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Resumo:  Nosso estudo visa a compreensão das práticas ritualísticas como uma ação social que expressa, sobretudo, a associação do homem romano com o espaço do sagrado pela promoção da concordia na comunidade cívica romana. Para tanto, analisaremos a obra Ab Vrbe Condita de Tito Lívio com o intuito de compreender os ritos expiatórios como práticas que restabelecem a ordem social no mundo dos homens e, portanto, garantem a manutenção da ação divina na urbs, isto é, a observância dos ritos religiosos promove a Res Publica. Logo, compreendemos que as práticas rituais configuravam-se, assim, como elementos constituidores da comunidade cívica, tal como nos aponta a leitura da narrativa de Lívio situada no contexto Augustiano do século I a.C. 
Palavras-chave:  Religio; Ritos; Deuses; Concordia.  
Abstract:  Our study aims the understanding of the ritual practices as a social action that expresses, above all, the association of the Roman man with the sacred space, by promoting concordia in the civic Roman community. In order to do so, we will analyze the Ab Vrbe Condita work of Livy, so that we understand the sacrificial rites as practices that restore social order in the world of men and, therefore, ensure the maintenance of the divine action in the urbs, ie, the compliance with the religious rites promotes Res Publica. Thus, we realize that the ritual practices were constituting elements of the civic community, as points out the reading of Livy’s narration, located in the Augustinian context of the first century BC. 
Keywords: Religio; Rites; Gods; Concordia.  
 
                                                             
1 Doutoranda em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG). 
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"Naquela época a equidade e o sentimento religioso de Numa 
Pompílio eram célebres. Ele, um homem extremamente versado em 
todas as leis divinas e humanas [...] desejou que também os deuses 
fossem consultados a seu respeito, assim como Rômulo, que 
assumiu o poder após ter tomado os augúrios para a fundação da 
cidade" (Tito Lívio. Ab Urbe Condita, I, XVIII).2 

 A epígrafe supracitada sugere a relevância das práticas religiosas representadas em Ab Vrbe Condita, pois a observância dos augúrios e auspícios, tal como é notado no comportamento de Numa Pompílio (Tito Lívio. Ab Urbe Condita, I, XVIII)3, coloca em evidência a associação das manifestações religiosas no discurso institucional romano. Assim sendo, o monarca Numa4 incorpora a pietas a partir da obediência aos rituais – relegere –, reestabelece a vinculação com as divindades pela comemoração e ritualização dos laços entre homens e deuses, bem como representa o ideal de comportamento social que expressava, em termos efetivos, a uirtus de uma comunidade cívica em função da manutenção de suas relações com os deuses por meio da prática ritualística. Nesse sentido, o discurso liviano apresenta a religio como um espaço privilegiado para a construção de condutas cívicas que reverenciam a vinculação da comunidade com as divindades, não apenas pela obrigatoriedade, mas pela dimensão de afetividade e respeito para com os deuses. Logo, o estudo das práticas religiosas nos possibilita compreender a relação entre as crenças e as formas ritualísticas, como elementos essenciais para a promoção da concordia na urbs5 e, por 
                                                             
2 “Inclita iustitia religioque ea tempestate Numae Pompili erat. Curibus Sabinis habitabat, consultissimus vir, ut in illa quisquam esse aetate poterat, omnis divini atque humani iuris. [...] ccitus, sicut Romulus augurato urbe condenda regnum adeptus est, de se quoque deos consuli iussit” (Tito Lívio. Ab Urbe Condita, I, XVIII).  
3 Realizamos a tradução da documentação a partir da tradução inglesa - LIVY. The History of Rome I, II, IV, V. Books I-II; Books III-IV; Books VIII-X; Books XXI-XXII. B. O. Foster (Tr.). Loeb Classical Library. Harvard University Press, 1919; e consultamos a versão em português da tradução: Livio, 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. Contudo, para verificar o sentido da tradução e dos termos traduzidos do latim, consultamos a documentação no original já que as edições utilizadas são bilíngues. 
4 Numa Pompílio foi o segundo monarca romano, Tito Lívio em Ab Vrbe Condita libre I apresenta o monarca como aquele relacionado a um comportamento virtuoso, o qual buscou manter a urbs sob a concordia e a pax. As ações de Numa direcionavam-se à manutenção da paz, sem as sequelas da degradação moral. Buscava-se, em nosso entendimento, construir exemplos de virtudes cívicas que levassem em consideração o respeito pelas divindades, rituais, cerimônias, leis e costumes antigos. Numa Pompílio exercia assim a conduta cívica esperada de um governante, suas ações dirigiam-se à comunidade. O que nos permite observar os seguintes fatores: o engrandecimento da urbs por meio da pax, a pietas por parte dos deuses e a estruturação dos templos (no Aventino dedicou um templo a Júpiter). 
5 Compreendemos que o espaço da urbs representava e expressava as interações sociais – indicava em sua espacialidade as manifestações de sociabilidade pelos diversos instrumentos de comunicações que a compunham: numismática, monumentos arquitetônicos e funerários, procissões mortuárias, os templos, ou em outras palavras, trata-se de compreender a urbs em seus aspectos estruturais, mas não dissociado da ciuitas – valores romanos, uma vez que a própria cidade expressou, produziu e transmitiu o mos maiorum; logo, a cidade de Roma configurou-se em um espaço social, o qual produziu negociações por meio das interações e comunicações na comunidade cívica, expressando de fato as relações de poder (Trumper, 2012: 302). Assim, 
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consequência, o ordenamento social na comunidade cívica de modo a promover uma publica memória6.  
A partir dessas premissas, traçaremos algumas reflexões sobre a relevância dos ritos religiosos (sacra publica), presentes no discurso de Tito Lívio (e.g. Tito Lívio. Ab Vrbe Condita, XXII, IV-IX; V, XV) como uma ação social, uma vez que os mesmos conduziam toda a vida cotidiana da urbs. Em nossa percepção, as práticas ritualísticas vinculavam a coletividade com as potencialidades divinas e, portanto, promoviam o ordenamento na Res Publica. Segundo Valerie Hope (2011: 177), os espaços da religiosidade possuíam uma importante função pública com seus templos, monumentos, inscrições e as imagens fúnebres, que, de fato, promoviam uma memória seletiva ao escreverem no tempo as experiências do passado e do presente. Com este viés interpretativo, acreditamos que a argumentatio de Tito Lívio indica as manifestações ritualísticas como espaço de interações sociais, já que se associavam às formas de comunicação social e política inscritas à época augustiana. 

