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Resumo:  
Análise crítica de excertos do poema Íbis, de Ovídio, em que se constatam 
construções discursivas semelhantes a certas práticas mágicas imprecatórias da 
Antiguidade – como a deuotio e as tabellae defixionum –, e dos possíveis efeitos de 
sentido provocados por essas apropriações na trama textual. 
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Abstract:  
Critical analysis of excerpts from the poem Ibis, by Ovid, in which are found 
discursive constructions similar to imprecatorial magical practices of Antiquity – 
such as deuotio and tabellae defixionum –, and of some textual effects caused by these 
textual plot appropriations. 
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Oscila o incensário visto, 
Ouvidos cantos ’stão no ar, 
Mas o ritual a que eu assisto 
É um ritual de relembrar. 

 
Fernando Pessoa2 

 
 

 
1 Graduado em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2016) e Mestre em Letras - Estudos 
Literários - pela mesma instituição. Atualmente, é doutorando no Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: joaoxv11@gmail.com 
 
2 In: PESSOA, Fernando. Poesias Ocultistas. São Paulo: Aquariana, 1995, p. 76. 

mailto:joaoxv11@gmail.com


199 
Melo, João Victor Leite 

Ritos verbais e magia no poema Íbis, de Ovídio, como elementos de retórica literária 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2020, Volume 9, Número 1, pp. 198-224. ISSN: 2014-7430 

1. Introdução à magia de Íbis 

 

Considerado por vários estudiosos e tradutores como um dos textos mais 
obscuros da literatura latina3, o poema Íbis de Ovídio é uma extensa invectiva de 644 
versos contra alguém que estava difamando o nome do poeta em Roma e, além de 
perturbar a paz de sua esposa, se aproveitara de seu exílio para tentar apoderar-se de 
seus bens, como consta nos dez primeiros dísticos da obra4: 

 
Tempus ad hoc lustris bis iam mihi quinque peractis, 

Omne fuit Musae carmen inerme meae, 
Nullaque, quae possit, scriptis tot milibus, extat 

Littera Nasonis sanguinolenta legi, 
Nec quemquam nostri nisi me laesere libelli: 

Artificis periit cum caput Arte sua. 
Vnus – et hoc ipsum est iniuria magna – perennem 

Candoris titulum non sinit esse mei. 
Quisquis is est (nam nomen adhuc utcumque tacebo), 

Cogit inadsuetas sumere tela manus. 
Ille relegatum gelidos Aquilonis ad ortus 

Non sinit exilio delituisse meo; 
Vulneraque immitis requiem quaerentia uexat, 

Iactat et in toto nomina nostra foro; 
Perpetuoque mihi sociatam foedere lecti 

Non patitur uiui funera flere uiri, 
Cumque ego quassa meae complectar membra carinae, 

Naufragii tabulas pugnat habere mei 
Et, qui debuerat subitas extinguere flamas, 
Hic praedam medio raptor ab igne petit.5 

(Ib. 1-20) 
 

Até a presente data, com dez lustros já completos,6 
inofensivamente a minha Musa canta. 

Não há, dentre milhares de palavras redigidas 
por Nasão, uma sequer que se dirá cruenta. 

A nenhum outro além de mim lesaram meus livrinhos: 
perdeu-se com a Arte7 a vida do artista. 

 
3 Cf.  Mozley, 1957: 359; André, 1963: xii; Spalding, 1985: 164-166; Ortega, 2000: 23; Schiesaro, 2011: 81 

4 Todos os excertos traduzidos de Íbis, citados neste artigo, provêm de nossa dissertação de mestrado, 
intitulada “Tradução poética de Ibis, Nux e Halieutica: três poemas de uma suposta quarta fase ovidiana”, 
defendida em 2019, na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), sob orientação 
da Profa. Dra. Charlene Martins Miotti. 

5 Texto em latim conforme o estabelecido por Jacques André (1963). 

6 Literalmente: “Até a presente data, tendo já duas vezes cinco lustros completos”. 

7 É possível que Ovídio esteja aludindo à Ars amatoria, por ter sido esta obra que supostamente acarretou-lhe 
o exílio (cf. Tristia, 1. 7-8 e 61; 3. 14.6; e Epistulae ex Ponto, 1. 2. 136). 
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Um único sujeito – eis aí a grande injúria – 
impede ser perene a minha fama cândida. 

Quem quer que seja ele (pois eu não direi seu nome) 
obriga inábeis mãos valerem-se de armas. 

A mim, o relegado aonde o Aquilão gélido nasce, 
não consente o tal que eu me isole em meu exílio, 
pois revolve as feridas que reclamam por repouso, 

depredando no foro o meu nome arruinado. 
E aquela, eternamente unida a mim por matrimônio, 

obsta meu funeral chorar, ainda que eu viva8. 
Enquanto me seguro, trêmulo, no meu batel, 
quer do naufrágio até das tábuas tomar posse, 

e a quem precipitadas chamas extinguir coubera, 
procura, vil, tirar proveito em pleno incêndio. 

 

Graças ao primeiro verso, no qual o poeta se serve de um circunlóquio para 
dizer que já estava com mais de cinquenta anos, os estudiosos supõem que Íbis tenha 
sido escrito no início do exílio, entre 9 e 12 da era comum (André, 1963: vii; Knox, 
2009: xviii). Após a persona poética ter se apresentado como Nasão, numa espécie de 
exórdio para captar a benevolência do eventual leitor, Ovídio sela um pacto de 
inimizade eterna (Ib. 43-44)9, dizendo que amaldiçoará seu desafeto, dando-lhe o 
nome de “Íbis”, como se segue: 

 
Nunc, quo Battiades inimicum deuouet Ibin, 

Hoc ego deuoueo teque tuosque modo, 
Vtque ille historiis inuoluam carmina caecis, 
Non soleam quamuis hoc genus ipse sequi. 

Illius ambages imitatus in Ibide dicar 
Oblitus moris iudiciique mei. 

Et, quoniam qui sis nondum quaerentibus edo, 
Ibidis interea tu quoque nomen habe. 

(Ib. 55-62) 
 

Por ora, qual Batíades10 maldisse um inimigo, 
amaldiçoo a ti, junto aos teus, como Íbis. 

Ao modo dele envolvo um canto oculto nas histórias 
(se bem que eu não costume utilizar tal gênero). 

Dirão que imitei daquele Íbis dúbios tons, 
corrompendo o meu gosto assim como o juízo. 

Enquanto a quem pergunte quem tu sejas não revelo, 
receba este nome, Íbis, por agora. 

 
8 A imagem da relegação como uma morte em vida já aparece nos Tristia (mais marcadamente em 1.3.22-23, 
63, 89). 

9 Pax erit haec nobis, donec mihi uita manebit: / Cum pecore infirmo quae solet esse lupis (“Por toda a minha vida, o 
nosso acordo será este: / a mesma comunhão dos lobos com as ovelhas”).       

10 Trata-se de Calímaco, filho de Bato. 
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Se, por um lado, o sentido literal da palavra “íbis” denota várias espécies de 
aves pernaltas e, na Antiguidade, segundo Heródoto (2.75)11, o íbis africano foi 
associado ao deus Thoth, adquirindo o status de pássaro sagrado para os egípcios, por 
outro, como vimos acima, Ovídio revela que a escolha desse vocábulo como 
pseudônimo para seu inimigo foi inspirado no poema Íbis de Calímaco, que teria 
sido um virulento ataque contra um indivíduo, cuja identidade foi ocultada sob o 
nome que intitula a composição.  

Embora nada do Íbis calimaqueano tenha chegado até os nossos dias, a 
tradição sustenta que o texto foi composto contra Apolônio de Rodes, o qual 
residira em Náucratis, cidade ligada ao culto de Thoth, e essa seria a razão de 
Apolônio ter sido atacado sob esse nome (Mozley, 1957: x-xi). Porém, segundo 
Darcy Krasne, não há evidências suficientes para apoiar essa tese (Krasne, 2012: 34). 

Não obstante a impossibilidade de avaliarmos em que medida Ovídio emulou 
o poema perdido de Calímaco, fato é que o referido pássaro era usado em ritos 
mágicos e, com base nos versos 221-22212 do Íbis ovidiano, John Mozley observa 
que o alvo das imprecações também era nativo da África do Norte (Mozley, 1957: 
372). Ademais, ao tratar do diálogo intercultural que o texto estabelece com ritos 
antigos, Jacques André (1963) afirma que as fontes de Íbis não são puramente 
literárias, pois a cerimônia descrita entre os versos 67-94 reverbera um ritual mágico 
antigo, denominado devotio, sobre o qual voltaremos a falar mais adiante. 

