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Writing as Space of Social Memory Production 
 
Resumo:  
Estudar a forma como os antigos concebiam e trabalhavam o passado é peculiar e 
significativo, à medida que nos permite compreender suas representações, discursos, 
conflitos, valores e comportamentos a partir do ideal de comunidade cívica; logo, o 
estudo da historiografia latina nos possibilita fazer uma reflexão crítica sobre a 
relação entre os usos do passado e a produção literária. Por este ponto de vista, 
visamos à compreensão da escrita de ab Vrbe Condita de Tito Lívio como um espaço 
de memória, de recordação, portanto, um discurso que ressignifica as virtudes 
cívicas romanas, de modo a destacar a laus (glória, honra) de Roma. Partindo dessas 
premissas, destacaremos considerações acerca da relação entre a tríade memória, 
escrita e poder e, dessa forma, compreenderemos o discurso liviano como suporte 
da recordação e da reafirmação de uma memória social romana à época de 
Augusto.2 
Palavras-Chave:  
Memória; Escrita; Roma.  
 

Abstract:  
Study the way as the ancients conceived and worked the past is peculiar and 
significant, as it allows us to understand its representations, speeches, conflicts, 
values and behaviors from the ideal of civic community; thus, the study of the Latin 
historiography enables us to make a critical reflection on the relationship between 
the uses of the past and the literary production. From this point of view, we aim 
understanding the writing ab Vrbe Condita by Tito Lívio as memory space, 
remembrance, as a speech to give a new meaning to the Roman civic virtues, in 
order to highlight the laus of Rome. Starting from these premises, highlight the 
considerations on the relationship between the triad, memory, writing and power 
and thus understand the lighter speech as support of the remembrance and the 
reaffirmation of a Roman social memory at the time of Augustus. 
Keywords:  
Memory; Writing; Rome. 

                                                           
1 Doutoranda em História. Universidade Federal de Goiás. E-mail: suianybs@hotmail.com 
 
2 As análises que constituem este texto fazem parte das discussões presentes na dissertação intitulada: Usos do 
passado em Tito Lívio: a construção de uma memória romana à época de Augusto (século I a.c.), defendida no 
Departamento de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás em fevereiro de 2015. 
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Introdução 
 
 

“O que é produtivo e salutar no conhecimento dos fatos é considerar 
atentamente os ensinamentos de todos os exemplos presentes em tão 
célebre tradição. Daí, para si mesmo e para [a Res Publica]3, pode-se 
apreender o que imitar, daí poderia ser evitado o que é vergonhoso; tanto 
em sua origem quanto em seu desfecho” (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. 
Prefácio. I).4 

 
 
Assim, como mencionado na epígrafe supracitada, o que nos interessa 

compreender é a maneira como Tito Lívio transmitiu e articulou o conteúdo da Ab 
Vrbe Condita em um processo que engloba, em termos efetivos, preservação, seleção 
e, por excelência, a relação intrínseca entre memória e esquecimento a partir de uma 
elaboração retórica. É nesse sentido que pretendemos dialogar, no intuito de 
compreender a literatura, e em nosso caso a narrativa liviana, como um produto 
social que visava a orientar e redirecionar comportamentos, vinculando-os às 
imagens do passado e criando, dessa forma, um ideal de unidade e consenso à sua 
contemporaneidade situada à época do governo de Augusto (Cf. Lobur, 2008). 
Consideramos pertinente a ornamentação da escrita liviana, articulada a uma 
produção de memória, que ressignifique o passado e oriente, a partir de ações 
exemplares, mudanças nos comportamentos sociais alicerçados pela Virtus (virtude). 

 
Em vista desses apontamentos, interessa-nos compreender, a escrita de Tito 

Lívio como um suporte que coloca em destaque a lembrança do passado de Roma, 
pois em nosso entender, a escrita histórica latina torna-se um “lugar de memória” 
(Albuquerque Júnior, 2007: 94), à medida que a Ab Vrbe Condita se transformou em 
um veículo transmissor de ideias e de memórias com o objetivo de criar virtudes 
cívicas romanas, que, no entender de Lívio, caíram em desuso na época das guerras 
civis. Dito de outro modo, acreditamos que a escrita de Ab Vrbe Condita sinalizou, 
sobretudo, “a reprodução de uma visão de mundo, de um princípio de ordem, de 

                                                           
3 Neste artigo optamos por utilizar o termo Res Publica, advindo da documentação em latim, ao invés do 
termo – Estado, presente nas seguintes traduções utilizadas neste trabalho: Livy. The History of Rome I. Books 
I-II. B. O. Foster (Tr.). Loeb Classical Library. Harvard University Press, 1919; Lívio, Tito. História de Roma- 
livro I: a monarquia (Ab Vrbe Condita,) (bilíngue). Tradução Mônica Vitorino; introdução e notas Júlio Cesar 
Vitorino. Belo Horizonte: Crisálida, 2008. Adotamos, assim, o conceito de Res Publica, tendo em vista seu uso 
nos vestígios documentais antigos e em Ab Vrbe Condita. O termo Estado nos indica uma conceituação 
moderna, embora Res Publica apareça no dicionário latino (Dicionário latino português por Francisco 
Torrinha, 1942: 749) com o sentido de coisa pública e o Estado. 
 
4 “Hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum, omnis te exempli documenta in inlustri 
posita monumento intueri; inde tibi tuaeque rei publicae quod imitere capias, inde foedum inceptu foedum 
exitu quod uites” (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. Prefácio. I). 
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modos de inteligibilidade da vida social, supõe a existência da memória a ser 
transmitida” (Candau, 2011: 124). 