                                                                                                                                                                                   quando nos referirmos à urbs estamos refletindo sobre um espaço simbólico e espacial que apresentava uma função pública, pois frequentemente, promovia uma memória seletiva, que inscrevia no tempo as experiências do passado e do presente (Hope, 2011: 177). 
6  Em função dessas perspectivas, compreendemos que “a visão romana de memória levava, inevitavelmente, a uma remodelação de sentido do passado, exigindo dos autores o significado do presente, e decidir não só o que se lembrar, mas como ele devia ser lembrado” (Gowing, 2005: 10). Destarte, consideramos que a religiosidade em Roma atua como um laço renovador da comunidade cívica, pois, tal como entendemos, as práticas dos rituais, das festividades e dos cultos produziram espaços de memória, os quais lançaram luz sobre aquilo que deve ser rememorado, ritualizado e reivindicado aos espaços institucionais (Gowing, 2005: 23). Assim, a memória (mnemé) para os antigos configurou-se enquanto perpetuação da lembrança no monumento (mnema) inscrito na cidade, tais como: os templos, as festas públicas e os próprios ritos cívicos, os quais expressavam um modo particular de organizar, resignificar e conduzir a religio romana, tornavam-se assim, instrumentos essenciais à constituição das identidades não apenas individuais, como coletivas. Os indivíduos constroem-se em torno das recordações e das celebrações (Funari, 2010: 10). Segundo Valerie Hope (2011: 13), a memória é um dispositivo culturalmente definido, pois, uma comunidade ao construir suas narrativas e registros visuais expressam uma memória que é, antes de tudo, condicionada pelas experiências de seu mundo; logo, o contexto social, religioso e cultural, tornavam-se instrumentos de veiculação e promoção da memória social. Nesse sentido, concordamos com a autora ao afirmar que a memória é um processo que relaciona tanto os aspectos individuais, como os elementos coletivos que são compartilhados por uma comunidade cívica; assim, os espaços de memória contribuem para dar sentido e significação ao passado, de modo a demarcar uma identidade coletiva. Deste modo, acreditamos que a Ab Vrbe Condita, veicula uma determinada memória, compreendida enquanto construção social, a qual atribuiu sentido às ações realizadas e sofridas no tempo, produzidas pelos processos de socialização e comunicação em uma dada comunidade cívica (Cf. Assmann, 2011). Portanto, os atos de preservar e comunicar a memória é que possibilita a permanência social. Produzir memórias torna-se, de fato, uma ação que envolve tanto questões sociais quanto 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: 68). Neste sentido, consideramos que haviam estratégias de construção e manutenção da memória, as quais Valerie Hope (2003: 113-120) define como: lembrança ritual, para a autora, a lembrança ritual é caracterizada por atos repetidos, os quais promoviam a memória de um indivíduo ou um grupo, tal como ocorre nas práticas religiosas (e.g. uius fetialis- Tito Lívio. Ab Vrbe Condita I. XXIV), em que a promoção da 
concordia na urbs , isto é, as práticas dos ritos regularmente rememoradas pelos dispositivos dos festivais, dos cerimoniais fúnebres e dos cultos conduziria o bom funcionamento da Res Publica e das relações com o divino (e.g. Tito Lívio. Ab Vrbe Condita IV. XXV-III/ III. II-VI-VIII). 
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Nosso objetivo com essas discussões é refletir o papel social dos ritos em Tito Lívio; para tanto, analisaremos as práticas rituais presentes no livro XXII e no livro V, em especial, aquelas concernentes à expiação e às supplicationes como um modo de aplacar a ira deorum.7 
O episódio do livro XXII refere-se ao período do governo de Quinto Fábio Máximo, o qual, assim que fora nomeado pelo senado como ditador, institui como primeira medida a dedicação aos ritos religiosos, visto que a negligência das cerimônias e dos auspícios havia acarretado para os romanos a derrota na batalha do lago Trasimeno (217 a.C) (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita, XXII, IV-IX). Neste sentido, Quinto Fábio Máximo, como meio de aplacar a cólera dos deuses, desejou que os mesmos fossem consultados a seu respeito, pois a guerra dos romanos com Aníbal teria ocorrido em decorrência do não cumprimento dos votos feitos ao deus Marte. Assim, segundo as palavras de Tito Lívio: 

 
"Na conformidade dos ritos e com maior amplitude impunha-se votar a 
Júpiter grandes jogos, um templo a Vênus Ericina e à Inteligência; 
proceder a suplicações, a um lectisternium, e dedicar uma primavera 
sagrada8 para o caso de se obter a vitória ou da [Res Publica] permanecer 
tal qual era antes da guerra. [...] Proclamados esses votos segundo os 
ritos, ordenaram-se preces. [...]. Em seguida, os decênviros encarregados 
dos [ritos] celebraram um lectisternium de três dias" (Tito Lívio. Ab Vrbe 
Condita, XXII, X).9 