Na mesma esteira, Rosario Guarino Ortega endossa o caráter mágico do 
poema, chamando a atenção, entre outras coisas, para a invocação solene de 
potências divinas – compreendida mais ostensivamente pelos versos 71-84 – e para 
rastros discursivos inerentes à devotio e à defixio (Ortega, 2000: 34-35). Onze anos 
após a publicação do trabalho de Ortega, Alessandro Schiesaro também retomou 
várias passagens de Íbis nas quais a escolha do pseudônimo, a magia e o rito 
sacrificial parecem servir como elementos de retórica literária (Schiesaro, 2011: 129-
131). 

Antes de passarmos à análise desses elementos, convém esclarecer o que 
estamos entendendo por magia antiga. Para tal, tomaremos como base o estudo de 

 
11 λόγος δὲ ἐστὶ ἅμα τῷ ἔαρι πτερωτοὺς ὄφις ἐκ τῆς Ἀραβίης πέτεσθαι ἐπ᾽ Αἰγύπτου, τὰς δὲ ἴβις τὰς ὄρνιθας 

ἀπαντώσας ἐς τὴν ἐσβολὴν ταύτης τῆς χώρης οὐ παριέναι τοὺς ὄφις ἀλλὰ κατακτείνειν. καὶ τὴν ἶβιν διὰ τοῦτο τὸ 

ἔργον τετιμῆσθαι λέγουσι Ἀράβιοι μεγάλως πρὸς Αἰγυπτίων: ὁμολογέουσι δὲ καὶ Αἰγύπτιοι διὰ ταῦτα τιμᾶν τὰς 

ὄρνιθας ταύτας (“Conta-se que no início da primavera as aladas serpentes da Arábia voam ao Egito e que os 
íbis, indo ao encontro delas na entrada desta região, não as deixam entrar, mas as matam. E os árabes dizem 
que por esta razão o íbis é honrado pelos egípcios, e os egípcios também admitem honrar por esta razão essas 
aves” – Tradução de Alexandre Pinheiro Hasegawa). 

12 Qui simul impura matris prolapsus ab aluo / Cinyphiam foedo corpore pressit humum (“Assim que o tal caiu do ventre 
impuro de sua mãe, / e tão horrendo corpo tocou o líbio solo”). A Líbia é chamada, metonimicamente, de 
terra cinífia (Cinyphiam humus) em virtude do rio Cínife. 
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Marcel Mauss e Henri Hubert (2003)13, intitulado “Esboço de uma teoria geral da 
magia”, pois, dentre todas as práticas ocultistas analisadas, os autores afirmam que 
as magias grega e latina foram particularmente úteis para o estudo dessas 
representações (Mauss; Hubert, 2003: 54). Além disso, ainda segundo Mauss e 
Hubert, “por mais variáveis que sejam as civilizações e suas relações com as outras 
classes de fenômenos sociais, a magia ainda assim contém em toda parte os mesmos 
elementos essenciais, e, em suma, ela é em toda parte idêntica” (Mauss; Hubert, 
2003: 52)14. 

Partindo dos estudiosos da escola antropológica que os precederam, Mauss e 
Hubert citam Tylor (1871), em cuja obra Primitive Culture aparece pela primeira vez a 
concepção de “magia simpática”, isto é, de “ritos mágicos que procedem, seguindo 
as leis ditas de simpatia, do mesmo ao mesmo, do próximo ao próximo, da imagem 
à coisa, da parte ao todo” (Mauss; Hubert, 2003: 49). Todavia, segundo Mauss e 
Hubert, o assunto só seria teorizado em maior detalhe por Lehmann (1898) e, 
principalmente, por Frazer (1922). Para o primeiro, magia é “a colocação em prática 
das superstições” (Mauss; Hubert, 2003: 51), ao passo que, para o segundo, são 
mágicas todas as práticas destinadas a produzir efeitos especiais pela aplicação das 
duas leis ditas de simpatia, lei de similaridade15 e lei de contiguidade16, que poderiam 
ser resumidas do seguinte modo: o semelhante produz o semelhante; as coisas que 
estiveram em contato, mas que já não estão mais, continuam a agir umas sobre as 
outras como se o contato persistisse, ao que Mauss e Hubert acrescentam como 
corolário: “a parte está para o todo assim como a imagem está para a coisa 
representada” (Mauss; Hubert, 2003: 50).  

No entendimento dos referidos estudiosos, a magia compreende, 
necessariamente, agentes, representações e atos. O agente é o indivíduo que efetua 
atos mágicos, chamado de “mago”, quer ele seja ou não um profissional; 
representações mágicas são as ideias e as crenças que correspondem aos atos 
mágicos, os quais, por sua vez, equivalem à prática de diversos ritos (Mauss; Hubert, 

 
13 Publicado pela primeira vez no Année Sociologique, v. 7, [1902-1903] 1904 (Mauss; Hubert, 2003, p. 531). 

14 A referida pesquisa também se debruça sobre “as magias de algumas tribos australianas; as de um certo 
número de sociedades melanésias; as de duas nações de origem iroquesa, Cherokee e Huron, e, entre as 
magias algonquinas, a dos Ojibwa”. Além dessas, abordam-se ainda a magia do antigo México, a magia 
moderna dos malaios e as duas formas que a magia adquiriu na Índia: forma popular contemporânea e forma 
erudita, que lhe deram os brâmanes da época literária, dita védica (Mauss; Hubert, 2003: 53). 

15 A lei de similaridade, ou simpatia mimética, compreende duas fórmulas principais: similia similibus evocantur e 
similia similibus curant. A primeira fórmula significa que a similitude equivale à contiguidade. A imagem está 
para a coisa assim como a parte está para o todo. Dito de outro modo, uma simples figura é, fora de todo o 
contato de toda comunicação direta, integralmente representativa (Mauss; Hubert, 2003: 104). 

16 A forma mais simples dessa noção de contiguidade simpática é dada na identificação da parte ao todo. A 
parte vale pela coisa inteira. Os dentes, a saliva, o suor, as unhas, os cabelos representam integralmente a 
pessoa, de tal modo que, por meio deles, pode-se agir diretamente sobre ela, seja para seduzi-la, seja para 
enfeitiçá-la. A separação não interrompe a continuidade, pode-se mesmo reconstituir ou suscitar um todo 
com o auxílio de uma de suas partes: Totum ex parte (Mauss; Hubert, 2003: 100). 
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2003: 55). Nesse sentido, podemos considerar que, em Íbis, Ovídio simula a persona 
de um mago e descreve uma série de práticas ritualísticas, tendo em vista o contexto 
histórico em meio ao qual o poema provavelmente teria sido composto. 

Para ilustrar brevemente esse contexto, vale lembrar que determinadas práticas 
consideradas mágicas, no contexto do Império Romano, eram ilícitas e vistas como 
“uma potência subversiva para o equilíbrio cósmico, particularmente daquele 
equilíbrio sobre o qual o Estado romano funda-se e do qual se sente garantidor” 
(Sanzi, 2006: 59). Além disso, desde a Lex Duodecim Tabularum, (Lei das Doze 
Tábuas), datada de 450 a.C., até o Codex Theodosianus (Código Teodosiano), de 438 
da nossa era, o ato mágico foi terminantemente proibido, talvez pelo receio de que 
ele atrapalhasse o correto funcionamento da cosmologia romana (Leite & Batista, 
2015: 26; Schiesaro, 2011: 94).  

Por fim, fazemos nossas as palavras de Semíramis Silva quando esta ressalta 
que, sob a rubrica de magia, consideram-se diversos fenômenos que têm em comum 
a pretensão de agir sobre a realidade sensível por meio de rituais, procedimentos e 
forças sobrenaturais (Silva, 2019: 93). 

Feita essa introdução, abordaremos a seguir algumas classes de ritos verbais, 
descritas por Mauss e Hubert como “invocação”, “encantamentos míticos” e “ritos 
de origem”, acompanhados de excertos do poema que parecem corroborar a 
pertinência de Íbis ser interpretado como um constructo poético-retórico, cuja 
argumentação, pautada em superstições relativas à intervenção de forças ocultas, 
visa amedrontar e, em virtude disso, persuadir seu inimigo. 

 

2. Invocação e ritos verbais contra Íbis 

 

De acordo com Mauss e Hubert, todos os ritos verbais (também chamados de 
ritos orais ou encantações) têm por efeito evocar um poder e especializar um rito. 
“Invoca-se a força espiritual que deve fazer o rito eficaz, ou, pelo menos, sente-se a 
necessidade de dizer com qual poder se conta” (Mauss; Hubert, 2003: 93). Embora 
possa ser verdadeira, essa definição esbarra nos débeis limites que separam a magia 
da religião, pois, como observa Fritz Graf, em seu artigo Theories of Magic in Antiquity, 
não parece haver uma indicação exata do que faz a magia funcionar como tal, posto 
que a comunidade de fala entre humanos e deuses também é indispensável para a 
função da oração na maioria das religiões (Graf, 2002: 94). 