 
Com tais ressalvas, traçaremos algumas reflexões sobre a relação da escrita da 

obra de Tito Lívio e a produção de memória social, pois sabemos, à vista disso, que 
a escrita e a constituição de uma obra transformavam-se em espaços de recordação 
direcionados à legitimação da gloria romana. Torna-se, então, relevante analisar como 
a escrita de Tito Lívio exerceu um papel público na promoção de memória. Logo, 
consideramos que Ab Vrbe Condita é elaborada a partir de estratégias retóricas, as 
quais permitem que o historiador latino comunique uma determinada memória de 
Roma que seja compartilhada pela comunidade cívica. De acordo com tais 
pressupostos, desenvolvemos nossa argumentação a partir da reflexão das seguintes 
questões direcionadas à escrita liviana: Como transmitir? Por que comunicar? O que 
transmitir?  

 
 
Tito Lívio e a produção de Ab Vrbe Condita 
 
 

Tito Lívio nasceu e morreu (59 a.C. e 17 d.C.) em Patavium, atual Pádua, 
localizada na região norte da Itália, onde viveu a maior parte de sua vida. O 
ambiente paduano contribuiu para forjar na escrita do historiador seu estilo 
independente e conservador. Apesar de seu relativo isolamento, Pádua era uma 
cidade próspera e culta, distinguia-se pela respeitosa maneira de lidar com a 
preservação dos costumes e das tradições morais, em consonância com o tão 
celebrado mos maiorum5, princípio fundamental da educação dos jovens. A cidade, ao 
longo de sua história, soube se defender de inimigos – os etruscos, os gauleses e os 
gregos – e somente com o advento da guerra civil, em 174 a.C., passou a ver com 

                                                           
5 Quando nos referimos ao mos maiorum estamos, de fato, refletindo-o como um conjunto de valores e 

práticas sociais, que, estabelecidas temporalmente, são articuladas e transmitidas a uma dada comunidade 
cívica. Como afirma Cícero em Da República (V, 1), a glória de Roma está relacionada à observância dos 
costumes ancestrais ─ o mos maiorum romano. Neste sentido, “o mos maiorum pode ser compreendido como 
um conjunto de regras de conduta, morais e políticas, não sistematizado, transmitido no seio da aristocracia 
senatorial tradicional” (Lemos, 2013: 2). Conforme Pereira (2002: 359-360), “o mos maiorum jamais foi um 
código de leis escritas, mas constituiu-se num conjunto de valores que legitimavam e orientavam as ações e 
práticas políticas, religiosas, civis e militares”. Desse modo, consideramos que o conjunto de virtudes 
ancestrais (fides, pietas, auctoritas, clementia, iustia) tornou-se, de fato, um dispositivo de poder ressignificado à 
política augustana, tendo em vista que o mos maiorum deve ser historicizado e refletido em cada contexto 
histórico a partir das articulações, negociações e dinâmicas do poder. Dito de outro modo, a compreensão da 
ideia de mos maiorum para os romanos, deve ser compreendida em seu movimento inserido em um espaço de 
conflitos e disputas, os quais corroboravam para sua ressignificação, reinterpretação e, portanto, o mos 
maiorum não representa um legado invariável e intocável, mas sim um conceito romano que esteve diante de 
reelaborações em acordo com cada contexto histórico e cultural (Cf. Andrew Wallace-Hadrill, no livro Rome’s 
Cultural Revolution, 2010). 
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bons olhos a aceitação da autoridade de Roma. Sob o domínio romano, os 
paduanos conservaram ainda relativa independência e, em 49 a.C., com a 
“declaração da cidade como município, seus habitantes passaram a gozar de plenos 
direitos de cidadania romana, tendo sua população sido inscrita na gens Fábia” 
(Sierra, 1997: 17, apud Mitraud, 2007: 32).  

 
Patavium ofereceu a Tito Lívio oportunidades para a sua formação cultural, boa 

educação e condições para estudos filosóficos, históricos e retóricos, pois  
 
 

“na sua cidade natal, Lívio encontrou ainda possibilidades para se dedicar 
a literatura, pois nesse ambiente teve contato com as obras dos autores 
(e.g. Fábio Pictor (216 a.C.); Valerio Antias (cronista I a.C.); Licinio 
Macro (analista século I a.C.); Claudio Quadrigário (historiador romano I 
a.C.); Catão (234-130 a.C.) que seriam a base para o seu futuro trabalho 
como historiador” (Sierra, 1997: 22, apud Mitraud, 2007: 32).  

 
 
Após a sua primeira infância, Lívio mudou-se para Roma e, em seguida, 

passou a escrever a História de Roma. Em função de suas ocupações, não se dedicou 
às magistraturas militar e civil. Contudo, em nosso entender, a composição de Ab 
Vrbe Condita reflete a partir dos recursos retóricos, as reflexões sociais, políticas, 
religiosas e literárias de Tito Lívio acerca de sua contemporaneidade, levando-o às 
origens lendárias de Roma e, assim, à produção de imagens de uma conjuntura 
política composta, em sua percepção, por comportamentos sociais degenerados 
(Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. XLIX- LX / XLVI-XLVII-XLVIII). Lívio explorou, 
portanto, a necessidade de criar modelos que implementassem mudanças sociais 
vinculadas ao mos maiorum (costumes dos ancestrais). É nesse sentido que, mesmo 
sem possuir experiência nas atividades políticas, a obra liviana não deixou de 
“centrar-se nessas esferas que constituíam a ação romana” (Cf. Sebastiani, 2002). 