 A narrativa de Tito Lívio acentua o episódio do ritual do lectisternium como um remedium à inobservância dos ritos aos deuses em meados da guerra contra Aníbal. 
                                                             
7 Embora tenhamos privilegiado em nossas análises os ritos de expiação mencionados por Tito Lívio, consideramos relevante destacar que Ab Vrbe Condita é uma obra repleta de referências religiosas, como as notícias de fundações de templos (e.g. Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. I. X-XIX) – (Fortuna Muliebris − Tito Lívio. 
Ab Vrbe Condita, II. LX), os rituais, as festividades (e.g. uius fetialis − Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. I. XXXV) − (e.g. Bacanalias. Tito Lívio. Ab Vrbe Condita, XXXIX. VII/IX) e os registros de prodígios (e.g. Tito Lívio. Ab 
Vrbe Condita. I. VII). 
8 A primavera sagrada consistia em dedicar aos deuses determinados oferendas e sacrifícios, tais como os animais. Segundo Tito Lívio, com o objetivo de obter vitória em algum episódio da cidade, a comunidade romana dedica aos deuses uma “primavera sagrada”, a qual representa um modo de conexão com o sagrado pelo advento de cerimônias, oferendas, súplicas e construção de templos. O sacrifício indica um modo de religar, reconectar o homem com o divino, uma forma de agradecimento ou de pedir auxílio às divindades (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita, XXII, X). 
9 “Qui inspectis fatalibus libris rettulerunt patribus, quod eius belli causa uotum Marti foret, id non rite factum de integro atque amplius faciundum esse, et Ioui ludos magnos et aedes Veneri Erycinae ac Menti uouendas esse, et supplicationem lectisterniumque habendum, et uer sacrum uouendum si bellatum prospere esset resque publica in eodem quo ante bellum fuisset statu permansisset. [...].Votis rite nuncupatis supplicatio edicta [...]Tum lectisternium per triduum habitum decemuiris sacrorum curantibus” (Tito Lívio. Ab Vrbe 
Condita, XXII, X). 
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Diante desta situação, Quinto Fábio Máximo delegou ao senado a organização das coisas ditas sagradas (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita, XXII, IX), de modo a evitar o caos e a desordem na urbs. Neste sentido, consideramos que o discurso de Lívio expressa o lectisternium como um ritual expiatório, que objetivava a placatio deorum, uma ação excepcional, um modo de reconexão com o espaço sagrado, o qual atingia toda a comunidade cívica. Tal como supõe o discurso liviano, a prática ritualística regia as relações entre seres humanos e o divino, pela comemoração das “[cerimônias] aos deuses [...] [como] forma de se aplacar os manes e decidir quais prodígios enviados pelos raios ou por outros fenômenos [que] deveriam ser reconhecidos e expiados” (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita, I, XX).10 A perspectiva de Tito Lívio revela-nos o papel das práticas de piacula (apaziguar), em que a ação ritual transforma-se em  
"uma ação coletiva, que se dá num tempo e lugar definidos e especiais, 
implicando a concentração de afetos e emoções em torno de um objeto 
que é celebrado e [ritualizado] e cujo produto principal é a simbolização 
da unidade dos participantes na esfera de uma determinada identidade" 
(Guarinello, 2001: 972-974). 

 Assim, em nosso entender, as manifestações ritualísticas referem-se não apenas aos sentimentos ou percepções individuais, mas, sobretudo, aos grupos sociais – à comunidade cívica, sendo um dos principais fatores que instituíam, consolidavam e mantinham a coesão e o ordenamento social, representando-os como uma ordem sagrada – pela manutenção da concordia. Logo, os ritos expiatórios (Cf. Beltrão, 2012) são singulares às nossas percepções, pois evidenciam as práticas ritualísticas como ações da vida quotidiana do romano, isto é, através da ação expiatória o indivíduo reestabelece a conexão com o divino e, portanto, obtém a concordia enquanto prática social relacionada em nossas análises às perspectivas da religiosidade.  
O discurso de Tito Lívio sobre o ritual expiatório na conjuntura da guerra contra os Veios (396 a.C.) torna-se assim como o rito do lectisternium (217 a.C.), relevante para nossas discussões, ao evidenciar a observância religiosa dada aos prodígios pelos romanos, a fim de obterem vitória na guerra contra os etruscos. Segundo Tito Lívio, nesta conjuntura de embate militar, em um lago da floresta de Alba, as águas se elevaram sem que estivesse chovendo ou outra coisa que pudesse retirar ao acontecido seu caráter miraculoso (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita, V, XV); por esta razão, a interpretação deste prodígio fazia-se necessária, sendo, portanto, enviados embaixadores a Delfos para consultar o oráculo. A este respeito Tito Lívio coloca em destaque a resposta do oráculo: 

                                                             
10 “nec caelestes modo caerimonias, sed iusta quoque funebria placandosque manes ut idem pontifex edoceret, quaeque prodigia fulminibus a Iove quo visu missa susciperentur atque curarentur” (Tito Lívio. Ab 
Vrbe Condita, I, XX). 
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"Romano, não deixes as águas de Alba represadas em seu lago. [...]. 
Poderás então escalar audaciosamente as muralhas dos inimigos, 
lembrando-te de que a vitória sobre essa cidade, sitiada por ti há tantos 
anos, te foi dada pelos destinos que foram revelados por mim. 
Terminada a guerra, vai como vencedor ao meu templo, levando uma 
rica oferenda. Restabelece todo o esplendor dos ritos religiosos [...], que 
atualmente se acham negligenciados" (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita, V, 
XVI).11  