Mauss e Hubert contornam a questão argumentando que, embora 
encontremos na magia quase todas as fórmulas de ritos orais que conhecemos na 
religião, como juramentos, votos, aspirações, preces, hinos, interjeições etc. (Mauss; 
Hubert, 2003: 91), a diferença é que aquela não faria parte de um culto organizado, 
sendo, na maioria das vezes, secreta, misteriosa, tendendo aos ritos proibidos 
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(Mauss; Hubert, 2003: 61). Em outras palavras, a diferença consiste no arbítrio do 
Estado ou no de qualquer outra estrutura de poder. 

Seja como for, vários pesquisadores vão ao encontro da ideia de a magia 
consistir na possibilidade de alterar a realidade por meio de ritos e, como afirma Ana 
María Vázquez Hoys, sua base essencial no mundo antigo era a invocação direta aos 
deuses (Hoys, 1994: 328). Do mesmo modo, Graf assinala que a base da magia é a 
comunidade de fala entre seres humanos e sobre-humanos (Graf, 2002: 94), e é algo 
nesse sentido que acontece logo após a apresentação de Íbis, no trecho onde são 
invocados pelo menos vinte potências, desde as celestes até as infernais, como se 
segue: 

 
Haec tibi natali facito Ianique kalendis 

Non mentituro quilibet ore legat: 
Di maris et terrae quique his meliora tenetis 

Inter diuersos cum Ioue regna polos, 
Huc, precor, huc uestras omnes aduertite mentes 

Et sinite optatis pondus inesse meis. 
Ipsaque tu Tellus, ipsum cum fluctibus Aequor, 

Ipse meas Aether accipe summe preces, 
Sideraque et radiis circumdata Solis imago, 

Lunaque, quae numquam quo prius orbe micas, 
Noxque tenebrarum specie reuerenda tuarum, 

Quaque ratum triplici pollice netis opus, 
Quique per infernas horrendo murmure ualles 

Imperiuratae laberis amnis aquae, 
Quasque ferunt torto uittatis angue capillis 

Carceris obscuras ante sedere fores. 
Vos quoque, plebs Superum: Fauni Satyrique Laresque 

Fluminaque et Nymphae semideumque genus, 
Denique ab antiquo diui ueterasque nouique 

In nostrum cuncti tempus adeste Chao! 
Carmina dum capiti male fido dira canuntur, 

Et peragunt partes ira dolorque suas. 
Adnuite optatis omnes ex ordine nostris, 

Et sit pars uoti nulla caduca mei. 
(Ib. 67-88) 

 
Nas calendas de Jano e até no teu aniversário17 

não mentirá quem leia isto em alta voz: 
Deuses de terra e mar, mais quem de vós tendes com Jove 

melhores reinos entre os polos do que estes, 
a todos eu imploro, vinde aqui vossos espíritos, 

 
17 Assim como no Ano Novo, costumava-se fazer votos também no aniversário. Acreditava-se que aquilo que 
ocorresse nas primeiras horas aconteceria igualmente nos meses seguintes (Ortega, 2000: 77, nota 27). Nos 
Fasti (1. 175-176), há um dístico que corrobora esta afirmação, no qual Ovídio pergunta para Jano: At cur laeta 
tuis dicuntur uerba Kalendis, / et damus alternas accipimusque preces? (Por que bons votos nas Calendas são trocados, 
/ e damos e ganhamos cumprimentos?) – Tradução de Márcio Meirelles Gouvêa Júnior, 2015. 

http://www.revistarodadafortuna.com/


205 
Melo, João Victor Leite 

Ritos verbais e magia no poema Íbis, de Ovídio, como elementos de retórica literária 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2020, Volume 9, Número 1, pp. 198-224. ISSN: 2014-7430 

fazei com que meus votos ocorram de fato. 
Tu própria, Terra Mãe, o turbulento Mar também, 

tu mesmo, sumo Éter, ouve minhas preces, 
e as estrelas e o Sol, com sua imagem faiscante, 
e a Lua, que tem sempre um brilho renovado, 

e a venerável Noite com fantasmas tenebrosos, 
e as que tecem fatal obra em três polegares18, 

e quem por entre vales infernais murmura horrendo 
escoando imperjuráveis águas rio abaixo19, 

e as que levam nas fitas dos cabelos cobras tortas, 
sentadas ante as portas sinistras do cárcere. 

Deuses plebeus, também vós: Faunos, Sátiros e Lares, 
todos os semideuses e rios e ninfas, 

e, finalmente, todas as deidades veteranas 
junto das novas, desde o Caos, aparecei! 

Enquanto for cantada a maldição ao desleal 
e a ira com a dor encenam seus papéis, 

consintam que aconteçam meus desejos ordenados 
e que nenhuma parte evocada caduque. 

 

No primeiro dístico do excerto acima, que abre a invocação propriamente dita, 
o poeta sinaliza a condição do material enquanto texto a ser lido e recitado por 
qualquer pessoa que compre a sua causa e invista contra Íbis, justamente naquelas 
datas em que se fazem votos positivos, como no ano novo (calendas de Jano) e no 
aniversário. Porém, em vez de felicitações, os votos são de pura maldição. 

Em nossa perspectiva, essa invocação de deuses configura o primeiro 
movimento ritualístico de Íbis, pois, de acordo com Mauss e Hubert, “os ritos 
mágicos são precisamente aqueles que, à primeira vista, parecem fazer intervir o 
mínimo de força sagrada” (Mauss; Hubert, 2003: 179), e, como “os deuses, espíritos 
e demônios que aí participam nem sempre obedecem fatalmente às ordens do mago, 
ele acaba por implorá-lo” (Mauss; Hubert, 2003, p. 58). 

De fato, no quinto verso do excerto, Ovídio “implora” (precor) a presença dos 
deuses invocados (Ib. 71), o que nos remete à afirmação de María Hoys, segundo a 
qual a palavra, na concepção dos antigos, é uma forma de energia capaz de dominar 
não só pessoas, mas também espíritos e deuses, já que a salmodia dessas elocuções 

 
18 Refere-se às Parcas que, em Roma, são as divindades do destino, identificadas com a Meras (Moirai) gregas. 
Nas epopeias homéricas, são as três irmãs (Átropo, Cloto e Láquesis), filhas da Noite. Pertencem à primeira 
geração divina, a das forças elementares do mundo. Elas regulavam a duração da vida desde o nascimento até 
a morte, por meio de um fio que a primeira fiava, a segunda enrolava e a terceira cortava (Grimal, 2011: 306). 

19 Trata-se do Estige, o rio dos infernos. Dava-se o nome de Estige a uma nascente que se encontrava na 
Arcádia, perto da região de Nonácris. Esta nascente brotava de um rochedo elevado e, em seguida, perdia-se 
no solo. Dizia-se que a água do rio infernal tinha propriedades mágicas e servia, sobretudo, para os deuses 
pronunciarem um juramento solene. Daí não ser possível perjurar (jurar em falso) diante dessas águas 
(Grimal, 2011: 152). Com “imperjuráveis” queremos traduzir imperiuratus, isso é, “águas sobre as quais não se 
pode perjurar”. 
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solenes destina-se a produzir e assegurar certo poder sobre as divindades, fazendo 
com que elas obedeçam às ordens do mago (Hoys, 1994: 335), o que também 
acontece no último dístico do predito excerto, em que Ovídio roga a concessão de 
seus “desejos ordenados”20. 

Outro elemento capaz de associar a persona poética ovidiana à figura de um 
mago pode ser encontrado nas Metamorfoses. No mito de Medeia, o primeiro ato 
mágico do ritual que rejuvenesceria o pai de Jasão consiste numa invocação muito 
parecida com aquela feita em Íbis. Pela voz da feiticeira de Cólquida, Ovídio narra o 
seguinte: 

 
“Nox” ait “arcanis fidissima, quaeque diurnis 

aurea cum luna succeditis ignibus astra, 
tuque, triceps Hecate, quae coeptis conscia nostris 
adiutrixque uenis cantusque artisque magorum, 

quaeque magos, Tellus, pollentibus instruis herbis, 
auraeque et uenti montesque amnesque lacusque, 
dique omnes nemorum, dique omnes noctis adeste! 

 
“Noite, aos mistérios fidelíssima, e vós, astros 
áureos, que sucedeis com a lua a luz diurna, 
e tu, Hécate tríceps, cônscia do que intento, 
me acode, e vós, encantos e artes da magia, 
e tu, Terra, que dás aos magos fortes ervas, 
e vós, brisas e ventos, montes, rios, lagos, 

deuses dos bosques, deuses da noite, acorrei!”21 

 

Ao adotar, em primeira pessoa, um discurso similar ao de Medeia – paradigma 
literário clássico das artes mágicas, pelo menos desde Eurípedes –, a persona poética 
narradora das maldições contra Íbis transforma-se em mago, ou, como o próprio 
Ovídio diz, em “sacerdote” (sacerdos), condutor do ritual que começara, como fica 
claro no seguinte excerto: 

 
Neue minus noceant fictum execrantia nomen 
Vota, minus magnos commoueantque deos. 