 
A escrita liviana foi produzida entre 27 a.C. e 25 a.C., compreendendo 142 

livros dos quais 35 livros6 foram conservados. No prefácio de seu primeiro livro, o 

                                                           
6 O livro I, que apresenta as origens troianas e albanas dos fundadores da cidade. A narrativa engloba a 
fundação de Roma até o final da monarquia (753- 510 a.C.) com a morte voluntária de Lucrécia (Tito Lívio. 
Ab Vrbe Condita. I, 57-59), que provocou, dessa forma, a derrocada de Tarquínio, o soberbo, e a eleição dos 
primeiros cônsules. O segundo livro corresponde aos 120 primeiros anos da República (509- 390 a.C.), com 
guerras e dissensões internas, até o assalto, saque e incêndio de Roma pelos gauleses (Tito Lívio. Ab Vrbe 
Condita. Livro V). Os cinco livros seguintes (Tito Lívio. Ab Urbe Condita. Livros VI-X) abarcam os anos 389-
293 a.C. e seu tema é o processo de recuperação interior e exterior de Roma; nos livros XI-XV discute-se a 
guerra contra Pirro; já nos livros XVI- XX (264-219 a.C.) uma descrição etnográfica e histórica sobre Cartago 
é exposta; em seguida, os livros XXI-XXX apresentam discussões acerca da segunda guerra púnica, no 
momento em que Aníbal vence Roma (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. Livros XXI-XXV), bem como quando, 
em represália, Roma vence Aníbal (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. Livros XXVI-XXX); nos livros XXXI-XLV, 
encontramos os relatos de guerras contra o oriente (guerra contra Felipo) (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. 
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historiador paduano propõe a relevância da prática da Virtus e, frente a esta 
argumentatio, apresenta aos seus leitores-ouvintes a dissolução dos costumes e do 
afrouxamento da disciplina moral na sociedade romana (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. 
Prefácio. I). A documentação de Tito Lívio caracterizou-se, em especial, nos 
primeiros livros por conjuntos temáticos, que indicavam a divisão estruturada da Ab 
Vrbe Condita. É o que se observa, por exemplo, no Livro I (753-509) e nos livros II-
V (509-390), os quais apresentam narrativas da formação da Res Publica até os 
conflitos com os gauleses, que incendiaram e saquearam Roma. No que diz respeito 
ao final da composição da obra, não temos informações concisas. Podemos inferir 
que a pretensão de Lívio era concluir a obra com a morte de Cícero (106 - 43 a.C.) e 
totalizá-la com 120 livros. Todavia, segundo Kraus & Woodman (1997: 54) e Mellor 
(1999: 55), a sua estratégia de escrita teria sido modificada para acrescentar o triunfo 
do governo de Augusto até a sua morte (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. Livros CXXI-
CXLII).  

 
Partindo dessas premissas, consideramos que a obra de Lívio inseriu-se em um 

contexto de produção que corroborou para a ênfase da escrita do historiador, pois, 
como argumenta Bloch (2001), os homens estão inscritos no tempo, são 
influenciados pelas perspectivas e pelas carências de sua contemporaneidade. 
Consideramos, assim, que o ambiente social de Tito Lívio passou, em termos 
efetivos, pela confrontação e diálogo com seu presente. O momento 
contemporâneo de Lívio apresentou significativas mudanças no âmbito político-
social, como a ideia de refundação de Roma por Augusto, o reestabelecimento da 
Res Publica e a ressignificação dos princípios dos valores dos ancestrais (e.g. auctoritas 
(autoridade), pietas (piedade), fides (fidelidade) e iustia (justiça) (Tito Lívio. Ab Vrbe 
Condita. I,V/XVI-XVII/XXI-XXXII/XXXV-XLII/XLVIII)), os quais se tornaram 
elementos essenciais nas reformas promovidas pelo imperador (Cf. Galinsky, 2005, 
1996; Shotter, 1991; Potter, 2006).  

 
A partir de tal pressuposto é que realizamos nosso recorte temático, ao 

buscarmos refletir a escrita de Ab Vrbe Condita como um espaço de memória, uma 
memória trabalhada, selecionada aos moldes do seu contexto de produção a Roma 
augustana, à medida que “o tema da identidade romana e de suas raízes no tempo 

                                                                                                                                                                          
XXXI-XXXV), a guerra contra Antíoco (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. Livro XXXVI-XL), o combate contra 
Perseo (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. Livro XLI-XLV) e a submissão final da Grécia e da Ásia (Tito Lívio. Ab 
Vrbe Condita. Livro XLVI-L); nos livros LI-LX, Lívio discorre sobre os assuntos internos, desde a caída de 
Cartago à legislação de Graco; nos livros LXI-LXX, considera os trinta anos, de Graco a M. Lívio Druso 
(Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. LXI-LXX); nos livros LXXI-LXXX (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. LXXI-
LXXX), narra as guerras civis até a morte de Mário; enquanto nos livros LXXXI-XC, o historiador discorre 
sobre as guerras civis até a morte de Sila; o período entre a ascensão de Pompeu até 66 a.C. é descrito nos 
livros XCI-C e CI-CX (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. XCI-C e CI-CX); por fim, a guerra civil, desde a morte de 
Pompeu até o falecimento de Cícero em 43 a.C., é apresentada por Lívio nos livros CXI-CXX (Tito Lívio. Ab 
Vrbe Condita. CXI-CXX). 
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tornaram-se, particularmente intenso” (Guarinello, 2006: 285). Assim entendemos 
que Tito Lívio demarcou seu espaço de atuação política pela escrita da história: ao 
enfatizar os singulares momentos de fundação da Vrbs romana (cidade), recriava as 
imagens do passado de modo a orientar e renovar os comportamentos sociais 
(Assmann, 2011: 32). Como argumenta Roger Chartier (1990: 19), as representações 
do mundo social são determinadas pelos interesses e concepções de mundo dos 
indivíduos inseridos em um determinado tempo-espaço cultural. É dessa forma que 
consideramos a narrativa de Lívio como um dispositivo de poder destinado a 
produzir e promover efeitos em sua contemporaneidade, uma vez que seus 
discursos exemplares encontravam-se associados às demandas e às expectativas da 
comunidade política de Roma.  