 A passagem acima sugere que a prática dos ritos estava intimamente ligada a todas as atividades de guerra e paz. Ademais, os interesses divinos se voltavam à promoção da estabilidade na urbs romana, tendo um papel ativo na cooperação com os homens (Cf. Scheid, 2009; Feeney, 1988). Dito de outro modo, a manutenção da pax deorum estava relacionada à conservação dos ritos religiosos, enquanto prática social, na qual os membros da comunidade cívica buscavam desempenhar suas funções religiosas, de modo a manter sua ligação com os deuses. Entendemos, assim, que o discurso liviano ressaltava a importância de se ater à vontade divina, à medida que os deuses possuíam a capacidade de interferir na ordem natural, de modo a promover ou não a concordia na urbs. Tal questão pode ser observada no episódio do livro V, quando Camilo em meio ao embate com os gauleses, discursa aos romanos sobre a importância de não abandonarem sua cidade, pois que a mesma era a morada dos deuses (Marques, 2007: 58), deste modo:  
 

"abandonados pelos deuses e pelos homens, ainda assim não 
interrompemos os cultos divinos. Por isso eles nos recobraram a pátria, a 
vitória e a glória na guerra, que tínhamos perdido. E sobre os inimigos, 
que, cegos pela cobiça e pelo peso do ouro, romperam o tratado e o 
juramento, verteram o terror, a debandada e a morte" (Tito Livio. Ab 
Vrbe Condita. V).12 

 Compreendemos pelo excerto acima, que foi à manutenção do culto aos deuses que, em última instância, permitiu a vitória sobre os gauleses e, sobretudo, a manutenção da concordia entre os homens, a comunidade cívica e os deuses. Logo, viver em Roma era, antes de tudo, praticar os ritos e as cerimônias religiosas, pois as mesmas eram necessárias à vida política e social da urbs. Logo, a garantia dessa 
                                                             
11 “Romane, aquam Albanam cave lacu contineri, cave in mare manare suo flumine sinas; emissam per agros rigabis dissipatamque rivis exstingues; tum tu insiste audax hostium muris, memor quam per tot annos obsides urbem ex ea tibi his quae nunc panduntur fatis victoriam datam. Bello perfecto donum amplum victor ad mea templa portato, sacraque patria, quorum omissa cura est, instaurata ut adsolet facito” (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita, V, XVI). 
12 "deorum cultum deserti ab dis hominibusque tamen non  intermisimus. reddidere igitur patriam et uictoriam et antiquum belli decus amissum, et in hostes qui caeci auaritia in pondere auri foedus ac fidem fefellerunt, uerterunt terrorem fugamque et caedem." (Tito Livio. Ab Vrbe Condita, V). 
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concordia ultrapassava o nível da obrigatoriedade com as observâncias religiosas; antes de tudo, indicava a satisfação da comunidade romana em criar espaços de interação com seus deuses pela disposição dos ritos inseridos nas dimensões da memória e do poder. Assim sendo, a concordia em nossos estudos associa-se as práticas da religiosidade em Roma de modo a reforçar continuamente às formas pelas quais os indivíduos deveriam promover a manutenção com o sagrado. Logo, historicizar esse conceito é fundamental, à medida que suas manifestações tornaram-se símbolos do poder (Lobur, 2008: 38-39). Nesse sentido, nossas perspectivas de abordagem refletem a concordia romana como uma ritualização da ação – das condutas, seja no espaço político e religioso, a qual conduz o bom funcionamento da urbs na paz e na guerra, pois, a promoção da concordia (e.g. Tito Livio. Ab Vrbe Condita, V, XXVIII-LV) era também a promoção da comunidade cívica em seus aspectos ritualísticos, fúnebres, moral e militar. 
Assim, consideramos que o conceito de concordia situado culturalmente e a partir da produção textual de Lívio, expressou-se enquanto uma prática social – um dispositivo cívico, religioso, político e social, mantenedor da pax e das relações sociais na urbs tanto em tempo de guerra, quanto em período de paz-estabilidade. Logo, a concordia associada aos ritos religiosos, pode ser compreendida como uma ação perpretada pela comunidade cívica em suas observâncias para com os deuses, e em suas relações na cidade, visto que, constituir os espaços institucionais de Roma era antes de tudo, ritualizar e conduzir as festas, cerimônias, sacrifícios, augúrios e os ritos, pois tal como nos pontua Tito Lívio: a cidade era a moradia dos deuses (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita.V. XXX), portanto, refletia o sagrado em sua espacialidade (construções, templos, estátuas) e em suas virtudes - com a observância dos ritos religiosos, isto garantia a concordia na urbs e distinguia, sobretudo, a laus de Roma das demais cidades (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita.V. I). 
Nesse sentido, as ações rituais incorporavam as supplicationes e a expiação (eliminação; expurgação) como um modo de promover a concordia na comunidade cívica e obter auxílio dos deuses pela realização de orações ofertadas a alguma divindade. Ao suplicar e expiar, a comunidade cívica reconciliava-se com as divindades, a fim de garantir a permanência da comunicação entre humanos e deuses e, deste modo, promover a pax na urbs. Depreendemos que o ritual criava uma experiência afetiva entre a comunidade cívica e os deuses, pois tal como acentua Tito Lívio, “na conformidade dos ritos e com maior amplitude; impunha-se votar a Júpiter grandes jogos, [e] um templo a Vênus Ericina e à Inteligência.” (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita, XXII, IX). 13 A partir desta referência consideramos que os ritos expiatórios, realizados no advento da batalha do Trasimeno e da guerra contra os Veios, indicavam, de fato, o poder das divindades na religio romana, à medida que 