Illum ego deuoueo, quem mens intelligit Ibin, 
Qui se scit factis has meruisse preces. 

Nulla mora est in me: peragam rata uota sacerdos. 
Quisquis ades sacris, ore fauete meis; 

Quisquis ades sacris, lugubria dicite uerba 
Et fletu madidis Ibin adite genis, 

Ominibusque malis pedibusque occurrite laeuis, 

 
20 Como observa Ortega, o sintagma ex ordine, do verso 87, é ambíguo, pois pode significar tanto as ordens 
que serão dadas às divindades invocadas como os castigos em ordem de solicitação (Ortega, 2000: 79).  

21 Tradução de Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho. 
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Et nigrae uestes corpora uestra tegant. 
Tu quoque quid dubitas ferales sumere uittas? 

Iam stat, ut ipse uides, funeris ara tui, 
Pompa parata tibi est; uotis mora tristibus absit. 

Da iugulum cultris, hostia dira, meis. 
(Ib. 93-106) 

 
Nem menos fira a praga por ter nome fictício, 

nem menos toquem os grandes deuses estes votos: 
amaldiçoo aquele que na mente chamo Íbis, 

quem sabe merecer imprecatórias preces. 
Nada me impede agora: farei como um sacerdote. 

Quem quer que neste rito esteja, ore comigo; 
quem quer que neste rito esteja, cante versos lúgubres 

em direção a Íbis, escorrendo lágrimas, 
todos, com pé esquerdo e maus agouros, acorrei, 
cobrindo vosso corpo inteiro em negras vestes. 
E mesmo tu, por que não te colocas a caráter? 

Pois, como vês, o altar funéreo é todo teu. 
Pra ti foi preparada a pompa; venha, sem demora: 

dá logo essa garganta à minha faca, vítima! 

 

Se bem que, como observa Mozley (1957: 372), não há registro de que a 
palavra latina sacerdos tivesse sido usada alguma vez para designar um “mago”, o que 
poderia comprometer a associação do poema com a magia, Schiesaro entende que a 
descrição do ritual acima “serve para evocar uma atmosfera bárbara, bem adequada 
às próprias circunstâncias de Ovídio na época” (Schiesaro, 2011: 130). Para 
corroborar seu argumento, o estudioso menciona duas passagens de obras 
anteriores nas quais o poeta se refere ao costume dos povos vizinhos de realizarem 
sacrifícios humanos. Nos Tristia, temos o seguinte: 

 
Aque mea terra prope sunt funebria sacra, 

Si modo Nasoni barbara terra sua est. 
(Tr. 4.4.85-86)22 

 
E, perto de minha terra, há sacrifícios humanos, 

Se se pode dizer ser de Ovídio esta terra bárbara.23 

 

De igual modo, nas Epistulae ex Ponto, em carta destinada a Grecino (Pont. 4.9), 
Ovídio comenta sobre a reconquista romana da cidade de Tresmis, situada à 
margem direita do baixo Danúbio, na Mésia inferior, em campanha liderada por 
Pompônio Flaco, irmão de Grecino. Para ilustrar os perigos da região em que se 
encontrava, o poeta menciona novamente o sacrifício humano, como se segue: 

 
22 Texto em latim conforme a edição de Jacques André (1987). 

23 Tradução de Patrícia Prata (2007). 
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Quaere loci faciem Scythicique incommoda caeli, 
et quam uicino terrear hoste roga, 

sintne litae tenues serpentis felle sagittae, 
fiat an humanum uictima dira caput. 

(Pont. 4.9.81-84)24 
 

Pergunta-lhe [a Flaco] qual é o aspecto deste lugar, quais são os 
inconvenientes do clima cítico, pergunta-lhe quanto me aterra a 
vicindade do inimigo, se suas ligeiras flechas estão untadas de veneno de 
serpente, se oferecem vítimas humanas em cruéis sacrifícios.25  

 

Como vimos, enquanto nas obras precedentes Ovídio revelou o medo de ser 
sacrificado em terras bárbaras, em Íbis ele próprio simula estar executando um 
sacrifício, o que levou La Penna (1957) a analisar a passagem citada acima sob o 
prisma da devotio, antigo ritual no qual um celebrante lançava maldições contra o 
nome visado e obrigava os deuses a intervirem em favor da causa pleiteada (André, 
1963: x; Ortega, 2000: 35). 

A simulação do sacrifício também pode ser considerada um ato mágico, pois, 
de acordo com Mauss e Hubert, dentre as encantações simpáticas – isto é, ritos em 
que se nomeiam atos e coisas para suscitá-los por simpatia –, há uma classe que 
consiste na “descrição mesma do ritual correspondente, que equivaleria tanto para 
produzi-lo quanto para produzir seu efeito” (Mauss; Hubert, 2003: 91).  

Tendo em vista Ovídio dizer, na introdução do poema, que foi constrangido a 
utilizar armas com as quais não estava habituado (Ib. 10), julgamos que o poeta 
procede como um “mago de ocasião”, o qual, segundo Mauss e Hubert, “com muita 
frequência, não está em seu estado normal no momento em que pratica seu rito, e é 
justamente porque abandona esse estado que ele se acha em posição de operar com 
proveito” (Mauss; Hubert, 2003: 62). Em nossa leitura, a passagem supracitada de 
Íbis poderia consistir no início de uma “cerimônia simpática”, uma vez que essa 
“não transcorre como um ato ordinário. Ela se faz num meio especial, constituído 
por tudo que há nela de condições e de formas” (Mauss; Hubert, 2003: 134) e, mais 
ainda, “certas disposições mentais são exigidas; é necessário ter fé, seriedade” 
(Mauss; Hubert, 2003: 84).  

De fato, Ovídio exige certas disposições dos participantes, tais como entrar no 
recinto com o pé esquerdo, trajados de preto, chorando e proferindo maus agouros 
contra Íbis, (Ib. 98-102). Aliás, dentre os encantamentos míticos descritos por Mauss 
e Hubert, acreditamos que a definição de “ritos de origem” é a que pode ser mais 

 
24 Texto em latim conforme a edição de Della-Corte e Silvana Fasce (1991). 

25 Tradução de Geraldo José Albino (2009). 

http://www.revistarodadafortuna.com/


209 
Melo, João Victor Leite 

Ritos verbais e magia no poema Íbis, de Ovídio, como elementos de retórica literária 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2020, Volume 9, Número 1, pp. 198-224. ISSN: 2014-7430 

ostensivamente flagrada no poema, já que esses “descrevem a gênese, enumeram as 
qualidades e os nomes do ser, da coisa ou do demônio26 visados pelo rito; é uma 
espécie de denúncia que desvela o objeto do encantamento” (Mauss; Hubert, 2003: 
93). Tais ritos constituem, de acordo com os estudiosos, “todo um sistema 
complicado de simbolismos segundo o qual eles ordenam suas operações: 
assinaturas astrológicas, cosmológicas, sacrificiais, verbais etc.” (Mauss; Hubert, 
2003: 135). 

Nesse diapasão, cinquenta dísticos após ter emulado o sacrifício de Íbis, 
Ovídio descreve a gênese de seu inimigo, começando pela assinatura astrológica27, 
como se segue: 

 
Tot tibi uae! Misero uenient talesque ruinae 
Vt cogi in lacrimas me quoque posse putem. 
Illae me lacrimae facient sine fine beatum; 

Dulcior hic risu tunc mihi fletus erit. 
Natus es infelix (ita di uoluere) nec ulla 
Commoda nascenti stella leuisque fuit: 

Non Venus affulsit, non illa Iuppiter hora, 
Lunaque non apto Solque fuere loco, 

Nec satis utiliter positos tibi praebuit ignes 
Quem peperit magno lucida Maia Ioui. 

Te fera nec quicquam placidum spondentia Martis 
Sidera presserunt falciferique senis. 

Lux quoque natalis, ne quid nisi triste uideres, 
Turpis et inductis nubibus atra fuit: 

Haec est, in fastis cui dat grauis Allia nomen, 
Quaeque dies Ibin, publica damna tulit. 

(Ib. 205-220) 
 

Sobre ti – miserável! – provirão tantas desgraças 
que é capaz de também eu ser levado às lágrimas! 
Por causa dessas lágrimas, será sem fim meu gozo: 
mais doce que um sorriso, então, será este choro. 

Nasceste malfadado (pois assim quiseram os deuses) 
quando nenhuma estrela agraciou tua vinda. 