 
A respeito dessas discussões a autora Aleida Assmann em seu livro “Espaços da 

recordação” (2011) apresenta profícuas discussões sobre memória, defendendo em sua 
argumentação que a escrita seria um desses espaços de trabalho e de configuração de 
uma memória produzida, que pretende, em verdade, comunicar, revelar e transmitir 
valores. Sendo assim, importa-nos compreender a escrita como espaço de produção 
de memória, já que se torna interativa, colocando em evidência alguns aspectos e 
silenciando outros; dito de outro modo, a escrita estimula a produção de memória e 
esquecimento (Assmann, 2011: 205). Não inferimos que a escrita seja o único rastro 
privilegiado, existem, sim, outras formas de transmissão da memória (e.g. 
monumentos arquitetônicos e funerários, moedas, pinturas parietais, bustos, 
epigrafia entre outros). 

 
É nesse sentido que o conceito de memória se torna um suporte teórico para 

compreendermos os usos do passado em Lívio. Sabemos, pois, que a memória é 
sempre uma criação fluida, individual e coletiva, do presente sobre o passado. Esse 
passado não é algo objetivo, uma realidade externa e intacta, mas o resultado 
inevitável de diferentes subjetividades e interpretações. Neste sentido, acreditamos 
que a Ab Vrbe Condita veicula uma determinada memória, compreendida enquanto 
construção social, a qual atribui significado às ações realizadas e sofridas no tempo, 
produzida pelos processos de socialização e comunicação em uma dada comunidade 
cívica (Cf. Assmann, 2011). Os atos de preservar e comunicar a memória lhe dão 
permanência social. Produzir memórias é uma ação que envolve questões 
relacionadas à sociedade, bem como às construções políticas (Gowing, 2005: 2); isto 
porque aquilo que é recordado se constitui em símbolos sociais, os quais procuram 
ser divulgados, cantados, perpetuados em monumentos e registrados em 
documentos (Assmann, 2011). Diríamos, ao compartilhar dos pressupostos de Joel 
Candau (2011: 125), que a necessidade de memória se associa a um tempo de 
transmitir e um tempo de receber, tendo igualmente tempo de esquecimento e 
tempo de falar, visualizar e inscrever a memória no espaço. “Ora, a memória, com 
frequência, recusa calar-se. Imperativa, onipresente, invasora, excessiva, é comum 
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evocar que seu império se deve à inquietude dos indivíduos e dos grupos em busca 
de si mesmo” (Candau, 2011: 125). É diante dessa inquietude de se afirmar e 
reafirmar as virtudes memoráveis de seu povo é que Tito Lívio debruça-se na 
constituição de sua monumental obra. 

 
Em nossa percepção, a narrativa liviana produziu estratégias de criação e 

manutenção da memória, que, parafraseando Valerie Hope (2003: 113-120), pode 
ser definida como uma lembrança textual; portanto, está presente nos vários gêneros 
textuais, que permitem imortalizar as ações de um personagem público. Logo, pela 
memória textual, conecta-se passado ao presente, de modo que os espaços do 
lembrar articulam a produção de uma memória social em torno de um passado 
comum. De acordo com estas perspectivas, a memória pode ser compreendida 
como “um suporte da lembrança, um suporte do passado que, em outras palavras, 
designa a construção de imagens de um passado” (Funari; Omena, 2012: 164) sob a 
insígnia de uma memória manipulada e ressignificada pelo trabalho da escrita (Cf. 
Ricoeur, 2007).  

 
A memória construída pelos diversos meios, como já demos a entender, 

transformaram-se em discursos de poder destinados a produzir efeitos, graças a 
todo um sistema de símbolos e de emblemas que garantem as articulações sociais. O 
poder é uma forma de comunicação que se manifesta em diversos meios da 
sociedade, a fim de constituir identidades sociais (Gonçalves, 2002: 56). 
Consideramos que os discursos são historicamente construídos e incorporam os 
campos das práticas sociais, à medida que a narrativa liviana explora a produção de 
um passado glorioso. De acordo com essas hipóteses Tito Lívio coloca em destaque 
que a elaboração de sua obra enquanto produção de memória,  

 
 

“requer um trabalho imenso, porque retrocede a setecentos anos e 
porque, de um frágil começo, cresceu a tal ponto que as remotas origens 
e os fatos mais próximos a elas causariam menos satisfação aos muitos 
leitores que, impacientes, anseiam pelos fatos recentes com os quais há 
muito tempo o próprio poder vem se aniquilando. Eu, ao contrário, 
procurarei também nisso uma recompensa ao meu esforço, ou seja, hei 
de me afastar do exame dos males que nossa geração presencia há tantos 
anos; enquanto, com certeza, durante esse longo tempo, em meu 
pensamento, recupero totalmente aquele passado, livre de toda 
preocupação que, embora não possa desviar da verdade a conduta de um 
escritor, poderia contudo perturbá-lo” (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita, 
Prefácio. I).7  