                                                             
13 “uod eius belli causa uotum Marti foret, id non rite factum de integro atque amplius faciundum esse, et Ioui ludos magnos et aedes Veneri Erycinae ac Menti uouendas esse, et supplicationem lectisterniumque habendum” (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita, XXII, IX). 
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os elementos rituais − supplicatio − agiam sobre as sensibilidades; isto é, as orações dirigidas aos deuses funcionavam como mediação da presença divina, potencializando-se a experiência afetiva; dessa forma, proporcionavam a concordia entre homens, deuses e cidade.  
Sendo assim, o discurso liviano incorpora as ações ritualísticas presentes nos dois episódios das práticas de interpretattio (dos auspícios, prodígios ou quaisquer fenômenos), de supplicationes (orações e preces que buscavam o auxílio dos deuses por meio de oferendas e outras formas de dedicação e observância religiosa) e de expiação − o modo como é efetuado a reconexão do indivíduo com o espaço do sagrado. Por estas três instâncias, entendemos os ritos expiatórios como um discurso institucional da cidade, “beneficiavam os cidadãos mesmo que não estivessem fisicamente presentes na sua realização e organização” (Beltrão, 2012: 38). Desse modo, os cidadãos agiam religiosamente segundo seu nível de responsabilidade pública (Cf. Scheid, 2009), ou seja, a realização dos ritos inseria-se nas atividades obrigatórias da política romana, pois, de fato, a prática ritual representava aquilo que regularmente expressava “às honras tradicionais oferecidas aos deuses pela [pátria]” (Beard; North; Price, 1998: 216). 
Consideramos assim que os rituais religiosos devem ser interpretados “como complexos sistemas cognitivos, pois expressavam uma mescla de conhecimento religioso, conhecimento ritual e conhecimento simbólico” (Beltrão, 2013: 123). Tal como visualizamos nas narrativas acima, o ritual designa um modo de ação, uma forma de celebrar/comemorar as práticas religiosas expressas na terminologia sacra ou caerimoniae, à medida que o ritual apresentava gestos e comportamentos da vida quotidiana, cuja significação traduzia-se em honra, respeito, pietas e fides (Scheid, 2009: 41).  
Em nosso entender, os ritos de caráter expiatório com as supplicationes indicam, a partir do discurso de Tito Lívio, práticas integrantes da vida social, já que “um repertório de rituais integra aos modos e meios pelos quais um povo comunica suas experiências” (Bell, 2006 apud Beltrão, 2011: 142). O ato ritual configurou-se, dessa forma, como um sistema culturalmente construído, um instrumento de comunicação simbólica que garantiria a glória da comunidade cívica, pois, segundo Tito Lívio, Roma como nenhuma outra pátria era dada à observância dos ritos religiosos (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita, V, I). Queremos, com isso, enfatizar que o discurso de Tito Lívio ressalta as representações das práticas ritualísticas direcionadas ao espaço institucional da cidade, uma vez que o campo do religioso definia os comportamentos sociais que expressavam a uirtus de uma comunidade cívica; deste modo, mantinham suas relações com os deuses (Cf. Beltrão, 2008, 2011; Beard, North & Price, 1998). Devemos ressaltar que o espaço religioso não se constituía apenas em crenças, mas em práticas de celebração, precisas e devotas aos ritos. Portanto, compreendemos que os ritos expiatórios, representados em Ab Vrbe Condita, configuravam-se como um conjunto de ações ritualizadas, expressivas, 
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detentoras de uma dimensão simbólica; uma vez que se transformavam em dispositivos de poder, propiciando sentido e unidade à comunidade cívica que compartilhava tais práticas sociais. Trata-se, sobretudo, de identificar como a religiosidade conduzia a comunidade cívica, de modo a ordenar as relações sociais, pois não se podia separar em esferas distintas a ciuitas, a natureza, a divindade, o homem e o poder, já que todas as ações e práticas sociais humanas refletiriam a presença divina (Nogueira, 2004: 23). 
Em nosso entender, a religião romana foi antes de tudo uma prática direcionada aos espaços do poder (Cf. Scheid, 2009, 2007; Champeaux, 2002), “alimentava a vida pública romana” (Beltrão, 2013: 248). Logo, compreendemos que a religião romana estava intimamente relacionada à dimensão política, na medida em que “separar política e religião não [seria uma] boa maneira de abordar o mundo romano, pois que não existiam categorias distintas.” (Beltrão, 2008: 17). Em outras palavras, os ritos tornavam-se indispensáveis para gerir as ações tanto por parte dos homens quanto por parte dos deuses (Scheid, 2008: 49). Posto isto, acreditamos que as manifestações e práticas da religio, celebradas no espaço cívico da Roma de Tito Lívio, expressavam discursos institucionais que, de fato, se vinculavam à promoção da ordem social na comunidade romana.  
Partindo dessas premissas, acreditamos que os ritos religiosos em Lívio indicavam um modo de comunicação com os deuses e com a comunidade, à medida que o sagrado refletiu-se, de fato, nas construções, nas inscrições e nas produções textuais do século I a.C. Deste modo, consideramos que as práticas ritualizadas configuraram-se como ações comemorativas e comunicativas; enquanto instrumentos por excelência, tais atividades permitem a análise das relações que se estabeleciam entre poder, religio e memória (Gonçalves, 2008: 28). Ora, toda comunidade precisa de algo para celebrar; assim, a ação/prática ritualística, representada em Ab Vrbe Condita, divulgou mensagens, imagens e símbolos, os quais auxiliaram no controle social, na construção, na transmissão e na reiteração de memória e identidade social (Cf. Guarinello, 2001). 
Sendo assim, compreendemos que a ritualização possuía uma “importância para as sociedades que as praticavam, compreendiam um elemento essencial da sua cultura” (Bustamante, 2011: 1-2). Deste modo, por intermédio das ações rituais, cada sociedade construía e transmitia representações sobre as divindades e a ordem das coisas. A este respeito, Scheid (2009: 29-35) propõe que em todo o lugar havia o exercício de poder e reciprocamente existia o lugar religioso para as práticas ritualísticas. Portanto, ritualizar implicava a expressão de símbolos, gestos, emoções e ações, ao mesmo tempo criava uma experiência afetiva entre comunidade cívica e espaço do sagrado.  
Nesse sentido, a obra de Tito Lívio é um lugar de poder e, consequentemente, um espaço privilegiado de referências das condutas religiosas na Roma augustiana, 
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visto que a religião foi um aspecto fundamental no governo de Augusto, uma vez que o princeps relacionou sua imagem à reestruturação e ressignificação das práticas religiosas, demonstrando, assim, a pietas em suas ações. Segundo Scheid (2007: 187), as iniciativas religiosas eram parte concomitante das perspectivas políticas de Augusto. Nesta conjuntura, produzir imagens de piedade significava reivindicar a tradição, as instituições e as construções; logo, respeitar os deuses e, com isso, promover a pax deorum.  
A política de atenção religiosa, implementada por Augusto, indicou uma mescla entre tradição e inovação no que tange à observância religiosa (Cf. Scheid, 2007), posto que o princeps fora visto como aquele que promoveria a manutenção dos ritos antigos e teria o cuidado necessário em celebrar e comemorar as honras e ritos devotados aos deuses, pois os interesses divinos se voltavam à promoção do sucesso da urbs (Beltrão, 2008: 16). Como afirma Scheid (2007: 177), a chamada reestruturação promovida por Augusto, em relação aos ritos religiosos, não se daria através de uma mudança radical, mas seria uma reação contra a negligência aos deveres rituais e à conservação dos templos, devido às agitações das guerras civis dos anos anteriores. 
Seguindo esta linha de raciocínio, entendemos que o discurso referente à negligência e esquecimento das tradições religiosas, tornou-se, de fato, um dispositivo de poder ao permitir a associação de Augusto à imagem de restaurador das práticas religiosas. A partir da aceitação dessa imagem de mantenedor das relações sociais para com as divindades, Augusto empreendeu a reestruturação e construção de diversos templos, em especial o de Apollo14 (28 a.C.) e o de Marte (2 d.C.), tendo em vista que a observância religiosa era responsável pela manutenção da ordem civil na Res Publica. Dessa forma, a reconstrução de templos era vista como um retorno à estabilidade pela promoção da concordia na comunidade cívica romana (Galinksy, 2005: 74). 
Nesse sentido, consideramos que, assim como a ressignificação das virtudes cívicas e das relações matrimoniais, a religiosidade também se tornou um espaço de atuação do poder, pois conduzia as ações da vida coletiva na cidade e, portanto, promovia a Res Publica. Diante destas perspectivas, compreendemos que as medidas e condutas religiosas, realizadas por Augusto, criaram condições para que se 