Naquela hora, Vênus não surgiu, tampouco Júpiter: 28 
propícios não estavam a Lua e nem o Sol. 

Nenhuma utilidade aos fogos postos concedeu 

 
26 “Não se figura jamais por demônios senão uma parte das forças implicadas num ato mágico” (Mauss; 
Hubert, 2003: 139). 

27 Segundo Mauss e Hubert, a astrologia encontra-se anexada à magia a tal ponto que grande parte dos textos 
mágicos gregos encontra-se em obras astrológicas, e, na Índia, as grandes obras astrológicas e astronômicas 
da alta Idade Média consagram à magia toda a sua primeira parte (Mauss; Hubert, 2003, p. 83). 

28 Vênus e Júpiter eram considerados de influxo favorável, e sua ausência no momento do nascimento de 
Íbis, junto da presença de outros, como Marte e Saturno, fazia daquele um dia particularmente nefasto 
(Ortega, 2000: 89, nota 74). 
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quem luminosa Maia ao grã Jove pariu.29 
Cruéis astros de Marte e o Porta-foice30 garantiram 
que nada de aprazível houvesse em teus caminhos. 

A luz só apareceu para que visses coisas tristes, 
e o céu tempestuoso estava envolto em trevas. 
Nos fastos esse dia tem penoso nome: Ália31, 

que tanto quanto Íbis exaspera o povo. 

 

Imediatamente após essa passagem, conhecida pelos críticos como o 
“horóscopo de Íbis” (Ortega, 2000: 89), encontramos mais algumas características 
que “desvelam o objeto do encantamento”, como a descrição minuciosa do 
nascimento de seu inimigo: 

 
Qui simul impura matris prolapsus ab aluo 

Cinyphiam foedo corpore pressit humum, 
Sedit in aduerso nocturnus culmine bubo 

Funereoque graues edidit ore sonos. 
Protinus Eumenides lauere palustribus undis, 

Qua caua de Stygiis fluxerat unda uadis, 
Pectoraque unxerunt Erebeae felle colubrae, 

Terque cruentatas increpuere manus, 
Gutturaque imbuerunt infantia lacte canino 

(Hic primus pueri uenit in ora cibus: 
Perbibit inde suae rabiem nutricis alumnus, 

Latrat et in toto uerba canina foro), 
Membraque uinxerunt tinctis ferrugine pannis 

A male deserto quos rapuere rogo 
Et, ne non fultum nuda tellure iaceret, 

Molle super silices imposuere caput. 
Iamque recessurae uiridi de stipite factas 
Admorunt oculis usque sub ora faces. 

Flebat, ut est fumis infans contactus amaris, 
De tribus est cum sic una locuta soror: 

“Tempus in immensum lacrimas tibi mouimus istas 
Quae semper causa sufficiente cadent”. 

Dixerat. At Clotho iussit promissa ualere, 
Neuit et infesta stamina pulla manu, 
Et, ne longa suo praesagia diceret ore, 
“Fata canet uates qui tua, dixit, erit”. 

 
29 Maia é uma das sete plêiades (filha de Atlas e Plêione) e por isso recebe o epíteto lucida. O pronome quem 
refere-se a Mercúrio, pois, segundo Grimal (2011: 289), Maia era uma ninfa do monte Cilene, na Arcádia, e 
foi lá que se uniu a Zeus para gerar Hermes. 

30 A personagem em questão é Saturno, representado armado com uma foice pequena (Grimal, 2011: 414). 
Ortega salienta que “numerosos autores têm insistido na ideia do influxo maléfico da confluência desses dois 
planetas, que provocam a morte violenta” (Ortega, 2000: 89, nota 77). 

31 “Ália” é o nome de um rio na região dos sabinos onde os romanos foram massacrados pelos gauleses, em 
18 de julho, 364 a.C. (cf. Tito Lívio, 6. 2). 
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Ille ego sum uates! Ex me tua uulnera disces, 
Dent modo di uires in mea uerba suas, 

Carminisbusque meis accedant pondera rerum, 
Quae rata per luctus experiere tuos. 

Neue sine exemplis aeui cruciere prioris, 
Sint tua Troianis non leuiora malis, 

(Ib. 221-252) 
 

Assim que o tal caiu do ventre impuro de sua mãe, 
e tão horrendo corpo estreitou líbio solo32, 

pousou do lado oposto uma coruja que, agourenta, 
fez sair pela goela insuportáveis sons. 

Lavaram-no as Eumênides33 em águas pantanosas, 
que foram do profundo Estige retiradas. 

No peito impregnaram de erebeia cobra o fel, 
e três  palmas bateram as mãos ensanguentadas. 

À boca do infante deram leite de cadela 
(o primeiro alimento a vir para o menino. 
De sua nutridora a raiva toda absorveu, 

por isso é que no fórum usa um tom canino). 
Os membros enfaixaram com retalhos de tecidos, 

provindos de algum defunto abandonado34 
e, pra que não jazesse em terra pura sem apoio, 

puseram a cabeça em cima de umas pedras. 
Trouxeram dentro em pouco um facho de madeira verde, 

o qual moveram bem pertinho do seu rosto. 
A criança, por causa do contato com a fumaça, 

chorava, quando disse uma das três irmãs: 
“Faremos que essas lágrimas prolonguem-se imenso, 

pois haverá razão de sobra pra caírem”. 
Tendo dito, mandou Cloto35 dar peso ao prometido, 

fiando a mão nefasta encarniçada trama, 
e, pra que ela mesma não dissesse os tais presságios: 

“cantará tua ruína um vate que há-de-vir...”. 
Esse vate sou eu! Saberás por mim tuas desgraças, 

posto que os deuses deem força às minhas palavras, 
concedendo ao meu canto a alteração da realidade, 

 
32 A Líbia é chamada, metonimicamente, de terra cinífia (Cinyphiam humus) em virtude do rio Cínife. Colocar a 
criança recém nascida no chão era um costume romano que se fazia antes de ela ser reconhecida pelos pais 
(André, 1963: 34, nota 6). 

33 Assimiladas às Erínias gregas, chamadas pelos romanos de Fúrias, as Eumênides são geralmente três: 
Alecto, Tisífone e Megara, representadas com os cabelos mesclados com serpentes (v. 79), cujos atributos são 
a tocha e o chicote. Sua função essencial é a vingança do crime, castigando particularmente as faltas 
cometidas contra a família e a ordem social (Grimal, 2011: 147). 

34 “Com retalhos de tecidos”, traduzimos o sintagma ferrugine pannis (literalmente, “com panos ferruginosos”, 
isto é, com cor de ferrugem, encardidos, sujos), por meio dos quais as Eumênides enfaixaram o bebê. Essa 
passagem trata do enfeixe do recém-nascido, uma das primeiras obrigações da obstetrix (parteira), cf. Plauto, 
Truculento, 905 (André, 1953: 14, nota 1). 

35 Uma das Fúrias, a fiandeira. 
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que será confirmada ao som dos teus gemidos. 
Não serás torturado sem exemplos precedentes, 

nem ficarão teus males aquém dos de Troia. 

 

A partir daqui, Ovídio se servirá de uma vasta enumeração dos sofrimentos de 
vários personagens da mitologia e da história, “dos mais conhecidos aos mais 
sombrios” (Ortega, 2000: 24). O largo catálogo de ataques se dá por uma série de 
exempla, imersos em símiles que se estenderão até o verso 638, pouco antes do fim 
do poema. 

No último dístico do excerto acima, temos o prenúncio do “encantamento 
mítico”, espécie de rito que, segundo Mauss e Hubert, consiste em descrever uma 
operação semelhante à que se quer produzir. Essa descrição tem a forma de um 
conto ou de um relato épico, e seus personagens são heroicos ou divinos. Compara-
se o caso presente ao caso descrito como se este fosse um protótipo, e o raciocínio 
adquire a seguinte forma: se uma pessoa, um deus ou um herói, pôde fazer tal ou 
qual coisa em tal circunstância, assim também, ou com mais forte razão, pode-se 
fazer o mesmo no caso presente, que é apresentado como análogo (Mauss; Hubert, 
2003: 92).  

Para além da invocação, do sacrifício, do rito de origem e do encantamento 
mítico, o poema apresenta certa semelhança com outro gênero textual da 
Antiguidade vinculado à prática mágica. Trata-se das tabellae defixionum (“tábuas 
execratórias”), cabendo a Zipfel (1910) o mérito de ter sido o primeiro a propor 
uma leitura de Ibis sob esse prisma (Ortega, 2000: 35; Schiesaro, 2011: 129). 
Originalmente, elas consistiam em tabuinhas, de madeira ou de chumbo, nas quais 
se escrevia o nome do defixus (“amaldiçoado”), acompanhado dos infortúnios que 
ele deveria sofrer (Ortega, 2000: 34). Segundo André e Ortega, as defixiones 
populares eram frequentemente escritas em versos elegíacos para aumentar sua 
eficácia; elas não amaldiçoavam apenas o sujeito visado, mas também toda a sua 
família, e, coincidência ou não, todos os tipos de infortúnios desejados por Ovídio 
eram típicos dessas tábuas (André, 1963: xi; Ortega, 2000: 35). 