                                                           
7 “Res est praeterea et immensi operis, ut quae supra septingentesimum annum repetatur et quae ab exiguis 
profecta initiis eo creuerit ut iam magnitudine laboret sua, et legentium plerisque haud dubito quin primae 
origines proximaque ariginibus minus praebitura uoluptatis sint, festinantibus ad haec noua quibus iam 
pridem praeualentis populi uires se ipsae conficiunt: malorum quae nostra tot per annos uidit aetas, tantisper 
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De fato, compreendemos que a narrativa de Lívio não se interessou apenas em 

preservar e comunicar a memória de Roma, mas escolher e selecionar as 
representações8 do passado, dos valores constituintes do mos maiorum, os quais 
deveriam ser transmitidos aos leitores ouvintes (Lowenthal, 1998: 306). 
Compartilham desta perspectiva Miles (1995) e Feldherr (1998) ao argumentarem 
que o empreendimento liviano seria o resultado de uma monumentalização do 
passado, um modo de o historiador conferir autoridade à obra, já que a mesma era 
vista como um objeto de contemplação pública, dirigida aos integrantes da 
aristocracia, ao Princeps e à sua domus imperial (Cf. Wallace-Hadril, 1996). 

 
Ora, entendemos que Lívio preocupava-se em atribuir à sua obra uma função 

social capaz de interferir e modificar a realidade social. O autor é, portanto, aquele 
que toma a iniciativa de uma ação, que utiliza os dispositivos retóricos vinculando-
os à realidade/ação. Tornava-se imprescindível construir imagens associadas à 
produção de um passado para orientar o presente, pois, nas palavras de Lívio, 
“poderia para si mesmo e para a Res Publica apreender o que imitar, daí poderia ser 
evitado o que é vergonhoso tanto em sua origem como em seu desfecho” (Tito 
Lívio. Ab Vrbe Condita, Prefácio, I)9. 

 
A esta discussão acrescentamos a argumentação de François Hartog (2011) ao 

referir-se a Jean-Pierre Vernant; o autor propõe que o recurso da oralidade e o 
recurso da escrita, possuíam uma dimensão social. De acordo com suas proposições, 
a palavra tanto falada como escrita tornava-se  

 
 

“instrumento político por excelência. [...] Ela já não é a palavra ritual, a 
fórmula exata, mas o debate contraditório, a discussão e a argumentação. 
Ela supõe um público ao qual se dirige como a um juiz que decide em 

                                                                                                                                                                          
certe dum prisca illa tota mente repeto, auertam, omnis expers curae quae scribentis animum, etsi non flectere 
a uero, sollicitum tamen efficere posset” (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. Prefácio.I). 
 
8 O conceito de representação pode ser compreendido como a manifestação presente de um objeto ausente, 
ou seja, por um lado, a representação manifesta uma ausência, o que supõe uma clara distinção do que 
representa e do que é representado; por outro lado, torna visível a realidade representada e, portanto, sugere a 
presença (Ginzburg, 2001: 85; Chartier, 1990: 74). “As representações não são espelhos fiéis da realidade, pois 
nelas os agentes sociais investem seus interesses e sua bagagem cultural e, dessa forma, são sempre alteradas, 
transformadas. Sendo assim, as representações têm relações com os acontecimentos vivenciados pelos 
agentes sociais, já que permitem aos indivíduos a possibilidade de darem sentido ao seu mundo, traduzindo, 
dessa forma, posições e interesses sociais” (Chartier, 1990: 19). As representações são mecanismos criados 
pelos grupos com o objetivo de impor sua concepção de mundo e seus valores. 
 
9 “Inde tibi tuaeque rei publicae quod imitere capias, inde foedum inceptu foedum exitu quod uites.” (Tito 
Lívio. Ab Vrbe Condita, Prefácio, I). 
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última instância, com as mãos levantadas, entre as duas propostas que 
lhes são apresentadas; é essa escolha puramente humana que avalia a 
respectiva força de persuasão dos dois discursos” (Vernant, 1962: 45, 
apud Hartog, 2011: 39).  

 
 
Sendo assim, o vínculo estabelecido entre a cidade a e fala tornava-se 

essencial à prática política, bem como à de arte de convencimento. Como sugere 
Hartog (2011: 39), a importância reconhecida à fala (enquanto instrumento político) 
e à prática da escrita (pelo seu poder de objetivação) levaram a desencadear 
reflexões sobre o logos (discurso), sobre seus poderes e sobre a influência dos 
dispositivos retóricos. Para Cícero, competia ao orador, e mesmo ao historiador, 
escrever a história concebida de fato como opus oratorium maxime (Cícero, De legibus, 
1,2,5). Deste modo, não haveria fronteira entre o historiador e o orador, em outras 
palavras, entre a história e eloquência. Neste quadro argumentativo, inserimos as 
palavras de Quintiliano: 

 
 

a retórica é a ciência de bem dizer”, (rhetoricem esse bene dicendi scientiam), 
pois que compreende numa palavra todas as virtudes do discurso e ao 
mesmo tempo as qualidades do orador, pois que não se pode falar bem 
se não se for um homem bom. Também boa é a definição dada por 
Crísipo, tirada de Cleante, e que diz: “a ciência de falar com propriedade 

scientia recte dicendi (Quintiliano, Institutio Oratoria, II, 33).10 
 
 
Visto desse modo, a retórica pode ser compreendida como “uma forma de 

comunicação, uma ciência que se ocupa dos princípios e das técnicas de 
comunicação” (Alexandre Júnior, 2005: 24). Portanto, a compreensão da ciência 
retórica definiu-se a partir da relação entre: falar bem, persuadir, produzir discursos 
ornados e eficazes, isto é, ornamentar, traduzir ao texto ou a fala a eficácia a 
agradabilidade e a utilidade, relacionados à composição da estrutura e da forma 
(Alexandre Júnior, 2005: 25). Associa-se a esses elementos a seguinte afirmação 
referente ao modo como se deve constituir e transmitir as histórias de todos os 
gêneros da Antiguidade:  