                                                             
14 O templo de Apolo foi construído no período de Augusto em 28 a.C. sobre o palatino, e destacou elementos essenciais às reformas religiosas empreendidas pelo princeps (Cf. Favro, 1996). O templo de Apolo estava ligado à domus de Augusto, e tal proximidade representava uma atenção para com o deus, uma vez que Apolo estava ligado à imagem da guerra e, então, foi consagrado como protetor de Otaviano, após sua vitória em Ácio por um prodigium em 36 a.C.. Segundo Scheid (2007), templo de Apolo configurou-se como um símbolo do novo regime imperial. Em nosso entender, a assimilação de Otaviano com o deus Apolo indicava o comprometimento do futuro imperator com as observâncias religiosas, pois, os templos representavam mais que uma restauração religiosa, expressavam, sobretudo, os ritos e cultos aos deuses como práticas cívicas, direcionadas à manutenção da relação da comunidade com o sagrado. 
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divulgasse um discurso de concordia, o qual conduziria o bom funcionamento da urbs na paz e na guerra, pois a promoção da uirtus, da concordia (e.g. Tito Livio. Ab Vrbe Condita, V, XXVIII-LV) era também a promoção da comunidade cívica. É imprescindível mencionar que, além dos dispositivos textuais, tal como a narrativa histórica de Lívio15, a domus de Augusto promovia nos suportes arquitetônicos representações da concordia. Por exemplo, Lívia mandou construir um porticus dedicado à Concordia Augusta em 7 a.C. em um bairro de Roma; o interessante é que, como propõe Eve D’Ambra (2012: 400-409), a concordia aparece também no mesmo período em províncias romanas, da mesma maneira que em Pompeia. Nesta cidade, temos uma mulher chamada Eumáquia, filha de Lucius e sacerdotisa pública, que, às suas expensas, mandou construir um edifício dedicando-o à Concordia et Pietas de Augusto. O que evidencia, não somente o importante papel da personagem como representante da elite local de Pompeia, mas, sobretudo, a promoção da concordia augustiana a partir da manutenção dos ritos religiosos, na correta relação entre pietas e fides.  
Ora, consideramos relevante pontuar as medidas religiosas promovidas à época de Augusto (século I a.C.), uma vez que um estudo dos rituais religiosos, das festividades e cerimônias, pode-se compreender os espaços de poder da Roma antiga , pois que essas manifestações e ações religiosas tornavam-se, por assim dizer, parte do discurso institucional romano, transfigurando-se em símbolos de cidadania, à medida que os cerimoniais e os ritos convertiam-se em veículos de transmissão (Wallace-Hadrill, 2008: 41). Deste modo, acreditamos que no ambiente romano augustiano, a religio indicava espaços de atuação em que os sacrifícios, os ritos, os elementos festivos, os auspícios e as laudatio fúnebres transmitiam, de fato, a memória, a associação com o divino e a promoção de valores e mensagens (Hope, 2011: 180-182).  
Com estas discussões, partimos do pressuposto que a escrita liviana esteve associada às demandas de seu contexto histórico, ou seja, às reivindicações no 

