e ameaçavam tomar 
Constantinopla. Depois de nomear Teodósio magister militum Graciano permaneceu 
por algum tempo na Trácia, em campanha contra os alanos mas, em seguida, partiu 
para as Gálias para conter incursões alamanas, deixando o Oriente sob os cuidados 
de Teodósio. Os sucessos obtidos por este comandante fizeram com que ele fosse 
aclamado augusto por suas tropas. Teodósio realizou inúmeras campanhas militares, 
mas sem uma vitória derradeira, em 382, assinou um pacto (foedus) com líderes 
godos e alanos para assegurar a paz. 

 
Noto, portanto, que no ano de 379, quando Ausônio anunciou que Graciano 

era “prudentíssimo”, pois havia ordenado o Oriente, tais terras passavam por 
constantes conflitos, não estavam nada ordenadas, e já eram comandadas pelo poder 
de império de Teodósio. Em sua elaboração retórica, o autor galo não só se calou 
com relação ao augusto oriental como conferiu uma “falsa vitória” a Graciano. 
Novamente, observo aqui a “manipulação consciente” da memória, introduzida para 
fazer de Graciano o único e vitorioso imperador dos romanos. Uma memória 
significativa para aquele imperador, para Ausônio e para os apoiadores do poder 
imperial presentes naquela cerimônia. Esta memória assegurava a continuação de 
uma ordenação sociopolítica benéfica a todos aqueles ali reunidos. 

 
Piedade, clemência, liberalidade e prudência foram virtudes repetidas ao longo 

da Gratiarum Actio. Deste modo, o retórico galo fortalecia a identificação de 
Graciano como um imperador correto para os romanos e assegurava a utilidade 
pública deste governante. Ao concentrar estes valores no nome de Graciano, 
Ausônio os personificava, transformando abstrações em um exemplo vivo, 
encarnado no augusto. E aqui retomo a noção de Conoolly de que a retórica 
permitia organizar as regras das virtudes para fazer de um ideal real. Modelo de 
virtude, o imperador deveria servir de exemplo para seus súditos e por eles seria 
bem-quisto. Além disso, incorporados ao cotidiano dos romanos, estes exemplos de 
comportamento seriam agregados à memória coletiva e manteriam aquela 
comunidade organizada, em conformidade com os desejos daqueles que a 
lideravam. 

 
As quatro virtudes selecionadas por Ausônio, então, identificavam Graciano 

como um correto e necessário comandante para os romanos, uma vez que este 
governante concentrava virtudes que garantiam a continuidade do Império romano: 
a piedade, a liberalidade, a prudência para com os súditos; e a clemência, uma 
significativa virtude de guerra. Através da piedade e da liberalidade, o retórico galo 
louvou as ações imperiais de Graciano voltadas para dentro das terras romanas. A 
prudência, por sua vez, poderia referir-se tanto ao ambiente interno como externo 
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do Império. No caso da Gratiarum Actio, os cuidados de Graciano estariam 
concentrados nos territórios romano-orientais, ou seja, a atenção do governante era 
para suas terras e, para protegê-las, agia contra tribos estrangeiras. A estas virtudes, 
Ausônio acrescentou a clemência imperial para com aqueles derrotados pelas tropas 
romanas. 

 
Reforço que para Ausônio ter sucesso em sua declamação era preciso que sua 

audiência entendesse e memorizasse a mensagem elaborada naquele discurso. 
Munido com suas habilidades retóricas, o autor lançava mão de elementos 
tradicionais e bem conhecidos dentro daquela comunidade. Como observei, as 
virtudes imperiais eram estampadas em documentos de naturezas diversas desde os 
tempos de Augusto. Eram, portanto, princípios abstratos que ganhavam forma nas 
ações imperiais construídas retoricamente. Estes valores faziam parte do referencial 
dos romanos e eram facilmente identificados, por isso, um ótimo topos para ser 
inserido nos discursos que legitimavam o poder imperial. E Ausônio não fugiu a 
esta regra. Concentrou em Graciano quatro virtudes que foram exaltadas pelas 
palavras, pelo tom de voz e pelos gestos daquele que era, ao mesmo tempo, autor e 
anunciador daquela mensagem que rememorava ao público ali presente na leitura da 
Gratiarum Actio a utilidade pública de Graciano e a extensão do poder deste 
governante. 
 
 
4. Considerações finais 

 
 
Escrever e proclamar discursos de louvor ao governante era uma prática que 

vinculava o escritor e o orador ao centro de poder, pois legitimava as ações do 
augusto e o destacava dos demais membros da sociedade. O autor disponibilizava 
seus saberes em prol do governo romano e, por isso, tornava-se um membro 
importante do grupo de apoio imperial. 

 
A capacidade de Ausônio de ensinar gramática e retórica já tinha sido notada 

em Burdigala, fato que fez com ele fosse escolhido por Valentiniano I para tutorar o 
jovem Graciano. Dentro da residência imperial, os vínculos entre pupilo e professor 
se fortaleceram. De um lado, Graciano era bem instruído nas artes liberais – um 
ponto positivo na legitimação de um augusto – e seu poder era ainda corroborado 
pelas palavras do retórico, como ocorrera na proclamação da Gratiarum Actio. De 
outro lado, o professor galo ganhava notoriedade e tinha sua dedicação aos serviços 
imperiais retribuída com cargos públicos – um privilégio que se estendia para sua 
família, como no caso de seu pai, Julio Ausônio, e de seu filho, Hesperio. 
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Uma vez que a retórica era considerada um instrumento de poder, os discursos 
elaborados com base nesta habilidade não podem ser considerados neutros. Eram – 
e ainda são – textos que protegiam os privilégios do grupo que os redigiam e 
anunciavam, criando uma memória coletiva e preservando uma determinada 
organização sociopolítica.  

 
A Gratiarum Actio de Ausônio é um exemplo deste tipo de discurso. A 

mensagem elaborada retoricamente e anunciada neste panegírico propagava 
sentimentos e atitudes que sustentavam a política imperial de Graciano ao identificar 
este governante como um líder respeitado e desejado por seus súditos, já que estes 
ofereciam-lhe preces. Além disso, segundo o retórico galo, o poder de Graciano se 
expandia por todas as terras romanas, assim como o poder de Deus. Nesta 
conjuntura, a identidade cristã do governante e o alcance de seu poder eram 
destacados.  

 
As virtudes imperiais selecionadas por Ausônio para comporem o 

comportamento ideal de Graciano – piedade, liberalidade, prudência e clemência – 
exaltavam os cuidados do augusto para a manutenção do Império romano. Foram, 
portanto, mais um elemento utilizado para fortalecer o poder deste governante e 
torná-lo desejado pelos súditos.  

 
A persuasão proveniente da retórica do autor galo auxiliava no processo de 

assimilação da mensagem ali proposta. A compreensão e a memorização de tal 
mensagem eram cruciais para que os princípios ali expostos fossem disseminados 
boca-a-boca e passassem a fazer parte da memória coletiva daquela comunidade. 
Estas elaborações retóricas vinculavam ações e comportamentos de Graciano a 
idealizações a respeito destas ações e destes comportamentos. Realidade e 
expectativas se mesclaram nas argumentações do retórico galo. Silêncios sobre os 
outros dois imperadores daquela época, Teodósio e Valentiniano II, completaram o 
discurso de Ausônio que, ao mesmo tempo, homenageava Graciano, legitimava sua 
posição como imperador dos romanos e agradecia a este augusto pela designação do 
retórico ao consulado. 
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