De acordo com o estudo de Leni Ribeiro Leite e Natan Batista, a população da 
África romana demonstrou grande interesse pela manifestação dessas práticas 
mágicas, haja vista a abundância de defixiones encontradas na maioria dos sítios 
arqueológicos das grandes cidades imperiais de Cartago e Hadrumeto – atuais 
cidades de Túnis e Sousse, na Tunísia (Leite & Batista, 2015: 14). Na definição dos 
referidos autores: 

as tabellae defixionum (defixio, do verbo defigere, prender ou atar) podem ser 
conceituadas como um texto com intuito de interferir nas ações ou 
condições de pessoas e/ou animais, a fim de obter vantagens, em geral 
improváveis ou ilícitas, por meios sobrenaturais. Tais vantagens seriam 
operadas por agentes espirituais conscientes, divinos ou demoníacos 
(Leite & Batista, 2015: 14). 
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Realmente, Ovídio pretende interferir nas ações e nas condições de Íbis, e, 
como percebemos pela invocação inicial, tais ações também contariam com o 
concurso de agentes espirituais divinos, superiores e inferiores.  

Todavia, como adverte Schiesaro, devemos ter cuidado ao tentar estabelecer 
uma conexão muito estreita entre o que está descrito em Íbis e algum verdadeiro 
costume romano. Para o estudioso, qualquer que seja o tipo de analogia que 
possamos inferir, devemos estar sempre atentos à diferença óbvia entre um produto 
literário e práticas rituais reais (Schiesaro, 2011: 130). 

De nossa parte, concordamos com a opinião de Ortega com relação ao fato de 
que o Íbis ovidiano possa ser o desenvolvimento literário tanto da devotio – haja vista 
a invocação solene e o sacrifício que abrem o poema – como das tabellae defixionum, 
já que Ovídio parece emular algumas características desse gênero de magia do 
mundo antigo (Ortega, 2000: 35). Com o intuito de avaliar em que medida o poeta 
dialoga com as defixiones, procederemos à análise e interpretação de algumas 
passagens da obra, que contemplam todos os quatro tipos de tábuas execratórias, 
conforme o estudo de Maurice Jeanneret. 

 

3. Esboço de uma super tábua execratória  

 

Em Tese intitulada La langue des tablets d’exécration latines, Maurice Jeanneret 
(1918) analisou e distribuiu as tábuas em quatro grupos distintos. As que abarcam 
maldições envolvendo ações nos jogos do circus e anfiteatro, nas quais os litigantes 
amaldiçoavam facções rivais, gladiadores ou aurigas, foram chamadas de ludicrae; de 
iudiciariae as imprecações de defesa ou ataque em processos jurídicos; de in fures as 
tábuas que comportam desejo de vingança em várias situações cotidianas e de 
amatoriae quaisquer fórmulas mágicas envolvendo situações amorosas (Leite & 
Batista, 2015: 14). 

A nosso ver, a maior diferença entre o poema e as defixiones populares é que 
Íbis contém, de uma só vez, todos os quatro tipos de tabellae listados por Jeanneret, e 
é sobre isso que trataremos adiante. Para ilustrar o quão parecido com o tom de Íbis 
é o discurso imprecatório emanado dessas tábuas, citaremos abaixo apenas uma 
defixio36 do século III, referente ao grupo das ludicrae37: 

 
 

 
36 Tábua opistógrafa hadrumetina. 12,2 x 8-9,3 cm. Musée du Louvre (MNC 1650), Paris, França (DT 286 = ILS 
8753; Héron de Villefosse, 1892, p. 226-227) – (apud Leite ; Batista, anexo 02, p. 38) 

37 A partir da fotografia dessa defixio, Leite e Batista fizeram a transcrição e tradução do texto em duas 
versões: uma fiel ao modo como foi escrita e outra de acordo com a gramática e ortografia do latim clássico, a 
qual reproduzimos aqui. 
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AUDIURO TE DAEMON QUI- 
CUMQUE ES ET DEMANDO TI- 

BI EX HANC HORA EX HANC DI- 
E EX HOC MOMENTO UT EQUOS 

PRASINI ET ALBI CRUCIES 
OCCIDAS ET AGITADORES CLA- 

RUM ET FELICEM ET PRIMU- 
LUM ET ROMANUM OCCIDAS 
COLLIDAS NEQUE SPIRITUM 

ILLIS RELINQUAS ADIURO TE 
PER EUM QUI TE RESOLVIT 
TEMPORIBUS DEUM PELAGI 

CUM AERIUM ιαο ιασδαω οοριω αεια38 
 

Eu te conjuro demônio quem 
quer que sejas tu e ordeno a ti 
que a partir desta hora, a partir 

deste momento, tortures e mates 
os cavalos dos verdes e brancos 
mates e esmagues os corredores 

Claro e Félix e Prímulo e Romano 
faça-os perder a alma; eu te conjuro, 

pela divindade do mar e do ar 
Netuno Pelágico que retribui 

no tempo certo IAO IASDAO OORIO AEIA 

 

Embora o paralelo com as tabellae ludicrae seja o menos nítido dentre os 
exemplos ora elencados para os quatro grupos, não nos parece inoportuno associar 
o seguinte trecho de Ibis com maldições que giram em torno de insucessos nos 
jogos39, como se segue: 

 
Vt iuuenes pereas, quorum fastigia uultus, 

Membraque Pisaeae sustinuere fores; 
Vt qui perfusam miserorum saepe procorum 

Ipse suo melius sanguine tinxit humum; 
Proditor ut saeui periit auriga tyranni, 
Qui noua Myrtoae nomina fecit aquae, 
Vt qui uelocem frustra petiere puellam, 
Dum facta est pomis tardior illa tribos. 

(Ib. 365-372) 
 

Pereças como os jovens cujos braços e as cabeças 
foram troféus expostos às portas de Pisa; 

como o que derramou o sangue de tantos pretendentes, 

 
38 O uso do grego e de palavras sem sentido são frequentes nessas tábuas de maldição, talvez a fim de dar-
lhes uma espécie de eficácia sobrenatural (Leite; Batista, 2015: 19). 

39 Os dísticos 587-588 e 619-620 também abarcam maldições em jogos. 
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mas coloriu melhor a terra com o seu próprio; 
igual morreu o cocheiro traidor do soberano 

cruel, que deu ao Mar de Mirto o novo nome; 
ou como os que pediram em vão a mão da veloz moça, 

(que fora retardada ao ver as três maçãs). 

 

Nesses versos estão contidos os desfechos de cenas que têm em comum o fato 
de serem antecedidas por trapaças em competições, nas quais se apostava a própria 
vida, como os dois primeiros dísticos, que aludem a Enômao, rei de Pisa, que, para 
desencorajar os pretendentes de sua filha Hipodâmia, impunha um desafio: eles 
deveriam disputar com ele em uma corrida de carro. Quem o vencesse poderia se 
casar com Hipodâmia, mas os vencidos eram mortos. De acordo com Higino (84), o 
rei sabia que tinha grande vantagem sobre os demais, pois seus cavalos eram mais 
velozes do que o vento Aquilão.  

Enômao pendurava as cabeças dos derrotados nas fachadas do palácio e nas 
colunas dos templos de Pisa. Mas, depois de ter derramado “o sangue de tantos 
pretendentes”, foi desafiado por Pélops, que subornou o seu cocheiro, chamado 
Mírtilo, oferecendo-lhe metade do reino se este sabotasse o carro do rei. Assim foi 
feito e Enômao morreu arrastado pelos próprios cavalos. Já o último dístico faz 
menção aos que morreram ao desafiar Atalanta na corrida (Met. 10. 560-707). 

Quanto ao grupo das iudiciariae, destacaremos três dísticos que encerram o 
desejo de fracasso em questões jurídicas, a começar por: 

 
Noxia mille modis lacerabitur umbra, tuasque 

Aecus in poenas ingeniosus erit. 
(Ib. 187-188) 

 
Padeça de mil modos tua sombra malfazeja, 

penalizada pelo espirituoso Éaco. 