 
 

                                                           
10 “Nos autem ingressi formare perfectum oratorem, quem in primis esse uirum bonum uolumus, ad eos qui 
de hoc opere melius sentiunt reuertamur. Rhetoricen autem quidam eandem ciuilitatem esse iudicauerunt, 
Cicero scientiae ciuilis partem uocat (ciuilis autem scientia idem quod sapientia est), quidam eandem 
philosophiam, quorum est Isocrates. [34] Huic eius substantiae maxime conueniet finitio rhetoricen esse bene 
dicendi scientiam. Nam et orationis omnes uirtutes semel complectitur et protinus etiam mores oratoris, cum 
bene dicere non possit nisi bonus. Idem ualet Chrysippi finis [35] ille ductus a Cleanthe, 'scientia recte 
dicendi.” (Quintiliano, Institutio Oratoria, II, 33). 
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conhecer as palavras que se quer usar; saber como estas podem ser 
ajustadas para que destaquem a harmonia do que é dito; e julgar se é 
necessária alguma modificação, mediante adição, supressão e/ou 
variação do material empregado na composição. Desse modo, qualquer 
obra escrita deveria possuir duas finalidades básicas: a beleza e o prazer 
(Gonçalves, 2014: 3). 

 
 
De tal forma o historiador transformava-se em um sujeito de enunciação que 

se construía e se reconhecia como o “eu” que escrevia; reivindicava-se, dessa forma, 
como escritor. 

 
 

“Preocupado com os mortos e senhor da imortalidade, seu desejo seria o 
de conservar tal prerrogativa, mas a imortalidade que ele proclama ou 
consigna já não é a dos heróis individuais, mas a da cidade [a de uma 
comunidade política, em que os heróis estão voltados à prática da Virtus, 
pelo bem coletivo, pela Res Publica]” (Hartog, 2011: 40).  

 
 
O histor, ao dedicar-se ao seu ofício, acabava almejando, além do presente e de 

suas vicissitudes, uma sobrevida para sua obra e para si mesmo. Este esforço em 
ordenar e ornar a escrita histórica conduz-nos a afirmar que os historiadores eram 
portadores de eloquência, articulando os discursos fabricados no ato do narrar. Os 
exempla são, pois, um momento da argumentação, um expediente da persuasão, um 
singular e significativo “espaço do lembrar”. Frente a esta perspectiva, consideramos 
a escrita histórica como um dispositivo de poder e, por consequência, uma 
produção de memória seletiva, que constrói e desperta nos leitores-ouvintes 
sensibilidades, perspectivas e percepções de seu mundo social. A esse respeito Tito 
Lívio em seu segundo livro (livro que relata o governo dos primeiros cônsules após 
a derrocada do último monarca Tarquínio o soberbo) nos comunica a importância 
da escrita, do registro dos acontecimentos como meio de preservar a identidade 
romana e, sobretudo, a memória de sua laus (glória, honra), pois segundo suas 
palavras: 

 
 

“tratarei agora dos feitos que o povo romano, livre a partir de então, 
empreendeu tanto na guerra quanto na paz, (...). Essa liberdade foi 
recebida com alegria ainda maior devido à [superbia] do último rei, pois 
seus antecessores haviam reinado de tal modo que a posteridade 
merecidamente os considerou a todos como fundadores da cidade” (Tito 
Lívio. Ab Vrbe Condita, II, I).11  

                                                           
11 “liberi iam hinc populi Romani res pace belloque gestas, annuos magistratus, imperiaque legum potentiora 
quam hominum peragam. quae libertas ut laetior esset proximi regis superbia fecerat. nam priores ita 
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A passagem acima indica, deste modo, a escrita de Tito Lívio como um 

suporte que veicula a memória social do povo romano, haja vista que, Ab Vrbe 
Condita acentua a civitas12 e a Res Publica, com o intuito de produzir uma publica 
memoria, de modo que a história escrita perpetuasse a ancestralidade e servisse de 
exempla às futuras gerações. Tal suposição pode ser vislumbrada na passagem do 
livro V a partir do discurso de Camilo ao convencer a comunidade de Roma não 
abandonar a cidade, pois que  

 
 

o que estava em jogo efetivamente era que a pátria se mantivesse sobre 
sua base, não que eu estivesse em minha pátria a todo custo. Pois para 
que a conquistamos das mãos do inimigo que a almejava, se, uma vez 
recuperada, nos mesmos a abandonamos? [...]. Todos estes objetos 
sagrados, tão antigos como Roma, anteriores alguns a fundação de 
Roma, parece bem abandona-los em lugar profano? (Tito Lívio. Ab Vrbe 

Condita. V, LI -LII).13  

 
 
Compreendemos que ao colocar em destaque o discurso de Camilo, Tito Lívio 

pretende enfatizar, de acordo com nossas hipóteses a importância da manutenção da 
comunidade cívica como um espaço de memória, de recordação, de sociabilidades 
política e religiosa, logo, abandonar a vrbs representaria um ato de desrespeito aos 
deuses e à ancestralidade romana. A partir de então, o ambiente da cidade de Roma 
tornava-se um espaço de memória de compartilhamento de símbolos pela 
comunidade que o integrava, de modo a buscar sentido de pertencimento. Por este 
ponto de vista, consideramos que a narrativa do livro V é destacada por Lívio de 
forma a dar visibilidade à compreensão de memória para o autor, ou seja, a memória 
está vinculada a diversos suportes (arquitetônicos, moedas, epígrafes, etc.) e 
discursos (orais e escritos), desse modo, Tito Lívio associa a própria Roma como 

                                                                                                                                                                          
regnarunt ut haud immerito omnes deinceps conditores partium certe urbis” (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita, II, 
I). 
 