                                                             
15 Não pretendemos afirmar com tal interpretação que a narrativa de Tito Lívio fosse apenas um dispositivo do poder à época de Augusto, reconhecemos que os autores e as produções na Antiguidade clássica possuíam também suas independências no que concerne à escrita de suas obras, mas consideramos que havia as articulações e patrocínios entorno do que se pretendia produzir. Portanto, nosso objetivo é demarcar que Ab 
Vrbe Condita é uma das ferramentas para que a memória dos antepassados fosse recordada (Habinek, 1998: 53-54). A este respeito Glen W. Bowersock (2000: 12) acrescenta que a reescritura do passado é uma reinvenção por parte do autor, à medida que permite a recriação de um presente pautado nos conceitos do 
mos maiorum. É neste sentido que os autores do século I a.C. concentraram os seus topói, objetivando o estabelecimento da relação intrínseca entre memória e escrita da História pela promoção da Res Publica (Silva, 2014: 49). Compreendemos assim, que a narrativa de Tito Lívio foi lida com base em seu próprio presente histórico, pois, de fato, nosso autor encontrava-se inserido no âmbito das produções textuais do século I a.C., em um momento singular de ressignificação e reivindicação dos valores morais por Augusto. Assim sendo, estudar a obra liviana nos permitiu compreender os comportamentos sociais – na família, na política e no espaço religioso - que deveriam constituir a memória romana e, sobretudo, nos permitiu considerar a relação essencial entre o registro de práticas e condutas sociais, transformadas em discurso institucional, para que fosse possível legitimar a construção de uma latinidade romana à época augustiana. 
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âmbito social, político e religioso de sua contemporaneidade. Temos, portanto, em Ab Vrbe Condita, um discurso moralizante, o qual se relacionava com as estruturas do poder, ou seja, as virtudes fundamentariam as ações públicas do princeps, de acordo com os preceitos do mos maiorum. Com este viés interpretativo, as virtudes construídas por Tito Lívio transformavam-se em modelos − exempla − que se traduziriam em símbolos sociais a constituir e definir uma latinidade romana à época de Augusto.  
Por tais aspectos, consideramos que a narrativa veicula e constrói imagens de como um romano (comunidade cívica romana – representada pelo corpo institucional da urbs e pelo seu populus) deveria cultuar os deuses, isto é, indica a relevância das cerimônias religiosas a partir da prática dos ritos de expiação expressou àqueles comportamentos16 que garantiriam a pax deorum ou àqueles que pela não ritualização e devoção aos deuses gerariam a ira deorum (Liebeschuetz, 1967: 49-50). Liebeschuetz, acerca deste fato, nos pontua em seu artigo “The Religious position of Livy's History” (1967) que a história de Lívio é uma obra de importantes referências religiosas, denotando a relação com os deuses pela instituição de cultos, oferendas, cerimoniais festivas. Assim sendo, o autor defende que a escrita de Lívio está em plena associação com as questões e práticas religiosas, sua própria obra reflete essa preocupação ao mencionar em seu prefácio I:  

 
"Se existisse entre nós o costume como existe entre os poetas, 
iniciaríamos de modo mais agradável, de preferência com bons 
presságios, com votos e invocações aos deuses e deusas, suplicando para 
que concedessem resultados propícios à obra que ora se inicia" (Tito 
Lívio. prefácio. Ab Vrbe Condita I).17 

 Pela passagem acima, compreendemos que a escrita como prática social no mundo antigo refletia sua relação com o divino. Assim, ao invocar aos deuses bons presságios à sua Ab Vrbe Condita, Lívio demonstra a relevância da relação com os deuses, com o espaço sagrado. É neste sentido, que consideramos a obra de Lívio é lugar de poder, é, portanto, lugar privilegiado de referências das condutas religiosas na Roma augustiana; logo, em Lívio há o reflexo de uma religião social, primeiramente, ligada à comunidade, e compartilhada por estar dentro de um espaço sagrado à cidade (morada dos deuses), pois as instituições religiosas eram mecanismos de prosperidade e equilíbrio para a urbs. Realizar uma comemoração religiosa traria grandes benefícios à comunidade romana, e de forma mais ampla ao 
                                                             