 

Éaco tinha a reputação de ser muito justo, derivada do severo julgamento com 
que condenou os próprios filhos (Grimal, 2011: 125). Após sua morte, o herói teria 
ficado no submundo como juiz das almas, e é justamente por ele que Ovídio deseja 
que Íbis seja julgado. Outra imprecação do tipo iudiciariae pode ser encontrada perto 
do final do poema: 

 
Aut te deuoueat certis Abdera diebus, 

Saxaque deuotum grandine plura petant! 
(Ib. 467-468) 

 
No dia fixado, que Abdera te consagre 

e sejas devotado a uma chuva de pedras! 
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Em Abdera, cidade da Trácia, havia uma cerimônia anual em que se escolhia 
alguém para representar os crimes da cidade. Essa pessoa era apedrejada até a morte 
pela população, pois acreditava-se que, assim procedendo, estariam purificados 
(Ellis, 1881: 81). Finalmente, o poeta deseja que Íbis seja condenado a ingerir 
veneno, assim como Ánito impusera a Sócrates, como se segue: 

 
Sollicitoque bibas, Anyti doctissimus olim 

Impertubato quod bibit ore reus. 
(Ib. 559-560) 

 
Que apavorado bebas o que o mais douto dos réus – 

condenado por Ánito – ingeriu intrépido. 

 

Passando às imprecações do tipo in fures, citaremos abaixo um excerto de 
quatro dísticos consecutivos que revela o desejo de vingança em situações 
cotidianas: 

 
Aut, ut Amyntiaden, turpi dilectus amore 

Oderit et saeuo uulneret ense puer. 
Nec tibi fida magis misceri pocula possint 
Quam qui cornigero de Ioue natus erat, 

More uel intereas capti suspensus Achaei 
Qui miser aurifera teste pependit aqua, 

Aut ut Achilliden cognato nomine clarum, 
Opprimat hostili tegula iacta manu; 

(Ib. 295-302) 
 

Ou, tal qual Amintíada, que um jovem ultrajante 
te odeie e te trespasse com a cruel espada. 

E que não te ofereçam copos menos perigosos 
do que pra quem nasceu do cornígero Jove. 

E às margens de um rio, cujas águas portam ouro, 
que morras numa forca como Aqueu cativo. 

E mais: conforme Aquilida, ilustre pelo nome, 
te parta uma inimiga o crânio com uma telha! 

 

Os dois primeiros versos tratam de um evento que terminou muito mal. 
“Amintíada” é Filipe II, rei da Macedônia, filho de Amintas e pai de Alexandre o 
Grande. No dia do casamento de sua filha, Cleópatra, Filipe foi assassinado por 
Pausânias, um jovem da nobreza, que havia sido embriagado por Átalo e, em 
seguida, estuprado por alguns convivas. Pausânias queixou-se do ocorrido com 
Filipe, mas este não tomou providência alguma. Ao contrário, riu da situação. 
Pausânias, para vingar-se da humilhação, trespassou-lhe a espada (Aristóteles, 
Política, 5.8.10; Justino, 9.6). 
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O segundo dístico faz menção ao “Cornígero Jove”, equivalente a “Júpiter 
Amón” (Met. 326-327). Havia uma lenda que dizia ser Alexandre Magno o filho de 
Amón, e em Justino (12.14) lê-se que ele foi envenenado por Cassandro, um de seus 
generais, ou seja, Ovídio deseja que Íbis seja traído por seu próprio círculo. 

Provavelmente, o nome “Aqueu”, do terceiro dístico, refere-se ao rei da Lídia, 
encurralado em Sardes, que foi torturado e assassinado por Antíoco, ao passo que o 
“Aquilida” dos dois últimos versos parece remeter a Pirro, filho de Aquiles, o qual, 
durante um combate em Argos, foi atingido na cabeça por uma telha, lançada por 
uma mulher que estava no terraço de uma casa. O rei, gravemente ferido, caiu do 
cavalo e foi morto pelos inimigos, conforme o registro de Plutarco (Pirro, 76).  

Pelo que foi dito sobre o excerto acima, acreditamos que esses votos dizem 
respeito a complicações em situações cotidianas, relacionadas às tabellae in fures40, 
pois há o desejo de que o defixus sucumba em uma discussão; que seja traído por 
seus subordinados; que seja preso e enforcado, e que pereça em uma guerra de 
modo esdrúxulo.  

Para o grupo das amatoriae, elegemos a seguinte passagem: 

 
Nec tibi contingat matrona pudicior illa 

Qua potuit Tydeus erubuisse nuru, 
Quaeque sui uenerem iunxit cum fratre mariti 

Locris in ancillae dissimulata nece! 
Tam quoque di faciant possis gaudere fideli 
Coniuge quam Talai Tyndareique gener, 

Quaeque parare suis letum patruelibus ausae, 
Belides asidua colla premuntur aqua! 

(Ib. 349-356) 
 

Nem seja a tua consorte mais pudica do que aquela 
nora que fez Tideu sofrer tanta vergonha, 

nem mais do que a locrense que forjou a morte da 
criada para unir seu ventre ao do cunhado! 

Que os deuses te concedam uma alegria conjugal 
como se fosses genro de Tálao ou Tíndaro, 

ou como a das Belides (oprimidas pelas águas) 
que ousaram executar, juntas, todos os primos. 

 

Abrindo esse pequeno bloco de desgraças amorosas, temos Tideu, rei de 
Argos e pai de Diomedes, que participou da guerra de Troia e é famoso por ter 
ferido a mão da deusa Afrodite com a ponta da lança durante uma batalha (cf. Ilíada, 
5. 330-415). 

 
40 Há vários outros dísticos dispersos pelo poema que também abarcam maldições relacionadas a ações do dia 
a dia (Ib. 107-108; 163-164; 275-276; 425-426). 
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A esposa de Diomedes é Egiale (ou Egialeia), portanto, a nora de Tideu. Neste 
dístico, Ovídio parece enfatizar o fato de que, para vingar-se da ferida sofrida, 
Afrodite suscitou em Egiale desejos sexuais que ela não podia conter, e, embora 
tivesse sido fiel durante muito tempo, começou a trair Diomedes com vários outros 
heróis, dentre os quais Cometes, com quem tramou algumas armadilhas contra ele 
(Met. 14.476-478). 

O segundo dístico é considerado de difícil interpretação pela maioria dos 
editores, pois não há como saber quem são as personagens, tampouco a qual evento 
ele alude. Entretanto, nos scholia da edição de Ellis (1881: 65-66), há um trecho do 
códice de Galeanus (de Cambridge, século XII), no qual a “locrense” seria alguém 
chamada Hipermnestra, que foi flagrada em adultério com o irmão do marido e, 
para afastar as suspeitas, teria matado uma jovem, fingindo tê-la surpreendido em 
ato sexual com um escravo ou mesmo com seu próprio amante. 

Uma mistura de ironia e votos de infelicidade conjugal configura o terceiro 
dístico, pois o genro de Tálao é Anfiarau, que se casou com a filha daquele, Erífile. 
A ênfase recai sobre a má sorte de Anfiarau, cuja mulher, subornada por um colar 
que Polinices lhe oferecera, obrigou-o a participar da expedição contra Tebas, 
mesmo sabendo que ele seria morto na batalha (Grimal, 2011: 26-27). Tíndaro é o 
pai de Clitemnestra, que matou o marido, Agamêmnon, depois que ele retornou de 
Troia.  

Terminando a série de imprecações sobre as desgraças no amor, temos o 
exemplo das Belides, as cinquenta netas de Belo – conhecidas também como 
Danaides, por serem filhas do rei Dânao –, que se casaram com os cinquenta filhos 
de Egito e, em seguida, mataram os maridos na noite de núpcias (Grimal, 2011: 
110). 

Pelos exemplos supracitados, apesar de exíguos se comparados com a 
extensão total do poema, acreditamos ter sido possível endossar nossa interpretação 
de que Ibis configure uma espécie super-defixio, talvez a maior tábua execratória da 
Antiguidade, haja vista que há representações de todos os tipos de tabellae defixionum 
em várias passagens do poema. 

Conquanto pareça clara, Ortega nos lembra que a relação entre as tábuas 
execratórias e a constituição da obra já foi questionada por alguns estudiosos, 
apegados ao fato de o inimigo não ter sido identificado na letra do texto, pois, nesse 
tipo de rito, era necessário o máximo de detalhes para garantir sua eficácia. 
Obtemperando o impasse, a referida pesquisadora conclui que “Ovídio 
simplesmente deu um tratamento particular ao assunto das defixiones para fins 
exclusivamente literários” (Ortega, 2000: 18-19). 

Por outro lado, ao discorrerem sobre as leis da magia e suas representações, 
Mauss e Hubert afirmam que “a simples menção do nome ou mesmo o pensamento 
do nome, o menor rudimento de assimilação mental bastam para fazer de um 
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substituto arbitrariamente escolhido [...] o representante do ser considerado” 
(Mauss; Hubert, 2003: 104). Para os autores, o essencial é que a função da 
representação seja cumprida, e, de fato, Ovídio parece apostar nessa possibilidade, 
naqueles versos em que ele diz estar amaldiçoando alguém cuja representação 
equivale ao nome fictício “Íbis” (Ib. 93-96). 