12 Civitas aparece em nosso texto com o sentido de comunidade cívica; morfologicamente a palavra é definida 
como: condição de cidadão; direito de cidadão; Estado; cidade; pátria (Dicionário latino português por 
Francisco Torrinha, 1942: 151).  
 
13 “Nec nunc me ut redirem mea voluntas mutata sed vestra fortuna perpulit; quippe ut in sua sede maneret 
patria, id agebatur, non ut ego utique in patria essem. Et nunc quiescerem ac tacerem libenter nisi haec 
quoque pro patria dimicatio esset; cui deesse, quoad vita suppetat, aliis turpe, Camillo etiam nefas est. Quid 
enim repetiimus, quid obsessam ex hostium manibus eripuimus, si reciperatam ipsi deserimus?. [...]Haec 
omnia in profano deseri placet sacra, aequalia urbi, quaedam vetustiora origine urbis?” (Tito Lívio, Ab Vrbe 
Condita. V, LI - LII). 
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um espaço de lembrança e seu discurso ao reforçar tal aspecto pela elaboração da 
escrita, torna-se, de fato um espaço privilegiado para discutir a História romana e 
seus feitos. Portanto, o historiador latino destaca em termos simbólicos sua obra 
como um monumentum, um espaço de recordação o qual garantiria a permanência da 
posteridade e, por conseguinte a transmissão de uma memória controlada, 
selecionada, organizada e distribuída à sociedade a partir de uma produção 
discursiva – Ab Vrbe Condita.  

 
Assim, parece-nos possível retomar as premissas levantadas na introdução 

dessas discussões, no que concerne ao que transmitir? Como transmitir? E porque 
comunicar? Segundo nossas hipóteses, a obra literária de Tito Lívio construiu o seu 
verossímil argumentativo a partir dos artifícios retóricos com o intuito de comunicar 
as virtudes e os comportamentos sociais que destacariam os romanos dos demais 
povos do Mediterrâneo. Diante dessas questões, compreendemos que o contexto de 
guerras civis (com termino em 31 a.C.) e a desordem na sociedade romana 
contribuíram para que Tito Lívio elaborasse em sua escrita a História de Roma 
desde seus primórdios quando a concordia e as virtudes imperavam na comunidade 
cívica, pois assim, seus leitores recordariam os dias de glória (Tito Lívio. Ab Vrbe 
Condita, Prefácio, I). Logo, Ab Vrbe Condita transmitia à contemporaneidade de Lívio 
o passado de Roma, destacando os exempla de comportamentos sociais, os quais 
permitiriam construir uma seleta memória social de Roma. Cumpre ressaltar que a 
obra liviana tornou-se um veículo de comunicação em decorrência da necessidade 
dos indivíduos de interpretar, entender e projetar a sua existência (Cf. Gonçalves, 
2014). E nesse sentido, consideramos que o discurso de Lívio explicita um mundo, 
verbaliza uma realidade que se conecta ao seu presente, portanto, comunica para 
perpetuar uma memória que constituiu a gloria maiorum de Roma. Isso nos leva a crer 
que a produção do discurso liviano é controlada, organizada e redistribuída pelos 
procedimentos retóricos que, de fato, reconectam passado e presente (Foucault, 
1996: 8-9). Deste modo, entendemos o discurso como uma força criadora e 
produtiva, que possibilitava a materialização das identidades. De acordo com as 
palavras de Foucault (1996: 10-11), 

 
 

“o discurso não é um elemento neutro, se revela bem direcionado ao 
desejo e ao poder. Ele não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou 
os sistemas de dominação, mais aquilo, por que, pelo que se luta, o poder 
do qual nos queremos apoderar.” 

 
 
Em vista disso, o discurso histórico de Lívio incorpora as dimensões do 

poder, em função do papel social de sua narrativa de construir e transmitir 
memórias, as quais constituiriam espaços institucionais de Roma pela divulgação de 
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um passado memorável e significativo em termos simbólicos e sociais (Gowing, 
2005: 23). A este respeito Régine Robin, sustenta que,  

 
 

“o passado não é livre. Nenhuma sociedade o deixa à própria sorte. Ele é 
regido, gerido, conservado, explicado, narrado, comemorado ou odiado. 
Seja celebrado ou ocultado, ele é um investimento fundamental do 
presente. Por causa desse passado frequentemente distante, mais ou 
menos imaginado, estamos prontos para lutar, estripar os vizinhos em 
nome da antiguidade de seus antepassados. Advém uma nova 
conjuntura, um novo horizonte de expectativas, a necessidade de novas 
bases, e nós o descartamos, esquecemos, colocamos à frente outros 
episódios, reencontramos, reescrevemos a história, inventamos antigas 
lendas em função de exigências do momento” (Robin, 2003 apud Silva, 
2012: 67). 