16 Ver, e.g., seu comentário sobre a deuotio de Décio Mus (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita, VIII. XI).  
17 “Sed querellae, ne tum quidem gratae futurae cum forsitan necessariae erunt, ab initio certe tantae ordiendae rei absint: cum bonis potius ominibus votisque et precationibus deorum dearumque, si, ut poetis, nobis quoque mos esset, libentius inciperemus, ut orsis tantum operis successus prosperos darent” (Tito Lívio. prefácio. Ab Vrbe Condita I). 
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imperium (Cf. Liebeschuetz, 1967: 49-50). Tal como percebemos, a escrita de Lívio produziu memória, não só comunicava às práticas da ritualidade, mas a própria obra tornou-se um ato ritual. Há assim, em Ab Vrbe Condita, o uso social da religião, à medida que os comportamentos poderiam produzir a concordia ou sua destruição na urbs. Em nosso entender, as representações ritualísticas no discurso de Lívio estavam associadas às relações de poder, já que seus rituais promoviam e garantiam a “sustentabilidade” − manutenção da cidade e do poder imperial (Champeaux, 2002: 11). Por este ponto de vista, consideramos que o espaço religioso romano é, sobretudo, um acontecimento da cultura, presente em todos os lugares na vida quotidiana, na arte, nas construções, na literatura e na mitologia (Champeaux, 2002: 117). Sendo assim, a religião era a expressão da uirtus pietas e fides, de modo que a comunidade, por isso, se ligava à esfera sagrada; os deuses, por sua vez, demonstravam sua pietas, benevolência e onipotência concedendo pax e auxílio aos homens em suas ações/práticas sociais (Champeaux, 2002: 15).  
Diante destas perspectivas o trabalho de Levene em “Religion in Livy” (1993), é sugestivo às nossas análises ao pontuar que, em Tito Lívio existem várias manifestações do divino, mas é necessário localizá-las na obra compreendendo suas nuances, pois esse universo religioso não devia ser compreendido apenas em sua função ritual, mas, sobretudo, em suas peculiaridades, no modo como essas práticas conectavam presente e passado. À vista disso, os ritos religiosos em Tito Lívio podem ser compreendidos como produtos da realidade social exprimiam a conexão entre homens e deuses, por meio dos comportamentos sociais – em específico aqueles que promoviam a concordia na relação com a comunidade na política, na guerra e na vinculação com o espaço do sagrado. A este respeito Denis Feeney (1998: 120) pontua que a literatura tal como Ab Vrbe Condita refletiu bem as interações e representações religiosas do contexto augustiano, isto porque a religio foi um sistema de comunicação entre homens e deuses; logo, discutir os elementos da ritualidade é definir, sobretudo, os comportamentos, as virtudes e as práticas que deveriam compor a laus da cidade de Roma. A narrativa liviana demonstra o poder dos deuses em todas as nuances que compõem a comunidade cívica romana, seja na atividade da guerra, da paz, nos trabalhos e festividades, pois que a escrita de Tito Lívio é lugar de memória e, o aspecto religioso demarcado em sua escrita realça as práticas ritualísticas como exempla norteadores de comportamentos sociais (Davies, 2004: 25-26). 
De acordo com Scheid (2007: 177), as reivindicações e ressignificações das práticas religiosas presentes na Ab Vrbe Condita se uniram a tantos outros instrumentos (e.g. templos, festividades, estátuas, calendário religioso) no intuito de veicular a relevância dos rituais à época de Augusto, como dispositivos de poder direcionados às reivindicações da Res Publica. Visto desse modo, buscamos compreender de que modo o discurso liviano sobre a religiosidade, diante da associação com sua comunidade política, consagrava-a como uma ordem coletiva, um espaço privilegiado para a atuação cívica, tendo em vista que a prática da religio 
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era indispensável à manutenção do equilíbrio na urbs, pois, de fato, construía e transmitia as representações sobre as divindades, suas simbologias e suas relações de poder. Em razão disso, o exercício da religio expressava e, ao mesmo tempo, criava um sentido de coletividade à comunidade cívica a qual se integrava.  
Neste sentido, consideramos que estudar a forma como os antigos concebiam e trabalhavam os seus espaços ritualísticos é peculiar e significativo, à medida que nos permite compreender suas representações, seus discursos, suas manifestações identitárias e suas produções de memória compartilhada por uma comunidade cívica. Logo, o estudo das práticas religiosas a partir da historiografia antiga nos possibilita a compreensão da relação entre as crenças e as formas ritualísticas, como manifestações do espaço sagrado da Roma antiga. Por este ponto de vista, consideramos que na Antiguidade Clássica houve uma preocupação em associar os elementos da religio – tais como os ritos aos mecanismos de poder e de memória, inseridos nos espaços institucionais da urbs romana. Com este viés interpretativo, acreditamos que os espaços do sagrado em Roma pressupunham interações sociais, tanto em sua dimensão física (espacial) quanto em sua dimensão simbólica, pois, vinculavam-se às formas de comunicação social e política. Em razão destes aspectos, consideramos que Ab Vrbe Condita nos indica as peculiaridades e temas – topoi – que percorrem suas narrativas, no que diz respeito às referências para o estudo das práticas religiosas e a compreensão do conceito de concordia em Roma no período de Augusto.  Logo, a partir destas discussões aqui realizadas propomos a relação entre religio, poder e memória. Buscamos compreender como nosso documento expressa por seus discursos o espaço das práticas e condutas religiosas, pois, em nosso entender, representavam seu mundo social, o qual é determinado pelos interesses e concepções de mundo dos indivíduos (Chartier, 1990: 19) que compunham os espaços cívicos de Roma. Sendo assim, as práticas ritualísticas estudadas são compreendidas como espaços de atuação social, formas de expressão do poder, uma vez que conduz à manutenção da ordem, à formação de uma identidade e a construção de uma memória social e coletiva à época de Augusto.  
Dessa forma, compreendemos pelas nossas análises que Ab Vrbe Condita esteve em plena associação com as práticas religiosas, pois os rituais representados na escrita liviana se transformaram em assuntos profícuos aos estudos históricos que objetivam relacionar a religio aos espaços de poder, de modo a promover a Res Publica. A principal importância destas discussões está em oferecer, a partir de uma leitura e análise das manifestações da religio presentes nas narrativas de Lívio, o conceito de concordia através da manutenção, organização e reivindicação das ações ritualizadas que criavam um elo da comunidade cívica com o sagrado. A partir dessas perspectivas, reconhecemos que as narrativas da Ab Vrbe Condita de Lívio, nos trazem numerosas referências e possibilidades de reflexões críticas e atualizadas para o estudo das representações coletivas da religio na Roma de Augusto. Assim, consideramos que trabalhar com essas representações textuais e suas temáticas é 
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reconhecer seu valor como testemunho histórico, como importantes registros das práticas, instituições e expectativas da sociedade romana.  
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