De mais a mais, cumpre citar um trecho do trabalho de Leite e Batista que 
também diz respeito à possibilidade de omissão do nome do defixus:  

 
Em especial no período romano, este método de magia era tão popular 
que os especialistas costumavam ter exemplares preparados com 
antecedência, com espaços para nomes, razões e palavras mágicas a 
serem posteriormente inseridos pelo cliente. Essas tábuas pré-preparadas 
eram vendidas em oficinas ou lojas, onde poderiam ser escolhidas e 
compradas partes de encantamentos, com a finalidade de compor o 
verso, o anverso ou ambas as faces da defixio adquirida (Leite & Batista, 
2015: 17). 
 

Desse modo, acreditamos que a não identificação do verdadeiro nome de Íbis 
é antes uma estratégia retórica do que uma incoerência da imprecação do tipo defixio, 
pois a maior ameaça do texto reside justamente no arbítrio de Ovídio revelar a 
identidade do inimigo quando bem entendesse, o que seria feito em uma nova obra, 
caso este não parasse de importuná-lo, como está posto nos quatro últimos dísticos 
do poema:  

 
Denique Sarmaticas inter Geticasque sagittas 

His precor ut uiuas moriare locis! 
Haec tibi tantisper subito sint missa libello, 

Immemores ne nos esse querare tui, 
Pauca quidem, fator, sed di dent plura rogatis 

Multiplicentque suo uota fauore mea. 
Postmodo plura leges et nomen habentia uerum 

Et pede quo debent acria bella geri. 
(Ib. 637-644) 

 
Suplico, enfim, que em meio às flechas géticas e sármatas, 

exatamente aqui, também vivas e morras! 
Recebas estas coisas num livrinho improvisado, 

só para não pensares que esqueci de ti.41 
São poucas, mas que os deuses cedam mais do que o rogado, 

multiplicando, então, com seu favor meus votos. 
Lerás depois mais coisas com teu nome verdadeiro 

no pé que devem ser travadas duras guerras. 

 

 
41 A ironia torna-se ainda mais intensa se levarmos em conta que este “livrinho improvisado” é maior do que 
o livro 2 dos Tristia (com 578 versos) e do que o livro 13 das Metamorphoses (com 628 versos). 
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Interessante notar que, antes de voltar ao plano da realidade, numa espécie de 
peroração metapoética, Ovídio cumpre mais um quesito das “cerimônias simpáticas 
completas”, nas quais, de acordo com Mauss e Hubert, “encontra-se, não raras 
vezes, uma prece final que é um verdadeiro rito de saída” (Mauss; Hubert, 2003: 86). 
A prece final, como vimos, é a de que Íbis morra no mesmo lugar em que o poeta se 
encontra, em meio a uma guerra entre os povos getas e sármatas. 

Nessa espécie de “enciclopédia macabra”, como Spalding (1985: 164) definiu o 
poema, o mesmo Ovídio que havia condenado o uso de magia para o amor42 acaba 
lançando mão deste recurso para descarregar o ódio que move sua nova persona em 
Íbis. Transgressor das leis e dos gêneros (Ortega, 2000: 30) o poeta já havia alargado 
os limites temáticos das composições elegíacas ao inventar cartas versificadas43 e 
poesia didática44 em ritmo claudicante – o que o levou a dizer, antes mesmo de ter 
tentado impor ao dístico a matéria do pé heroico45, que a elegia confessa ser tão 
devedora a ele quanto o é a nobre epopeia a Virgílio46.  

Depois dessas três hibridizações, parece ser possível entrever nas parelhas 
elegíacas de Íbis uma nova variação: a consubstanciação da violência típica do 
iambo47 com o discurso mágico imprecatório, inerente às tabellae defixionum. 

Mais do que endossar os argumentos de La Penna (1957), para quem o poema 
é uma representação da devotio romana, ou a tese pioneira de Zipfel (1910) de que há 
notória semelhança com as tabellae defixionum, o recorte apresentado neste artigo 
procurou demonstrar que Íbis contém, entre outras fórmulas rituais, os quatro tipos 
mais comuns de execração desse gênero, o que ocupa bem mais da metade da obra. 

 
 
 
 
 

 
42 Nos Remedia amoris, 249-291. 

43 Na Ars Amatoria (3. 345-346), Ovídio atribui a si a invenção do formato carta-poema com o qual as Heroides 
foram concebidas. 

44 De acordo com Fernandes (2012, p. 253), o ciclo didático de Ovídio, compreendido por Ars Amatoria, 
Remedia amoris e Medicamina faciei femineae, expõe uma matéria que, até então, só comparecera no registro baixo 
da poesia amorosa.  

45 Nos Fasti (2. 125-126), o próprio autor faz uma excusatio, aludindo à mistura genérica que estava sendo 
empreendida: Quid uolui demens elegis imponere tantum / ponderis? Heroi res erat ista pedis (Como, demente, eu pude 
impor tamanho peso / a uma elegia, se épico era o assunto?) – Tradução de Gouvêa Júnior (2015). 

46 Tantum se nobis elegi debere fatentur / quantum Vergilio nobile debet epos (Rem. 395-396). 

47 Para Schiesaro, as escusas de Ovídio concernentes à sua inaptidão (Ib. 10)) e inadequação (Ib. 45-46) da 
forma elegíaca para o conteúdo encarniçado do poema, servem de moldura a um efeito ilusório, uma espécie 
de “Ceci ne sont pas des iambes” (Schiesaro, 2011: 89). 
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Considerações finais 

 

Através dos 322 dísticos elegíacos que compõem o poema, Ovídio lança 266 
maldições, citando mais de 350 personagens provenientes da mitologia, da história e 
da filosofia. Dentre essas personagens, mais de 170 são indiretamente mencionadas 
por meio de circunlóquios genealógicos, epítetos e patronímicos, cabendo ao leitor 
acessar seu arcabouço enciclopédico para preencher as lacunas e vislumbrar, nas 
cenas aludidas, o clímax trágico evocado por cada uma (Melo, 2019: 11).  

Enquanto peça literária, Íbis se oferece ao leitor como “um ritual de 
relembrar”, conforme o verso de Fernando Pessoa que pusemos em epígrafe a este 
artigo, uma vez que o número de nomes e eventos citados equivaleria à quantidade 
de conexões previstas para a compreensão do poema. 

Longe de sugerirmos que o sujeito histórico Publius Ouidius Naso pudesse ter 
qualquer envolvimento com a magia do seu tempo, as linhas acima procuraram 
destacar a presença de estruturas discursivas que remetem a diversos ritos e práticas 
mágicas da Antiguidade, como a invocação (67-88), o sacrifício (93-106), o rito de 
origem (205-252), a encantação mítica e as tabellae defixionum (252-638), todos 
descritos pela escola antropológica e retomados como instrumento hermenêutico 
por diversos críticos e tradutores literários. Como afirma Schiesaro, “o narrador de 
Íbis é o último dos vates, um sacerdote-poeta (poet-priest) que realiza ritos literários 
mágicos, mantendo, é claro, sua liberdade criativa ao máximo” (Schiesaro, 2011: 
131). 

A despeito de certo desacordo entre os críticos com relação ao rótulo mais 
apropriado para o poema, como, por exemplo, a distinção assinalada por Audollent 
(1904) e por La Penna (1957) entre devotio e defixio, sendo a primeira uma cerimônia 
ao ar livre e a segunda um ato privado e secreto – o que foi refutado por Wissowa 
(1912), como informa Ortega (2000: 34-35) e, mais tarde, por Watson (1991), 
conforme Schiesaro (2011: 131) – em nossa leitura, a força retórica desse super-
aparelho textual imprecatório reside justamente no diálogo com diversas práticas 
mágicas, de modo que a constatação de um novo tipo não anula a presença coerente 
de outros, pois, a magia, por excelência, implica uma confusão de imagens, e, “por 
distintos que sejam os diversos momentos da representação de um rito mágico, eles estão 
incluídos numa representação sintética, na qual se confundem as causas e os efeitos 
(Mauss; Hubert, 2003: 99, grifo nosso). 

 Por fim, acreditamos que o maior poder de ameaça (assim como de 
entretenimento) do poema consiste, privilegiadamente, na omissão temporária do 
verdadeiro nome do inimigo, pois, no momento em que esse fosse revelado – o que 
dependeria exclusivamente da vontade do poeta, como ele mesmo deixa claro no 
final – todas as maldições recairiam sobre a cabeça do defixus, numa espécie de efeito 
dominó. Desse modo, a peroração em Íbis parece atender a um duplo propósito 
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persuasivo: amedrontar seu inimigo com a representação de atos mágicos e cativar a 
audiência com a expectativa de uma nova composição. 
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