 
 
Portanto, consideramos que Lívio configura a memória do passado romano 

selecionando-a tal como um dispositivo que expressa experiências de seu mundo, o 
contexto social, religioso e cultural são, em nosso documento, instrumentos de 
promoção da memória social (Hope, 2011: 13). Neste sentido, retornar às origens 
significaria projetar um futuro a partir das transmissões dos símbolos de virtude 
cívica, que se transformariam, de fato, em monumentos de recordação (Assmann, 
2011: 72). Portanto, nossas discussões partiram do princípio segundo o qual o 
passado legitimava os espaços identitários em Roma, à medida que se materializava 
na narrativa de Lívio, pois, partilhamos dos pressupostos de Assmann (2011: 72), já 
que a narrativa passava a funcionar como um “motor de desenvolvimento”. É o 
fundamento da continuidade e da ruptura com a tradição, uma vez que as mesmas 
apresentam a capacidade de dar permanência social à memória, como também de 
(re) inventá-la. Logo, Ab Vrbe Condita configurou-se, segundo nossos pressupostos 
em uma ars memoriae.  

 
 
Considerações finais 
 

 
Em função destes aspectos, detivemo-nos na leitura e análise da obra de Lívio 

com a intenção de perceber e discutir os processos de seleção e, consequentemente, 
de silenciamento em sua narrativa. Para alcançarmos nosso objetivo, reconhecemos 
que a nós, historiadores contemporâneos, é imprescindível o conhecimento e 
reconhecimento (Ricoeur, 2007: 437) de alguns pressupostos teóricos que nos 
permitam dirigir aos vestígios do passado. Em razão disso, lembremos que ao 
realizar a “atualização” do passado, o historiador, construtor da narrativa histórica, 
independentemente dos motivos e interesses que o levam a tal ação, tem como 
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ponto de partida o seu presente. Essa é outra característica fundadora da prática 
histórica – sua relação com o tempo. Como propõe Marc Bloch (2001), já nos 
prenunciava que a fórmula mais correta para uma definição da prática historiadora 
seria “a ciência dos homens no tempo”, uma vez que a história nos apresenta a 
dimensão das ações humanas. Neste sentido, cabe compreendermos o fluxo de uma 
relação estabelecida entre o passado e o presente, por meio do trabalho 
historiográfico de Tito Lívio, o qual atualiza, ressignifica a memória de outrora. 
Logo, nossos estudos também vão ao encontro de ações de outros homens, a outras 
histórias, produzindo representações, resgatando as heterogeneidades sociais e o 
caráter conflituoso de outras sociedades. Passamos a desenhar e conectar imagens 
de um passado que se legitima em nossas elaborações narrativas. É esse o nosso 
trabalho, reconectar as imagens do passado histórico a um presente, na exata 
compreensão de que “cada época fabrica mentalmente a sua representação do 
passado histórico” (Le Goff, 1990: 26), e esse fabricar é consciente, passa por 
escolhas, por eleições e rejeições, pelo desejo. O passado existe, mas a sua 
problematização e a consequente (re) articulação dos fatos ali ocorridos dependem 
da nossa inquietação, questionamentos e intencionalidade enquanto historiadores 
(Mitraud, 2007: 18-20).  

 
Procuramos, com esse debate, enfatizar a escrita de Tito Lívio enquanto um 

monumentum dedicado à promoção dos valores romanos, os quais expressavam, com 
muita nitidez, construções identitárias em consonância com a reivindicação de uma 
memória romana. Como demos a entender, o ato da escrita criava um sentido de 
pertencimento e de compartilhamento, uma vez que sua função social era divulgar, 
selecionar, remodelar, ressignificar e transmitir aos seus leitores uma memória 
responsável pela permanência social, com o objetivo de que as ações e condutas 
sociais, de maneira ativa, pudessem recordar, comunicar, resguardar e propagar os 
feitos dos grandes homens no tempo. Diríamos, assim, que ao estudarmos Ab Vrbe 
Condita nos deparamos com os indícios e com as sensibilidades de um passado 
representado por Tito Lívio. 

 
Logo, sua obra histórica nos possibilitou compreender a leitura e experiência 

social do historiador, no sentido de perceber as particularidades de Ab Vrbe Condita 
enquanto produto das escolhas de um autor inserido em seu tempo que, por sua 
vez, fora repleto de dinâmicas e conflitos nos espaços de convivência e articulação 
do poder. Dessa forma, muito mais que o registro das transformações sociais, o 
testemunho literário depõe sobre o horizonte de expectativa, as experiências e os 
exempla do passado romano. Tal como sustenta Paul Zanker (1992: 230), foi 
necessário, a partir de vários instrumentos, entre eles a literatura, incorporar o 
passado ao mito e às expectativas dos novos tempos. Neste sentido, consideramos 
que Tito Lívio não pretendia relatar os tempos antigos de acordo com a fidelidade 
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de suas fontes de informação, mas sim explicá-los ante as demandas e 
questionamentos inscritos em seu próprio contexto histórico.  

 
Diante destas questões tão essenciais e singulares à percepção do historiador, é 

que construímos nossas argumentações, no intuito de compreender a memória − os 
usos do passado a partir de uma perspectiva histórica que considere o lugar 
específico de uma cultura histórica. Deste modo, nossas análises levaram-nos a 
refletir como se estabeleceu o (re) pensar, a construção e a (re) invenção do passado 
de Roma por Tito Lívio, numa significativa intersecção entre a memória, escrita e 
poder (Cf. Martins, 2011), que, ao se configurarem em um tempo e espaço cultural 
específicos, definiram e representaram uma memória cívica – a da cidade de Roma. 
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